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RESUMO 

 

 

Hipertensão arterial possui elevada prevalência e baixo controle entre a população. Pessoas 

cegas, devido particularidades inerentes à sua deficiência, tornam-se mais expostas aos fatores 

de risco da doença, demonstrando ser necessária sua inclusão em estratégias educativas 

acessíveis. Objetivou-se validar manual educativo online acessível sobre hipertensão arterial 

para aprendizagem de cegos e videntes. Trata-se de estudo multi-métodos com realização de 

pesquisa metodológica e quase-experimental. Coleta de dados ocorreu de janeiro de 2017 a 

março de 2018, no Laboratório de Comunicação em Saúde do Departamento de Enfermagem 

da Universidade Federal do Ceará e em instituições educacionais para cegos em Fortaleza, 

Ceará. Para validação do manual participaram profissionais da área da saúde como 

especialistas, cegos e videntes. O manual foi construído conforme cinco etapas do Modelo de 

Concepção e Desenvolvimento de Material Educativo Digital denominadas Análise e 

Planejamento; Modelagem; Implementação; Avaliação e Manutenção e, Distribuição. Em 

Análise e Planejamento elaborou-se plano de ação para definir a estrutura do manual. Na 

Modelagem organizou-se conteúdo sobre hipertensão e medidas de promoção da saúde. 

Especialistas validaram o conteúdo por meio do Instrumento de Validação de Conteúdo 

Educativo e as afirmativas dos instrumentos pré e pós-teste. Criou-se 16 quadros de 

storyboards para agregar textos e mídias, transformados posteriormente em 16 páginas no 

formato Hypertext Markup Language divididas em seis módulos didáticos. Criou-se recursos 

de acessibilidade como caixas de texto, botões de retorno e avanço e, audiodescrição. Na 

Implementação realizou-se testes de acessibilidade com leitores de tela. Localizou-se dois 

erros, sendo corrigidas as inconsistências. Realizou-se teste piloto com 10 sujeitos que 

consideraram o manual acessível. Avaliação e Manutenção ocorreram durante todas as fases 

do modelo. Na Distribuição hospedou-se o manual em servidor particular para avaliação da 

aprendizagem pela população-alvo. Participaram 117 pessoas, sendo 72 videntes e 45 cegos. 

Houve predominância de não hipertensos (81,2%); mulheres (63,2%); de 18 a 39 anos 

(43,6%); com ensino médio (47,9%); sem companheiro (57,3%); religião católica (72,6%); 

empregados (53,8%), recebendo renda até 2 salários mínimos (61,5%). Quanto a avaliação da 

aprendizagem, ao comparar as afirmativas acertadas entre pré e pós-teste, constatou-se 

aumento significativo (p<0,0001) da média de acertos no pós-teste em todos os níveis de 

complexidade, com maior proporção nas de alta complexidade. Na análise da aprendizagem 

por variáveis, em todos os grupos comparados (Deficiência, Hipertensão, Gênero, Idade, 

Escolaridade, Estado civil, Religião, Ocupação e Renda) houve aumento da média de acertos 

no pós-teste. Na avaliação da qualidade com o Questionário de Avaliação de Tecnologia 

Assistiva observou adequabilidade em todos os itens avaliativos dos atributos Objetivos, 

Acesso, Clareza, Estrutura e Apresentação, Relevância e Eficácia e, Interatividade com 

concordância mínima de 80% pela maioria dos participantes. Itens que receberam maior 

porcentagem de respostas positivas relacionavam-se ao estímulo da aprendizagem; busca de 

informações sem dificuldades; conteúdo necessário para compreensão; organizado; desperta o 

interesse; interação e fácil navegação. Conclui-se que o manual é válido e confiável para 

aprendizagem de cegos e videntes, contribuindo para promoção da saúde sobre hipertensão, 

podendo ser usado por enfermeiros e outros profissionais da saúde para empoderamento da 

população. 

 

Palavras-chave: Hipertensão. Pessoas com deficiência visual. Enfermagem. Inclusão 

educacional. Promoção da saúde. 

 

 



ABSTRACT 

 

 

Hypertension has high prevalence and low control among the population. Due to the 

peculiarities inherent to their disability, blind people become more exposed to the risk factors 

of the disease, demonstrating their need to be included in accessible educational strategies. 

The aim of this study was to validate an accessible online educational manual on arterial 

hypertension for the learning of the blind and seeing people. It consists in a multi-method 

study with methodological and quasi-experimental research. Data collect took place from 

January 2017 to March 2018, at the Health Communication Laboratory of the Nursing 

Department of the Federal University of Ceará and at educational institutions for the blind in 

Fortaleza, Ceará. For the validation of the manual took part health professionals as specialists, 

blind and seeing people. The manual was constructed according to five stages of the Model of 

Design and Development of Digital Educational Material called Analysis and Planning; 

Modeling; Implementation; Evaluation and Maintenance and, Distribution. In the Analysis 

and Planning stage, an action plan was elaborated to define the structure of the manual. In the 

Modeling stage, content was selected on hypertension and health promotion measures. 

Experts validated both the content through the Educational Content Validation Tool and the 

affirmatives of pre and post-test instruments. 16 frames of storyboards were created to add 

texts and media, which were later transformed into 16 pages in Hypertext Markup Language 

format divided into six didactic modules. Accessibility features such as text boxes, return and 

advance buttons, and audio description were created. In the Implementation stage, 

accessibility tests were performed with screen readers. Two errors were found, and 

inconsistencies were corrected. A pilot test was performed with 10 subjects who considered 

the manual accessible. Evaluation and Maintenance occurred during all phases of the model. 

In the Distribution stage, the manual was hosted on a private server for evaluation of the 

learning by the target population. 117 people attended, in which 72 seeing and 45 blind. There 

was a predominance of non-hypertensive individuals (81.2%); women (63.2%); 18-39 years 

(43.6%); secondary education (47.9%); Catholic (72.6%); employed (53.8%); receiving 

income up to 2 minimum wages (61.5%). Regarding the evaluation of learning, when 

comparing the correct affirmatives between pre- and post-test, a significant increase (p 

<0.0001) in the post-test average scores was observed at all levels of complexity, with a 

higher proportion in high complexity ones. In the analysis of learning by variables, in all 

groups compared (Deficiency, Hypertension, Gender, Age, Schooling, Marital Status, 

Religion, Occupation and Income) there was an increase in the average of correct affirmatives 

in the post-test. In the assessment of quality with the Assistive Technology Assessment 

Questionnaire, it was observed that all items of the attributes Objectives, Access, Clarity, 

Structure and Presentation, Relevance and Efficiency, and Interactivity with minimum 

agreement of 80% by the majority of participants were adequate. Items that received the 

highest percentage of positive responses were related to the learning stimulus; search for 

information without difficulties; content needed for understanding; organized; arouses 

interest; interaction and easy navigation. It has been concluded that the manual is valid and 

reliable for the learning of both blind and seeing people, contributing to health promotion on 

hypertension, and can be used by nurses and other health professionals to empower the 

population. 

 

Key words: Hypertension. People with visual impairment. Nursing. Educational inclusion. 

Health promotion. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Deficiência visual é caracterizada pela perda completa ou parcial da visão, 

desenvolvida de forma congênita ou adquirida, com caráter irreversível, mesmo após 

realização de tratamento clínico, cirúrgico ou uso de recursos ópticos. O nível de acuidade 

visual determina duas categorias de deficiência: cegueira e baixa visão (BRASIL, 2008). 

Define-se cegueira por perda da função visual, representada pela ausência 

completa da percepção da luz ou percepção de alguma luminosidade que possibilita 

determinar formas a curtas distâncias, sendo a acuidade visual menor que 20/400 ou campo 

visual menor que 10 graus. Baixa visão ou visão subnormal é o comprometimento das 

respostas visuais, em que o indivíduo apresenta diminuição da capacidade de enxergar de 

perto e/ou de longe ou campo visual com restrições, menor que 20 graus no melhor olho, com 

acuidade visual menor que 20/60, mas é capaz de utilizar a visão para planejar e executar 

tarefas (LAPLANE; BATISTA, 2008; WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2002). 

Na infância, as principais causas de cegueira são a retinopatia da prematuridade, 

catarata, atrofia de nervo óptico, glaucoma congênito, distrofias retinianas e infecções 

congênitas. Já para baixa visão, destaca-se a catarata congênita, glaucoma congênito e cicatriz 

de retinocoroidite. Ao englobar todas as faixas etárias, as principais causas de cegueira 

incluem catarata, que se destaca com 39% de prevalência na população, erros refrativos não 

corrigidos (18%), glaucoma (10%), degeneração macular relacionada à idade (DMRI) com 

7%, retinopatia diabética (4%), opacidades de córneas (4%), tracoma (3%), doenças oculares 

em crianças (3%) e oncocercose (0,07%). Tais alterações visuais acarretam sérios prejuízos ao 

desenvolvimento humano, além de ocasionar amplo impacto econômico e psicossocial a nível 

mundial (COUTO; OLIVEIRA, 2016; TALEB et al., 2012). 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) coletou dados a respeito da ocorrência 

da deficiência visual e suas causas com base na população mundial. A estimativa da 

ocorrência da cegueira na população pobre é de 440.100. A faixa etária acima de 50 anos se 

destaca em relação à prevalência da cegueira com 1,3% (551.000) e a faixa etária de 15 a 49 

anos aparece em segundo lugar com 0,15% (165.000) pessoas cegas (ÁVILA; ALVES; 

NISHI, 2015). 

No Brasil, no último censo realizado no ano de 2010, estimou que existam 

aproximadamente 46 milhões (23,9%) de Pessoas com Deficiência (PcD), sendo 

predominante a deficiência visual (18,80%) ao comparar com a motora (7%), auditiva 

(5,10%) e mental (1,40%). Esta deficiência também se destaca por apresentar ocorrência 
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acentuada na faixa etária acima de 65 anos, observada nas seguintes proporções: visual 

(49,9%); auditiva (25,6%); motora (38,3%) e mental (2,9%) (IBGE, 2012).  

Observa-se que a deficiência visual acomete de modo desigual os grupos etários, 

sendo a cegueira mais prevalente na população idosa e o gênero feminino é o mais propenso 

ao desenvolvimento da cegueira por possuir maior expectativa de vida (TALEB et al., 2012). 

O processo de envelhecimento é acompanhado por alterações orgânicas, 

funcionais e psicológicas, as quais afetam a estrutura e função dos sistemas orgânicos. Na 

função visual ocorrem mudanças degenerativas em relação à sensibilidade à luz, nitidez de 

cores, adaptação noturna, as quais evoluem para cegueira. O envelhecer também está 

associado às modificações na função cardiovascular, que incluem redução da fibra elástica 

dos vasos sanguíneos, aumento das placas de ateroma, espessamento da musculatura cardíaca, 

aumentando a prevalência de doenças cardiovasculares, principalmente a Hipertensão Arterial 

(HA) (CARDOSO, 2009).  

Alterações fisiológicas ocorridas no organismo dos idosos interagem com fatores 

extrínsecos, contribuindo para instalação de doenças crônicas (CARDOSO, 2009). Tais 

fatores correspondem a elementos sociais, econômicos, culturais e ambientais que 

determinam as condições de saúde (BUSS; CARVALHO, 2009) e se relacionam, em todas as 

etapas da vida, com fatores intrínsecos do indivíduo tais como: idade, sexo, genética e etnia. 

Visto que a população idosa é predominantemente acometida pela deficiência 

visual, a qual acarreta certa vulnerabilidade à saúde e que doenças crônicas, como a HA, 

podem se instalar no organismo devido a prevalência de fatores de risco e não implementação 

de hábitos saudáveis, são necessárias modificações nestes hábitos de vida, desde fases 

precoces, a fim de evitar aumento dos riscos à saúde. 

HA é uma doença de etiologia multifatorial, caracterizada por elevação sustentada 

da pressão arterial. Está associada a alterações na função e/ou estrutura dos órgãos-alvo 

(coração, encéfalo, rins e vasos sanguíneos), bem como alterações metabólicas, as quais 

contribuem para aumento do risco de ocorrer eventos cardiovasculares (SOCIEDADE 

BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, 2016). 

A HA possui prevalência elevada e baixas taxas de controle entre a população 

brasileira vidente e não vidente. Estudos mostram que 32,5% (36 milhões) dos adultos são 

hipertensos. Os fatores de risco são categorizados como modificáveis (alimentação 

inadequada, obesidade, sedentarismo, etilismo e tabagismo) e não modificáveis (fatores 

genéticos, socioeconômicos, gênero, idade e raça). Modificar o estilo de vida reflete no 

retardo do desenvolvimento da hipertensão (NOBRE et al., 2013; SBC, 2016). Portanto, 
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devido a correlação entre HA e estilo de vida, a prática de hábitos saudáveis por videntes e 

cegos evita ou auxilia no tratamento desta patologia.  

Ao comparar com videntes, pessoas cegas, devido alteração da funcionalidade da 

visão, possuem restrições que comprometem as interações com outros indivíduos e ambiente, 

cumprimento de tarefas diárias e práticas do autocuidado. Assim, estão mais expostas aos 

fatores de risco relacionados ao desenvolvimento da HA, necessitando de atenção especial à 

saúde devido às particularidades inerentes à sua deficiência. Para transformar esta realidade, 

deve-se elaborar estratégias que contribuam para o desenvolvimento das capacidades 

individuais deste grupo populacional (SERON et al., 2012; SOUZA et al., 2012). 

OMS enfatiza a promoção da acessibilidade na saúde para atender as necessidades 

de PcD por meio de cuidados primários de saúde. Outro importante aporte aos cegos envolve 

o aumento das potencialidades dos indivíduos, em oposição a antigas práticas assistenciais 

centradas nas incapacidades e limitações. Abriu-se novo caminho para as práticas de inclusão 

social, multisetoriais, visando melhoria das condições gerais de vida (habitação, educação, 

trabalho, esporte, lazer) e mudanças de hábitos da população cega (WHO, 2011; BRASIL, 

2010). 

Assim, é pertinente fazer menção à política pública que ressalta a importância das 

ações de saúde direcionadas para promoção da saúde das pessoas cegas. A Política Nacional 

de Saúde da Pessoa com Deficiência tem foco na implementação de atividades de promoção 

da saúde, prevenção de doenças e reabilitação para empoderar o indivíduo diante das 

necessidades cotidianas. Dentre as diretrizes, destaca-se o aprimoramento do profissional de 

saúde para atender adequadamente as PcD, aperfeiçoamento dos métodos de comunicação das 

informações de saúde por meio da construção de materiais educacionais adaptados a esta 

população e adoção de processos educativos que sensibilizem a escolha de hábitos saudáveis 

de vida (BRASIL, 2010). 

O empoderamento constitui o objetivo principal da promoção da saúde. 

Empoderar o indivíduo significa torná-lo autônomo, autoconfiante, independente no controle 

de sua vida. A capacitação ocorre por meio da inclusão do ser no planejamento das práticas do 

cuidado e tratamento, promover o conhecimento sobre sua doença, incentivar o autocuidado e 

estabelecer relação de troca, compartilhando informações e resolução de problemas 

(CHAMBERS, THOMPSON, 2009). Nesta perspectiva, a utilização de recursos tecnológicos 

acessíveis são recursos relevantes para inclusão dos cegos nos processos de capacitação em 

saúde, uma vez que possibilitam acesso a conteúdos educativos e realização de atividades 

diárias sem a dependência de outros, caracterizados como estratégias de educação em saúde.  
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Em relação à Educação em saúde, representa o processo de construção de 

conhecimento e criação de vínculos entre profissionais de saúde e população. No campo de 

prática, existem diversas estratégias educativas, as quais consideram as particularidades 

culturais do indivíduo, com finalidade de promover autonomia deste nas ações de cuidado à 

saúde. Destaca-se ainda o poder do empoderamento em tornar os indivíduos mais 

independentes e críticos em relação ao controle da saúde (COLOMÉ; OLIVEIRA, 2012). 

No âmbito da educação em saúde, o enfermeiro se sobressai como educador por 

participar de modo ativo deste processo de cuidar. A prática do cuidado ocorre através de 

ações que permitem mudança interna e externa do ser (BALDUINO; MANTOVANI; 

LACERDA, 2009). As orientações de saúde disponibilizadas por este profissional são 

oferecidas ao público-alvo por meio de estratégias de ensino, as quais provocam no indivíduo 

reflexão acerca da situação a qual vivencia (BASTABLE, 2010). 

Inserção das tecnologias educacionais no contexto da educação em saúde 

complementa as ações desempenhadas pelo enfermeiro na relação com o paciente e aponta 

alternativas para melhoria da educação e sua democratização (BARROS et al., 2012; 

MENDES et al., 2013). Tecnologias produzidas para o âmbito educacional mediam processos 

de ensino-aprendizagem entre educadores e educandos em diferentes cenários com vistas a 

capacitação do indivíduo (ÁFIO et al., 2014). 

Desta forma, tecnologias educacionais produzidas por enfermeiros para pessoas 

cegas são instrumentos facilitadores do processo ensino-aprendizagem, as quais propiciam ao 

indivíduo autonomia no uso, conhecimento e troca de experiências, conduzindo-o ao 

aprimoramento de capacidades e habilidades nos cuidados a saúde (BARROS et al., 2012), 

principalmente no tocante a prevenção da HA, já que a maioria das orientações de saúde sobre 

esta patologia, no formato de folhetos e panfletos, são construídos para acesso de videntes e 

confeccionados em formato incompatível ao acesso dos cegos, o que reduz a possibilidade 

destes receberem informações essenciais para manutenção da saúde (OLIVEIRA; 

REBOUÇAS; PAGLIUCA, 2009). 

Nesta perspectiva, destaca-se a construção de tecnologias que viabilizam o acesso 

dos cegos às informações de saúde, auxiliando-os na realização das atividades de vida diárias. 

Direcionada a este grupo populacional, têm-se as tecnologias assistivas (TA), conceituadas 

como recursos que proporcionam a ampliação de habilidades funcionais de PcD, promovendo 

independência e inclusão social por meio da comunicação, mobilidade, controle do ambiente, 

habilidades de aprendizado, trabalho e integração com a família, amigos e sociedade vidente 

(SARTORETTO; BERSCH, 2014). 
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A construção de TA respeita o direito das pessoas cegas à educação, pré-requisito 

básico para alcance da saúde, conforme salienta a Carta de Ottawa, de 1986. Neste 

documento, definiu-se a promoção da saúde como a capacitação do indivíduo com finalidade 

de melhorar a qualidade de vida e condição de saúde, inserindo-o numa maior participação 

neste processo (BRASIL, 2002). Observa-se nas propostas preocupação com a inserção de 

todos, com ou sem deficiência, nas ações de saúde. 

As TA desenvolvidas para os cegos se inserem no contexto referido, por 

constituírem instrumentos que contribuem para promoção da saúde, respeitando as 

diversidades. São caracterizadas como novas estratégias de trabalho, uma vez que se trata de 

recurso inovador no campo da educação em saúde para este público.  

Estudos mostraram o processo de desenvolvimento, por enfermeiros, de TA em 

diferentes formatos, acessíveis para cegos e videntes, sobre variadas temáticas, a saber: 

amamentação (cordel), alimentação complementar ao lactente (texto online) e drogas (jogo de 

tabuleiro), qualificados como estratégias de educação em saúde para disseminar 

conhecimento, provocar reflexões, discussões, incentivar mudança de comportamento, 

esclarecer dúvidas, estimular independência, gerar aprendizagem, facilitar a tomada de 

decisões, trocar experiências e auxiliar na solução de problemas cotidianos, aspectos 

considerados essenciais para o empoderamento do indivíduo (OLIVEIRA; REBOUÇAS; 

PAGLIUCA, 2009; CEZARIO, ABREU, PAGLIUCA, 2014; MARIANO, REBOUÇAS, 

PAGLIUCA, 2013). Sobressai também a construção de tecnologias para auxílio de cegos na 

efetivação de atividades diárias, visando estimular autonomia nos cuidados pessoais e, 

consequentemente, possibilitar a modificação de comportamento (MODUKURI; MORRIS, 

2004; LANCIONI et al., 2007; WILLIAMS et al., 2011). 

No presente estudo, destaca-se o formato manual para disponibilização das 

informações educativas sobre a temática HA. Esse tipo de material permite uniformizar 

orientações de saúde, auxiliando o indivíduo na compreensão do processo saúde-doença, na 

tomada de decisões e autocuidado. As características estruturais do conteúdo são 

fundamentadas cientificamente e devem contemplar atividades que visem o desenvolvimento 

de capacidades físicas, mentais e sociais para promoção da saúde e consequente reinserção na 

sociedade (GOZZO et al., 2012). 

Em relação às pessoas cegas, exige-se do profissional de saúde conhecimento 

acerca das peculiaridades da clientela assistida e elaboração de material que siga 

determinados padrões de acessibilidade. Para tanto, as tecnologias devem ser desenvolvidas, 

incluindo propriedades específicas a fim de torná-las aptas ao uso destas pessoas e eficazes 
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para promoção da saúde de todos. Assim, respeitam-se os atributos do desenho universal que 

implica no atendimento simultâneo aos indivíduos, com ou sem deficiência, possibilitando 

uso de produtos de modo seguro, confortável e autônomo (INSTITUTO DE TECNOLOGIA 

SOCIAL BRASIL, 2008). 

O desenho universal garante que materiais, ferramentas, objetos, estruturas físicas 

e equipamentos possam ser utilizados pela generalidade das pessoas, tornando os produtos, a 

comunicação e meios arquitetados acessíveis ao maior número de sujeitos e para que todos se 

integrem numa sociedade de caráter inclusivo. Um dos princípios básicos deste modelo é a 

utilização de diversificadas maneiras de incluir também os cegos nos processos de 

comunicação, tais como acréscimo de letras em relevo, braille e sonoridade para percepção de 

informações (INSTITUTO NACIONAL DE REABILITAÇÃO, 2016). 

Neste contexto, para criação de TA que atendam aos princípios do desenho 

universal, deve-se considerar as características dos indivíduos e diferentes contextos de 

ensino, de modo que possam utilizá-la com facilidade, autonomia e eficiência e o recurso 

desempenhe seu papel educativo na aprendizagem (INSTITUTO DE TECNOLOGIA 

SOCIAL BRASIL, 2008). 

Tais tecnologias podem ser disponibilizadas em diversos formatos tais como 

cartilhas, vídeos, Compact disc (CD), websites, softwares e outros programas de computador 

(PAUL, 2008). A internet, principal meio de comunicação atual, pode ser utilizada para 

oferecer aos cegos e videntes acessibilidade às informações de saúde. A internet se insere nas 

Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) caracterizadas por ferramentas que 

promovem inclusão social e digital de variados grupos populacionais, incluindo as PcD 

(PASSERINO; MONTARDO, 2007). 

Tecnologias disponibilizadas por meio da internet devem proporcionar acesso 

rápido, fácil e eficaz para os cegos. O World Wide Web Consortion (W3C) é um órgão 

internacional que propôs padrões de acessibilidade para internet com intuito de garantir 

acesso universal. As diretrizes de acessibilidade estão disponibilizadas no documento Web 

Content Accessibility Guidelines (WCAG), cujas normas foram adaptadas pelo governo 

brasileiro, dando origem ao documento intitulado Modelo de Acessibilidade do Governo 

Eletrônico (e-MAG) usado para desenvolvimento de quaisquer material digital direcionados 

ao público em geral, inclusive as PcD visual (W3C, 2008; BRASIL, 2011). 

O desenvolvimento de materiais educativos digitais respeita os direitos de 

inclusão digital e educacional das pessoas cegas. O processo de ensino-aprendizagem 

mediado pela internet insere-se na dimensão da Educação a Distância (EaD), estratégia vista 
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como criativa, inovadora e dinâmica que oferece aos usuários meios atrativos de 

aprendizagem (FREITAS et al., 2012). Em relação aos cegos, tais recursos precisam obedecer 

os padrões de acessibilidade para internet para que usufruam em igualdade aos videntes. 

O aprendizado é a etapa inicial para mudança de comportamento, ou seja, ação 

pela qual o conhecimento, habilidades e atitudes são consciente ou inconscientemente 

adquiridas de modo que sejam estimuladas alterações nas condutas cotidianas de alguma 

maneira (BASTABLE, 2010). Aprendizagem consiste na ampliação da estrutura cognitiva por 

meio da incorporação de novas ideias, permitindo que indivíduos modifiquem seu 

comportamento de maneira permanente (MENDOZA; PENICHE, 2012). Entretanto, para que 

a aprendizagem significativa ocorra, três aspectos precisam ser contemplados: disposição para 

aprender; presença de conceitos relevantes na estrutura cognitiva do aprendiz e material 

didático com significado lógico e psicológico (RODRIGUES; PERES, 2008). 

Em face deste contexto, é imprescindível avaliação da aprendizagem dos 

indivíduos resultante do uso de tecnologia educacional, em prol do aperfeiçoamento e 

adequação deste material ao público-alvo. Para viabilizar isto, é necessário estabelecimento de 

critérios e métodos de avaliação precisos e coerentes, os quais servirão para fundamentar o 

que for julgado (VASCONCELOS; BACKES; GUE, 2011). 

Diante das considerações explicitadas, reconhece-se a relevância social da 

deficiência visual, escassez de materiais educacionais acessíveis a esta população e maior 

exposição dos indivíduos aos fatores de risco associados ao desenvolvimento da HA. 

Portanto, se percebeu a necessidade de produzir material educativo no formato de manual 

online com vistas a colaborar na aprendizagem sobre HA para promoção da saúde. Vale 

ressaltar que o material deve atender aos princípios do desenho universal, permitindo que 

pessoas cegas o utilizem em igualdade aos videntes. 

Em estudo anterior, desenvolveu-se curso online acessível aos cegos e videntes 

sobre HA com conteúdo direcionado para prevenção desta patologia (CARVALHO, 2015). 

No presente estudo, ocorreu o desenvolvimento do manual educativo online baseado na 

adaptação do conteúdo deste curso, visando oferecer à população-alvo ferramenta de 

educação em saúde inclusiva, com conteúdo complementar e atualizado, voltado para 

capacitar o indivíduo na manutenção dos cuidados de saúde, corroborando com os princípios 

do conceito de promoção da saúde. Assim, têm-se as seguintes questões norteadoras: o 

manual educativo online sobre HA está adequado para uso das pessoas cegas e videntes? O 

recurso educativo proporciona aprendizagem de pessoas cegas e videntes sobre o tema em 

questão? 
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A relevância deste estudo mostra-se pela necessidade de disponibilizar às pessoas 

cegas e videntes tecnologia educativa no formato de manual online composto por conteúdo 

atualizado sobre HA e mídias complementares (imagens e áudio), na tentativa de melhorar o 

aprendizado destas sobre o tema abordado e favorecer a escolha de atitudes saudáveis para 

promoção da saúde. O manual é visto como contribuição valiosa para implementação de 

estratégias educativas direcionadas a este público, bem como exalta a relevância do 

enfermeiro como educador no desenvolvimento de materiais didáticos acessíveis. A pesquisa 

estimula profissionais de saúde no aprimoramento da assistência direcionada à população 

cega e na disponibilização de recursos que estimulam a aprendizagem do indivíduo, 

contribuindo para seu empoderamento nos cuidados a saúde.  
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2 OBJETIVO 

 

2.1  Geral 

 

Validar manual educativo online acessível sobre hipertensão arterial para 

aprendizagem de cegos e videntes. 

 

2.2  Específicos 

 

Validar conteúdo do manual educativo com especialistas; 

Construir manual educativo online acessível; 

Validação da acessibilidade da tecnologia educativa;  

Avaliar aprendizagem de cegos e videntes sobre hipertensão arterial antes e após o 

uso do manual educativo. 
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3 HIPÓTESE 

 

A tecnologia assistiva sobre hipertensão arterial é um recurso de educação em 

saúde válido e confiável para proporcionar aprendizagem e promover a saúde de cegos e 

videntes sobre o tema em questão. 
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4 REFERENCIAL METODOLÓGICO 

 

Para o desenvolvimento de tecnologia educativa, é necessária a utilização de 

referenciais metodológicos no intuito de sistematizar pedagogicamente a construção, 

desenvolvimento e aplicação do produto aos usuários. Diversos modelos e referenciais vem 

sendo utilizados pela enfermagem na construção de materiais educativos digitais, a fim de 

aprimorar práticas educacionais, utilizando-se das TICs como suporte para maximizar os 

resultados de intervenções em saúde. 

O referido estudo empregou o Modelo para Concepção e Desenvolvimento de 

Material Educativo Digital constituído por cinco etapas intituladas Análise e Planejamento, 

Modelagem, Implementação, Avaliação e Manutenção e, Distribuição proposto por 

Falkembach (2005) por compreender ser um referencial que estimula o desenvolvimento de 

habilidades cognitivas do educando. 

O Modelo representa um referencial metodológico, o qual pode auxiliar a área de 

conhecimento da Enfermagem no desenvolvimento e validação de tecnologias educativas 

digitais. Cada etapa representa um passo a ser seguido de forma sequencial, no intuito de 

cumprir atividades e objetivos estabelecidos. Para melhor visualização destas, construiu-se 

fluxograma baseado em Falkembach (2005) (Figura 1): 

 

Figura 1 – Fluxograma das fases do Modelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborado pela autora baseado em Falkembach (2005). Fortaleza, 2018. 

 

Em Análise e Planejamento ocorre a caracterização do produto que será 

desenvolvido, envolvendo a delimitação do tema, público-alvo, tipo e meio de utilização da 

tecnologia. Um plano de ação é construído para definição do conteúdo que será apresentado, 
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Modelagem 

(conceitual, navegação 

e interface) 
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forma de apresentação, local de aplicação e averiguação de recursos disponíveis e necessários 

para alcance dos resultados esperados (FALKEMBACH, 2005). 

A etapa de Modelagem permite avaliar a organização, atratividade e 

compreensibilidade do material, estruturando-o de modo a torná-lo organizado, atraente, 

compreensível e acessível ao usuário. Possibilita visualizar a tecnologia antes de ser 

construída. Abrange as etapas denominadas de modelo conceitual, navegação e de interface. 

No modelo conceitual, determina-se a disponibilização do conteúdo. Ocorre o detalhamento 

de como esse conteúdo será dividido e exibido, ou seja, refere-se a quais mídias serão 

utilizadas e como o usuário vai interagir com a tecnologia. Portanto, deve-se construir um 

roteiro para divisão do conteúdo em unidades e alocação das mídias complementares 

(FALKEMBACH, 2005). 

Já no modelo de navegação e de interface são determinadas as estruturas de acesso 

à tecnologia tais como menus e índices, bem como definida a identidade visual da tecnologia 

para apresentação das informações, respectivamente (FALKEMBACH, 2005).  

Adicionar elementos adequados de navegação permite que todos os usuários, 

independente de suas capacidades funcionais, escolham os conteúdos a serem aprendidos e 

percorram por toda a estrutura didática sem dificuldades de acesso, retornando aos módulos 

didáticos quando acharem necessário, com liberdade de escolha e sem se perder nos trajetos 

da navegação estipulados no arcabouço da tecnologia. 

Na Implementação acontece a transferência das informações planejadas nas fases 

anteriores para hospedagem no computador. É necessário participação de um programador 

para integrar conteúdo, mídias complementares e usar softwares específicos para testar o 

acesso à tecnologia. Portanto, após transferidos os dados para o computador, é necessário 

fazer uma série de testes e corrigir o que for necessário (FALKEMBACH, 2005). 

A etapa de Avaliação e Manutenção é caracterizada pela avaliação da tecnologia e 

correção dos erros no processo de construção (FALKEMBACH, 2005). Esta etapa está 

atrelada a todas as outras do processo, como observado na figura 1, uma vez que avaliação e 

manutenção da tecnologia devem ser contínuas e acontecer durante a construção do material.  

Já a Distribuição trata da implementação definitiva do material no dispositivo de 

execução, seja este na internet, CD, Digital Versatile Disc (DVD), dentre outros, permitindo o 

início da utilização pelo público-alvo (FALKEMBACH, 2005). 

Para o estudo em questão, foram abordadas as cinco etapas do modelo proposto 

com adaptação de alguns passos a fim de atender as necessidades do público participante 

(videntes e cegos).  Ao analisar profundamente as atividades a serem executadas em cada 
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etapa, procurou-se associar a estas os aspectos peculiares de cada população no uso de 

materiais digitais. Para tanto, utilizou-se dos documentos WCAG e e-MAG, os quais contém 

diretrizes de acessibilidade para cumprimento adequado destas mudanças. 

O WCAG na versão 2.0 norteia a concepção de sítios acessíveis por meio de 

quatro princípios denominados de Perceptível, Operável, Compreensível e Robusto. Dentre 

estes princípios distribuem-se 12 diretrizes de acessibilidade com suas respectivas 

subdiretrizes, perfazendo um total de 61. Já o e-MAG possui 45 recomendações para 

desenvolvimento de ambientes acessíveis dispostas em seis sessões denominadas de 

Marcação, Comportamento, Conteúdo/Informação, Apresentação/Design, Multimídia e 

Formulário (W3C, 2008; BRASIL, 2011). 

Apesar do avanço científico e tecnológico na área da saúde, compreende-se que os 

investimentos para o desenvolvimento de tecnologias educativas para o cuidado de 

enfermagem direcionado as PcD visual ainda são diminuídos. Portanto, é indispensável adotar 

os princípios do referido modelo na área de enfermagem com intuito de ofertar inovações 

educacionais eficazes a esta população.  

Ressalta-se que ainda são escassas as pesquisas na área da enfermagem e PcD 

adotando o referido referencial metodológico. Assim, carece aproximar-se dos princípios 

deste modelo para implementação de tecnologias digitais acessíveis, principalmente quando 

se trata de clientela específica, possibilitando elaborar ferramentas aplicáveis e válidas para no 

processo de ensino-aprendizagem e cuidado de enfermagem. 
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5 MÉTODO 

 

5.1 Tipo de estudo 

 

Trata-se de estudo multi-métodos, haja vista que foram realizadas duas pesquisas, 

com delineamento metodológico divergente, mas que se complementaram para obtenção de 

um objetivo em comum, ou seja, validar a aprendizagem de cegos e videntes sobre HA.  

Na primeira fase do estudo, realizou-se pesquisa metodológica para construção do 

manual educativo online. Polit; Beck (2011) definem estudo metodológico como 

investigações dos métodos de obter, organizar e analisar dados. Envolve o desenvolvimento, 

validação e avaliação de instrumentos e técnicas de pesquisa. Para elaboração da TA, optou-se 

em utilizar o Modelo para Concepção e Desenvolvimento de Material Educativo Digital de 

Falkembach (2005). 

Na segunda fase do estudo desenvolveu pesquisa quase-experimental do tipo antes 

e depois para avaliação da aprendizagem de cegos e videntes. Este tipo de pesquisa envolve a 

manipulação de uma variável independente, sendo adequada para avaliar a efetividade de uma 

intervenção, entretanto, não possui características de randomização ou grupo controle. A 

comparação deve ser realizada com os mesmos participantes antes e depois da intervenção 

(POLIT; BECK, 2011). Portanto, para avaliar o efeito do manual educativo na aprendizagem, 

selecionou-se um único grupo composto por sujeitos cegos e videntes, sendo o conhecimento 

sobre hipertensão verificado antes e após o uso do manual educativo online. 

 

5.2 Local e período do estudo 

 

O estudo ocorreu no período de fevereiro de 2015 a março de 2018. Utilizou-se 

área física do Laboratório de Comunicação em Saúde (LabCom Saúde), do Departamento de 

Enfermagem da Universidade Federal do Ceará (UFC) para coleta de dados com os 

especialistas e realização do teste piloto com o público-alvo e, espaço das Instituições 

educacionais para cegos localizadas em Fortaleza - Ceará como local de apoio para convite 

dos sujeitos cegos e coleta de dados com os mesmos. Em relação aos participantes videntes, a 

coleta ocorreu na própria residência do participante.  
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5.3 População e amostra 

 

5.3.1 Especialistas para validação do conteúdo do manual e instrumentos pré e pós-teste  

 

Conforme a natureza do material didático, selecionou-se profissionais da área da 

saúde para validar o conteúdo do manual e os instrumentos pré e pós-teste. Seguiu-se as 

recomendações de Pasquali (2010) para escolha da quantidade de especialistas, ou seja, 

participação de no mínimo seis no processo de validação. Entretanto, também foi observada a 

eleição de número ímpar com o objetivo de evitar empates na avaliação dos itens 

(CARVALHO; PAGLIUCA; FERNANDES, 2015). 

A seleção dos especialistas ocorreu por conveniência, tipo Cadeia de Referência, 

no qual membros iniciais da amostra foram escolhidos por meio de análise do curriculum 

lattes, os quais indicaram outros que preencham os critérios de seleção (POLIT; BECK, 

2011). Convidou-se cerca de 40 profissionais, sendo que somente seis aceitaram participar da 

pesquisa. Ressalta-se que, estes seis participaram como avaliadores dos instrumentos e cinco 

destes como avaliadores do conteúdo.  

Os critérios de inclusão foram adaptados dos aspectos propostos por Joventino 

(2013), os quais exigem alcance da pontuação mínima de cinco pontos para participação na 

pesquisa, visualizados no Quadro 1. 

 

Quadro 1 – Pontuação dos critérios de inclusão dos especialistas. 

Critérios para especialistas Pontuação 

Doutor (área da saúde) 4p 

Tese na área de interesse* 2p 

Mestre (área da saúde) 3p 

Dissertação na área de interesse* 2p 

Artigo publicado em periódico indexado sobre a área de interesse* 1p 

Prática profissional (clínico, ensino ou pesquisa), de no mínimo 2 anos, na área 

de interesse* 

2p 

Ser especialista na área de interesse* 2p 

* Área de interesse: saúde cardiovascular/hipertensão arterial. 

Fonte: elaborado por Joventino (2013). 
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5.3.2 Público-alvo para aplicação da tecnologia assistiva 

 

O público-alvo para aplicação do material didático correspondeu às pessoas cegas 

e videntes de ambos os gêneros. Como critérios de inclusão os participantes deveriam ser 

maiores de 18 anos, saberem manusear o computador quanto ao domínio básico de 

informática e, exclusivamente para os cegos, saberem utilizar sintetizadores de voz e leitores 

de tela, em específico o Dosvox e Non Visual Desktop Access (NVDA), os quais permitem o 

acesso desta população ao uso de computadores. Quanto aos critérios de exclusão, não 

participaram da pesquisa indivíduos que possuíam outra deficiência concomitante, pois o 

material foi desenvolvido quanto à acessibilidade para cegos. 

Como referência para estimativa da amostra utilizou-se a fórmula a seguir com os 

respectivos parâmetros: probabilidade de acerto antes P1(20%), probabilidade de acerto 

depois P2 (40%), nível de significância de 0,01 (α = 0,01) e o poder do teste de 80% (β = 0,2) 

(esses valores de  α, β implicaram em f(α, β) = 11,7) (POCOCK, 1993). Após os cálculos 

estatísticos, o tamanho da amostra estabelecido foi de 117 participantes, dentre estes 72 

videntes e 45 cegos, por seguir o critério de participação de pelo menos 30% de pessoas cegas 

no estudo (CARVALHO, 2016).  

 

                             n=  P1(100 - P1) + P2(100 - P2) X f (α,β) 

                                                   (P1 - P2)
2 

 

Para obtenção da amostra, realizou-se divulgação do manual nas instituições 

educacionais para cegos para convidar as pessoas cegas a participarem da pesquisa e nas redes 

sociais para os videntes. Em relação às instituições educacionais para cegos, realizou-se 

contato com a coordenação e foi entregue uma carta-convite (APÊNDICE A), esclarecendo 

informações sobre a pesquisa. Mediante autorização, iniciou-se a coleta de dados com o 

público alvo. A seleção dos participantes ocorreu através da técnica de amostragem por 

conveniência, do tipo Cadeia de Referência (POLIT; BECK, 2011). Cabe assinalar que cegos 

não vinculados a estas instituições puderam participar da pesquisa, desde que 

correspondessem aos critérios de inclusão estipulados. Estes foram convidados por meio de 

rede social. 
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5.4 Coleta de dados 

 

Para melhor explanação da coleta de dados, têm-se a Figura 2 para retratar as 

etapas do estudo. 

 

Figura 2 – Fluxograma das etapas do estudo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborado pela autora. Fortaleza, 2018. 
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5.4.1 Construção e validação do conteúdo do manual e instrumentos pré e pós-teste 

 

A construção do conteúdo do manual ocorreu com base na adaptação de curso 

online sobre hipertensão desenvolvido em estudo anterior (CARVALHO, 2015). As 

informações contidas no curso foram atualizadas e acrescentados dados complementares, a 

fim de ofertar aos usuários conteúdo mais completo e atual para melhor aquisição do 

conhecimento. As novas informações foram selecionadas a partir das recomendações contidas 

na 7ª Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial (SOCIEDADE BRASILEIRA DE 

CARDIOLOGIA, 2016). Houve simplificação do vocabulário para melhor compreensão dos 

usuários. Dividiu-se o conteúdo em seis temáticas, a saber: o que é hipertensão, estágios da 

hipertensão, como se adquire hipertensão, medição da pressão arterial, consequências da 

hipertensão no organismo e, como prevenir a hipertensão. 

Após confecção do conteúdo, iniciou-se a elaboração dos instrumentos 

denominados pré-teste (APÊNCIDE B) e pós-teste (APÊNCIDE C) para serem utilizados na 

avaliação de aprendizagem dos usuários da TA. O pré-teste é composto por itens referentes 

aos dados sociodemográficos e afirmativas que avaliam a aprendizagem dos participantes 

sobre a temática abordada antes da aplicação do material didático. O pós-teste avalia a 

aprendizagem ao final da aplicação do material. A comparação das respostas obtidas nos 

instrumentos permitiu avaliar a tecnologia quanto à contribuição no aprendizado sobre o 

conteúdo.  

Os instrumentos foram estruturados com afirmativas divididas por níveis de 

complexidade de conhecimento exigido classificadas como baixo, médio e alto, sendo 

confeccionadas com base no conteúdo dos seis módulos didáticos. Para cada tema elaborou-se 

a mesma quantidade de afirmativas que compuseram o banco, com opção de resposta entre 

verdadeiro (V) ou falso (F). A escolha justifica-se pelo fato de que, para cegos, materiais 

devem conter perguntas e respostas curtas como critério de acessibilidade (BRASIL, 2011).  

Esta etapa contou com a participação de especialistas que validaram o banco de 

afirmativas nos quesitos temática, clareza do enunciado, semelhança e as classificaram em 

níveis de complexidade. O processo de validação ocorreu da seguinte maneira: os 

especialistas receberam por meio e-mail a Carta Convite (APÊNDICE D), esclarecendo 

informações sobre a pesquisa e o kit com o material correspondente ao conteúdo do manual e 

banco de afirmativas para avaliação prévia. Os especialistas foram convidados a 

comparecerem ao LabCom Saúde para apresentação simultânea das sugestões de 

aprimoramento do banco de afirmativas e definição dos níveis de complexidade conforme 
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concordância de todos os avaliadores. Neste momento, houve auxílio de duas acadêmicas do 

curso de Graduação em Enfermagem da UFC que registraram manualmente as modificações 

necessárias no banco, bem como a classificação das afirmativas. 

Após este processo, as afirmativas foram distribuídas nos instrumentos por meio 

de sorteio, os quais foram compostos pela mesma quantidade quanto ao nível de 

complexidade. Aquelas já lotadas no instrumento pré-teste não estavam presentes no pós-

teste, evitando a repetição.  

Durante validação do banco, os especialistas sugeriram que as mesmas alterações 

realizadas no texto das afirmativas fossem realizadas também no conteúdo do manual. 

Portanto, após os ajustes no conteúdo, este foi reenviado por e-mail aos especialistas, os quais 

realizaram nova leitura e preencheram o Instrumento de Validação de Conteúdo Educativo 

(IVCE) estruturado nos domínios Objetivos, Estrutura e Apresentação e, Relevância (ANEXO 

A). O domínio Objetivos refere-se aos propósitos ou finalidade que se deseja com o conteúdo 

educativo, em Estrutura e Apresentação é caracterizada a organização geral do conteúdo e, em 

Relevância, é avaliado o grau de significação do conteúdo educativo, capacidade de causar 

impacto, motivação e/ou interesse. O instrumento é composto por 18 itens medidos por escala 

de Likert que varia entre as respostas 0 – Inadequado, 1- Parcialmente adequado e 2 – 

Adequado. Ao final de cada domínio existe espaço para sugestões/críticas ao conteúdo 

analisado. 

 

5.4.2 Construção da tecnologia assistiva 

 

A construção da tecnologia assistiva foi baseada nas cinco etapas do modelo 

proposto por Falkembach (2005) definidas a seguir: 

Análise e planejamento: selecionou-se o tema e público-alvo com base na 

participação da pesquisadora em Grupo de Pesquisa do Departamento de Enfermagem da 

UFC intitulado Pessoa com Deficiência: investigação do cuidado de Enfermagem. Escolheu-

se o manual educativo como tipo de tecnologia disponibilizado por meio da internet, o qual 

proporciona aos cegos material educativo inovador, acessível, inclusivo e de fácil uso.  

Modelagem: na fase conceitual determinou-se a disponibilização do conteúdo 

através da construção de um roteiro no formato de storyboards
1
 para divisão e exibição do 

                                                             
1
 Quadros que permitem a organização em sequência e visualização prévia dos componentes constituintes do 

material educativo. 
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conteúdo em unidades didáticas e disposição das mídias complementares (imagens e 

audiodescrição). Solicitou-se confecção, por profissional ilustrador, de imagens para 

complementar e ilustrar o conteúdo.  

Para concretizar a etapa de modelagem, realizou-se as fases de navegação e 

interface. Contratou-se profissional programador web que, juntamente com a pesquisadora, 

definiram previamente as ferramentas necessárias para criar o manual educativo online, 

integrando de modo interativo todos os elementos que o compõem (conteúdo e mídias). 

Portanto, nesta fase houve definição dos itens de navegação pelo conteúdo, acréscimo de 

caixas de texto para descrição de imagens e audiodescrição na imagem representativa do vaso 

sanguíneo. Para tanto, gravou-se um áudio para explicação da força que o sangue exerce na 

parede do vaso sanguíneo, caracterizando a pressão arterial. O áudio foi gravado com a voz da 

pesquisadora através de aplicativo específico para esta finalidade, o qual gerou um arquivo no 

formato Mp4 com duração de 24 segundos. Na interface, escolheu-se a cor do plano de fundo 

e letras. As representações visuais e sonoras do manual foram projetadas conforme o conceito 

de design universal, tornando-o acessível ao público cego.  

Implementação: o programador web hospedou o manual em servidor particular e 

integrou textos, imagens e áudio. Após este processo, foram realizados testes para verificar as 

condições de acessibilidade ao público em questão e correção das inconsistências presentes.  

Conforme o e-MAG, os teste de acessibilidade devem ser realizados por 

validadores automáticos (softwares) e, posteriormente, por validação manual pelo público-

alvo (BRASIL, 2011). O primeiro teste de acessibilidade da tecnologia foi realizado com os 

programas Dosvox e NVDA, ambos instalados em computador particular. Após leitura do 

manual por meio destes programas, determinou-se os elementos incompatíveis com os 

padrões de acessibilidade, modificando-os com a finalidade de torná-los acessíveis.  

No segundo teste de acessibilidade da tecnologia, ocorreu a validação manual pelo 

público-alvo, fase caracterizada pelo Teste Piloto. De acordo com Polit; Beck (2011), o teste 

prévio da aplicação do material antecede a fase da coleta de dados para averiguar se o 

material foi construído com clareza e se é útil para o repasse de informações. Para tanto, 

selecionou-se um grupo de indivíduos com características semelhantes à da população-alvo, 

com o objetivo de avaliar a qualidade do material e a receptividade do mesmo (LOBIONDO-

WOOD; HABER, 2001). É recomendada amostra de 10 a 30 sujeitos para implementação 

desta etapa (PASQUALI, 2010). Seguiu-se o critério de participação de pelo menos 30% de 

pessoas cegas para que a amostra do teste piloto correspondesse às características amostrais 

do estudo (CARVALHO, 2016).  
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Participaram desta fase 10 sujeitos, seis videntes e quatro cegos. Foi agendado 

encontro presencial no Departamento de Enfermagem da UFC para avaliação da tecnologia de 

forma simultânea. O teste piloto ocorreu na seguinte sequência: 1) preenchimento do pré-

teste; 2) leitura do conteúdo do manual; 3) preenchimento do pós-teste e 4) Questionário de 

Avaliação de Tecnologia Assistiva (QUATA) (ANEXO B). Em relação aos cegos, cada 

participante escolheu o leitor de tela de preferência para leitura do manual. 

O QUATA é composto por campos que avaliam a qualidade do material nos 

seguintes atributos: objetivos, acesso, clareza, estrutura e apresentação, relevância e eficácia, 

interatividade. Para cada atributo existem itens que devem ser pontuados conforme a Escala 

de Likert: 0 - Inadequado: tecnologia não atende a definição do item; 1 - Parcialmente 

adequado: tecnologia atende parcialmente a definição do item e 2 - Adequado: tecnologia 

atende a definição do item. Ao final do instrumento existe espaço para comentários/críticas ao 

material (GUIMARÃES; CARVALHO; PAGLIUCA, 2015).  

Avaliação e manutenção: os procedimentos de avaliação e manutenção do 

manual ocorreram durante o processo de desenvolvimento, abrangendo todas as fases do 

modelo proposto. Julgou-se ser necessária a participação de profissionais atuantes em áreas 

distintas (saúde e informática) para avaliar e sugerir aprimoramento do material. Foi 

imprescindível também a participação da população-alvo na etapa de avaliação, visto que suas 

contribuições favoreceram a melhoria do material e obtenção de produto final acessível. 

Distribuição: esta etapa foi concretizada após incorporação das sugestões de 

aprimoramento da tecnologia dadas pelos participantes no teste piloto. Não houve necessidade 

de ajustes finais no manual, estando apto para uso da população-alvo. Assim, iniciou-se a 

segunda fase do estudo, a qual contempla a análise do aprendizado dos sujeitos quanto a 

temática em questão.  

 

5.4.3 Aplicação da tecnologia assistiva para avaliação da aprendizagem 

 

Para aplicação da tecnologia aos participantes cegos, agendou-se encontro na 

instituição educacional para cegos. O encontro ocorreu na biblioteca da instituição. Utilizou-

se três computadores da pesquisadora, com Dosvox e NVDA instalado previamente. Cada 

participante escolheu o leitor de tela de preferência para leitura do manual. Já com os 

videntes, realizou-se encontro presencial em sua residência. 

A avaliação da aprendizagem a todos os participantes ocorreu por meio da 

realização das seguintes ações: 1) preenchimento do instrumento pré-teste; 2) leitura do 
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conteúdo do manual; 3) preenchimento do pós-teste e 4) preenchimento do QUATA. As 

quatro ações duravam em média 15 minutos para realização com cada participante. Ressalta-

se que, em relação aos participantes cegos, os instrumentos avaliativos eram lidos pela 

pesquisadora e estes referiam a resposta/pontuação a ser dada para cada afirmativa. 

 

5.5 Organização e análise dos dados 

 

Os dados extraídos do IVCE foram analisados por meio do Índice de Validade de 

Conteúdo (IVC)
2
. Obteve-se a validação do conteúdo quando os especialistas tiveram 

concordância mínima de 0,80 (80%) nos itens avaliativos do instrumento (ALEXANDRE; 

COLUCI, 2011). Os dados obtidos dos instrumentos pré, pós-teste e QUATA foram 

organizados na planilha Excel e analisados pelo programa IBM SPSS Statistics versão 20. 

Para avaliar a aprendizagem dos participantes comparou-se as proposições das questões 

respondidas antes e depois da intervenção por meio do teste de Mcnemar e na comparação das 

médias, medianas e desvio padrão o teste de Wilcoxon. Para o instrumento QUATA calculou-

se o IVC. A validação do manual foi considerada mediante concordância mínima de 0,80 

(80%) nos itens avaliativos. Adotou-se nível de significância de 5% para os cálculos 

estatísticos. 

 

5.6 Aspectos éticos e legais da pesquisa 

 

O projeto recebeu parecer favorável pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFC 

(CEP/CONEP), recebendo o Certificado de Apresentação para Apreciação Ética (CAAE) nº 

1.709.462 (ANEXO C). A pesquisa seguiu os preceitos éticos e legais conforme Resolução 

466/12 do Conselho Nacional de Saúde (BRASIL, 2012). O Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido foi assinado pelos especialistas (APÊNDICE E) e público-alvo do estudo 

(APÊNDICE F). Os especialistas foram identificados por letras alfabéticas (A até F) e os 

participantes cegos e videntes pela letra P e número correspondente (Ex: P1, P2, P3, etc) para 

garantia do anonimato.  

 

 

                                                             
2 Medida da porcentagem entre os especialistas que concordam sobre um aspecto do instrumento e de seus itens. 

O cálculo do IVC é obtido pela soma dos itens com resposta de maior pontuação conforme escala de Likert 

utilizada (nesta pesquisa, pontuação 2 – Adequado) dividido pelo número total de respostas. 
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6 RESULTADOS 

6.1  Perfil dos especialistas para validação do conteúdo do manual e instrumentos pré e 

pós-teste  

Na Tabela 1 expõe-se a pontuação dos seis especialistas participantes do estudo 

conforme os critérios de seleção.  

 

Tabela 1 – Pontuação dos especialistas conforme critérios de seleção. Fortaleza (CE), Brasil, 

2018. 

Critérios 
 Especialistas 

A  B C D E F  

Doutor - - - - 4p 4p  

Tese - - - - 2p 2p  

Mestre 3p 3p 3p 3p 3p 3p  

Dissertação - - 2p 2p - 2p  

Artigo publicado 1p 1p 1p 1p 1p 1p  

Prática profissional 2p 2p 2p 2p 2p 2p  

Especialização 2p 2p 2p 2p 2p 2p  

Pontuação total 8p 8p 10p 10p 14p 16p  

 

Todos os especialistas são do gênero feminino, com graduação em Enfermagem. 

Os especialistas A e B possuem mestrado na área da saúde, mas sem dissertação na área de 

interesse. Os especialistas C e D possuem mestrado na área da saúde com dissertação na área 

de interesse. Os especialistas E e F possuem título de doutor com tese na área de interesse, 

mestrado na área da saúde, sendo que o E tem dissertação em outra área e o F na área de 

interesse. Todos possuem artigo, prática profissional e especialização na área de interesse.  

6.2   Construção e validação do conteúdo do manual e instrumentos pré e pós-teste  

A tecnologia foi intitulada de “Manual sobre hipertensão arterial: conheça como 

prevenir”. O conteúdo atualizado foi organizado em seis módulos didáticos, a saber: O que é 

hipertensão arterial (1º módulo); Estágios da hipertensão arterial (2º módulo); Como se 

adquire a hipertensão arterial (3º módulo); Medição da pressão arterial (4º módulo); 

Consequências da hipertensão arterial no organismo (5º módulo) e, Como prevenir a 
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hipertensão arterial com os subtópicos Manter a alimentação saudável; Realizar atividade 

física; Controlar o peso e, Evitar o consumo de bebidas alcoólicas e fumo (6º módulo). 

Com base nas seis temáticas do manual educativo, construiu-se banco com 42 

afirmativas. Para cada tema elaborou-se a mesma quantidade de afirmativas (7), sendo cinco 

com opção de resposta verdadeira e duas falsas. Durante validação pelos seis especialistas, 

dentre as 42, somente em três não houve necessidade de modificação. Em 34 foram sugeridas 

mudanças na escrita conforme as seguintes justificativas: presença de termos técnicos, 

palavras de difícil compreensão, rotulação de indivíduos com hipertensão (Ex: “hipertenso” 

substituir por “pessoa com hipertensão”), escrever valores pressóricos por extenso, reduzir 

escrita de questões extensas e substituir termo “indivíduo” por “pessoa”. Foram excluídas 

cinco com a justificativa de abordarem conteúdo específico ao conhecimento do profissional 

de saúde em relação à doença (Ex: estágios da hipertensão e estratificação de risco). Para 

compensar a exclusão dos itens, os especialistas criaram duas afirmativas. Após as 

modificações 39 afirmativas compuseram o banco final. Explana-se nos quadros de 2 a 7, 

conforme as temáticas do manual, o banco final com as opções de resposta verdadeiro (V) ou 

falso (F) e a classificação do nível de complexidade. 

 

Quadro 2 – Afirmativas com opção de resposta e nível de complexidade conforme temática 1 

do manual.  

Afirmativas da temática 1: O que é hipertensão arterial Nível 

Hipertensão é um dos problemas de saúde mais presente na população. (V) Baixo 

Hipertensão é uma doença causada pelo aumento da pressão arterial dentro dos 

vasos do sangue. (V) 

Baixo 

A pressão arterial considerada ideal deve ser menor ou igual a doze por oito. (V) Baixo 

Hipertensão é uma doença causada pela diminuição da pressão das artérias dentro 

dos vasos do sangue. (F) 

Baixo 

Pressão arterial é a força que o sangue faz contra a parede dos vasos do sangue, 

quando é bombeado pelo coração. (V) 

Médio 

A pessoa tem hipertensão quando apresenta durante repetidas medições valor da 

pressão a partir de quatorze por nove. (V) 

Médio 

O valor da pressão arterial normal é a partir de quatorze por nove. (F) Médio 

Fonte: elaborado pela autora. Fortaleza, 2018. 
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Quadro 3 – Afirmativas com opção de resposta e nível de complexidade conforme temática 2 

do manual.  

Afirmativas da temática 2: Estágios da hipertensão arterial Nível 

Quando a pressão arterial está elevada, podem surgir sintomas como dores de 

cabeça, tonturas, dores no peito e mal estar. (V) 

Baixo 

A pessoa que tem hipertensão não apresenta risco de morrer. (F) Baixo 

Mesmo não apresentando sintomas a pessoa pode estar com hipertensão. (V) Médio 

A hipertensão pode ser classificada em diferentes estágios de acordo com o valor 

da pressão arterial. (V) 

Alto 

Fonte: elaborado pela autora. Fortaleza, 2018. 

 

Quadro 4 – Afirmativas com opção de resposta e nível de complexidade conforme temática 3 

do manual.  

Afirmativas da temática 3: Como se adquire hipertensão arterial Nível 

Hipertensão é causada somente pelo consumo excessivo de sal na alimentação. (F) Baixo 

O consumo de bebidas alcoólicas e fumo não estão relacionados ao 

desenvolvimento da hipertensão. (F) 

Baixo 

Filhos de pais hipertensos têm mais chances de desenvolver a hipertensão. (V) Médio 

O consumo exagerado de sal e gorduras, falta de atividade física, excesso de peso, 

consumo de bebidas alcoólicas e fumo podem causar a hipertensão. (V) 

Médio 

Mulheres a partir dos cinquenta anos têm mais chances de desenvolver a 

hipertensão. (V) 

Alto 

Idade, sexo e estilo de vida são alguns fatores de risco para hipertensão. (V) Alto 

Fonte: elaborado pela autora. Fortaleza, 2018. 

 

Quadro 5 – Afirmativas com opção de resposta e nível de complexidade conforme temática 4 

do manual.  

Afirmativas da temática 4: Medição da pressão arterial Nível 

A medição da pressão arterial é utilizada para o diagnóstico da hipertensão. (V) Baixo 

Medir com frequência a pressão arterial pode prevenir o surgimento ou a piora da 

hipertensão. (V) 

Médio 

Existe um aparelho digital com recurso de voz para que pessoas cegas possam 

medir sua pressão arterial. (V) 

Médio 
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Não existe aparelho para medir a pressão arterial que possa ser usado por pessoas 

cegas. (F) 

Médio 

Antes de medir a pressão arterial a pessoa deve ficar sentada em ambiente calmo 

por pelo menos cinco minutos, evitar praticar atividade física por uma hora e 

esvaziar a bexiga. (V) 

Alto 

Deve-se evitar conversar durante a medição da pressão arterial. (V) Alto 

Não se deve consumir bebidas alcoólicas, café ou fumar antes de verificar pressão 

arterial. (V) 

Alto 

A pessoa pode conversar ou estar de bexiga cheia durante a medição da pressão 

arterial. (F) 

Alto 

Fonte: elaborado pela autora. Fortaleza, 2018. 

 

 

Quadro 6 – Afirmativas com opção de resposta e nível de complexidade conforme temática 5 

do manual.  

Afirmativas da temática 5: Consequências da hipertensão arterial no 

organismo  

Nível 

A hipertensão não causa alterações no funcionamento do corpo. (F) Baixo 

O único problema que a hipertensão causa no corpo é a lesão no coração. (F) Baixo 

O aumento de gorduras dentro dos vasos do sangue é uma das consequências da 

hipertensão. (V) 

Médio 

A hipertensão pode causar alterações nos olhos tais como embaçamento da visão, 

hemorragias e cegueira. (V) 

Médio 

O infarto é uma das consequências da hipertensão, caracterizado pela lesão em 

parte do coração por falta de sangue. (V) 

Alto 

A pessoa com hipertensão pode desenvolver outras doenças como aterosclerose, 

infarto, insuficiência cardíaca, acidente vascular cerebral (AVC), doenças nos 

olhos e doenças nos rins. (V) 

Alto 

 

A hipertensão pode causar problemas nos vasos do sangue e em órgãos 

importantes como o coração, cérebro, olhos e rins. (V) 

Alto 

Fonte: elaborado pela autora. Fortaleza, 2018. 
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Quadro 7 – Afirmativas com opção de resposta e nível de complexidade conforme temática 6 

do manual. 

Afirmativas da temática 6: Como prevenir a hipertensão arterial Nível 

Manter alimentação saudável, realizar atividade física, controlar o peso e evitar 

consumo de álcool e fumo são medidas para prevenir a hipertensão. (V) 

Baixo 

A atividade física melhora a circulação do sangue, pois controla o peso e a pressão 

arterial. (V) 

Baixo 

O excesso de peso pode alterar a pressão arterial. (V) Baixo 

Para prevenir a hipertensão recomenda-se realizar atividade física. (V) Baixo 

Manter apenas alimentação adequada é suficiente para evitar a hipertensão. (F) Baixo 

Para prevenir a hipertensão deve-se evitar o consumo de alimentos que contêm sal 

em excesso: salgadinhos, enlatados, embutidos, molhos e temperos prontos. (V) 

Médio 

O aumento de gordura no abdômen não está relacionado com o risco de doenças 

no coração. (F) 

Alto 

Fonte: elaborado pela autora. Fortaleza, 2018. 

Após ajuste do banco, organizou-se as afirmativas para sorteio e distribuição nos 

instrumentos pré e pós-teste. Na Tabela 2, observa-se a classificação das 39 afirmativas: 16 de 

baixo nível de complexidade, 12 de médio e 11 de alto. Os instrumentos pré e pós-teste foram 

estruturados com 15 afirmativas em cada para que possuíssem a mesma quantidade quanto ao 

nível de complexidade, ou seja, cinco para cada nível. 

 

Tabela 2 – Distribuição do número de afirmativas quanto a temática e nível de complexidade. 

Fortaleza (CE), Brasil, 2018. 

Temática 
Complexidade 

Total 
Baixo Médio Alto 

O que é hipertensão arterial 4 3 - 7 

Estágios da hipertensão arterial 2 1 1 4 

Como se adquire hipertensão arterial 2 2 2 6 

Medição da pressão arterial 1 3 4 8 

Consequências da hipertensão arterial  2 2 3 7 

Como prevenir a hipertensão arterial 5 1 1 7 

Total 16 12 11 39 
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Em relação à validação do conteúdo do manual, foi sugerido pelos especialistas 

que as modificações realizadas no banco de afirmativas também fossem implementadas no 

conteúdo, já que as afirmativas haviam sido originadas deste. Portanto, após ajuste do banco, 

efetuou-se mudanças na escrita do conteúdo. Foi entregue a cinco especialistas o IVCE para 

avaliação dos itens que compõem os domínios, cujas valorações e cálculo do IVC são 

verificados na Tabela 3.  

 

Tabela 3 – Valoração dos especialistas conforme domínios do IVCE e cálculo do IVC. 

Fortaleza (CE), Brasil, 2018. 

Domínios do IVCE 
Especialistas 

IVC 
A B C D E  

Objetivos        

1. Contempla tema proposto 2 2 2 2 2 100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

2. Adequado ao processo de ensino-aprendizagem 2 2 2 2 2 

3. Esclarece dúvidas sobre o tema abordado 2 2 2 2 2 

4. Proporciona reflexão sobre o tema  2 2 2 2 2 

5. Incentiva mudança de comportamento  2 2 2 2 2 

Estrutura e Apresentação      

6.  Linguagem adequada ao público-alvo 2 2 2 2 2 100% 

100% 7.  Linguagem apropriada ao material educativo 2 2 2 2 2 

8.  Linguagem interativa, permitindo envolvimento ativo 

no processo educativo 

2 2 2 2 2 100% 

 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

 

80% 

100% 

100% 

9.  Informações corretas  2 2 2 2 2 

10. Informações objetivas 2 2 2 2 2 

11. Informações esclarecedoras  2 2 2 2 2 

12. Informações necessárias 2 2 2 2 2 

13. Sequência lógica das ideias 2 2 2 2 2 

14. Tema atual 2 2 2 2 2 

15. Tamanho do texto adequado 2 2 2 2 2 

Relevância      

16. Estimula o aprendizado 2 2 2 2 1 

17. Contribui para o conhecimento na área 2 2 2 2 2 

18. Desperta interesse pelo tema 2 2 2 2 2 
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O cálculo do IVC mostrou concordância mínima de 0,80 entre os especialistas nos 

itens que compõem os domínios do IVCE. Portanto, o conteúdo atendeu aos objetivos 

propostos, aos requisitos necessários para uma apropriada estrutura e apresentação, bem como 

relevância na aprendizagem, não havendo necessidade de outras modificações no conteúdo.  

  

6.3  Construção da tecnologia assistiva 

 

Com base nas cinco etapas do modelo de Falkembach (2005), explana-se o 

processo de construção do manual. Na etapa de Modelagem, em relação ao modelo conceitual 

estruturou-se o conteúdo do manual no estilo storyboard para organização dos textos, mídias 

e imagens. Foram criados 16 quadros sequenciais no programa Microsoft Power Point. Na 

Figura 3, verifica-se três storyboards referentes à capa do manual, sumário e apresentação. Na 

capa, inseriu-se a logomarca do manual, caracterizada por jovem cego com óculos e bengala e 

uma idosa vidente. Entre os personagens há imagem de um coração. A logomarca representa a 

acessibilidade do manual ao público-alvo, abrangendo desde a população jovem à idosa e 

enfatiza a temática hipertensão através do desenho do coração.  

 

Figura 3 – Storyboards referentes à capa, sumário e apresentação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborado pela autora. Fortaleza, 2018. 
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Em relação aos módulos didáticos que compõem o manual foram desenvolvidos 

10 storyboards. Na Figura 4, tem-se o quadro representativo do módulo O que é hipertensão 

arterial. Adicionou-se imagem de vaso sanguíneo com intuito de ilustrar e demonstrar a 

passagem da corrente sanguínea e a pressão arterial através da audiodescrição. 

 

Figura 4 – Storyboard referente ao módulo O que é hipertensão arterial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborado pela autora. Fortaleza, 2018. 

 

Nas Figuras 5 a 8, respectivamente, observa-se os storyboards referentes aos 

módulos Estágios da hipertensão arterial, Como se adquire a hipertensão arterial, Medição da 

pressão arterial e Consequências da hipertensão arterial no organismo. Tais módulos são 

compostos por textos, não havendo presença de mídias complementares. 

 

Figura 5 – Storyboard referente ao módulo Estágios da hipertensão arterial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborado pela autora. Fortaleza, 2018 
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Figura 6 – Storyboard referente ao módulo Como se adquire a hipertensão arterial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborado pela autora. Fortaleza, 2018. 

 

Figura 7 – Storyboard referente ao módulo Medição da pressão arterial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborado pela autora. Fortaleza, 2018. 

 

Figura 8 – Storyboard referente ao módulo Consequências da hipertensão arterial no 

organismo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborado pela autora. Fortaleza, 2018. 
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Na Figura 9 verifica-se os storyboards indicativos do módulo Como prevenir a 

hipertensão arterial. No subtópico Manter alimentação saudável inseriu-se imagem 

representativa de alimentos saudáveis. Em Realizar atividade física a imagem representa os 

personagens caminhando no parque. No Controle do peso a imagem retrata a medição do peso 

e em Evitar o consumo de bebidas alcoólicas e fumo tem-se representação dos personagens 

segurando placas que sinalizam proibido beber e fumar. 

 

Figura 9 – Storyboard referente ao módulo Como prevenir a hipertensão arterial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborado pela autora. Fortaleza, 2018. 
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Na Figura 10 verifica-se três storyboards. O primeiro contém a mensagem final 

ao leitor, estimulando-o a praticar as orientações repassadas no manual. É finalizado com a 

logomarca do manual. Outros dois, respectivamente, representam as referências bibliográficas 

e a capa final com o nome das pesquisadoras envolvidas no estudo e colaboradores. 

 

Figura 10 – Storyboards referentes à mensagem final, referências bibliográficas e capa final. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborado pela autora. Fortaleza, 2018. 

 

Nas fases de navegação e interface, com base nos 16 storyboards, foram 

construídas 16 páginas do manual no formato Hypertext Markup Language (HTML)
3
. Em 

relação às ferramentas de navegação e de acessibilidade, foram criados recursos tais como: 

Caixas de Texto para proporcionar aos cegos acessibilidade e interpretação às imagens 

contidas no manual; Botões de retorno e avanço com denominação de Anterior e Próximo em 

formato de link clicável alocados ao final de cada página do manual, possibilitando ao usuário 

navegação entre as páginas e, Audiodescrição para representação mental da característica da 

imagem de vaso sanguíneo inserida no módulo O que é hipertensão arterial. Ao inserir o 

                                                             
3 Linguagem usada na criação de páginas de internet. 
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áudio gravado em Mp4 no código HTML, originou um player reprodutor de faixa de áudio 

com dois botões, o primeiro com a finalidade de reproduzir a faixa de áudio e o segundo para 

pausá-lo, sendo anexado abaixo da imagem.   

Definiu-se a identidade visual do manual. O plano de fundo permaneceu na cor 

branco. Para destacar as temáticas abordadas nos módulos inseriu-se na parte superior das 

páginas desenhos gráficos em formato retangular na cor vermelho. Definiu-se a dimensão das 

imagens, bem como tamanho e cores das letras, branco para os temas do manual e preto no 

corpo do texto.  

Na fase de Implementação foram realizados os testes de acessibilidade nas 

páginas em HTML do manual. Para o primeiro teste utilizou-se os programas Dosvox e 

NVDA. Ambos foram instalados em computador particular, sendo realizada a leitura do 

manual. Observou-se capacidade de reconhecimento dos elementos textuais, imagens e 

ferramentas de navegação e acessibilidade (caixas de texto, botões de retorno e avanço entre 

as páginas e audiodescrição), porém, foram localizados dois erros de leitura. O Dosvox 

sinalizou erro no tópico Sumário, onde os temas dos conteúdos se interligavam ao número da 

página correspondente por pontuação sequencial (pontos). Neste caso, o sintetizador de voz 

realizou leitura de cada ponto, sendo considerado erro por deixar a leitura cansativa e 

demorada. O erro foi ajustado substituindo-se os pontos sequenciais por hífen entre o tema e a 

página. Já o NVDA sinalizou a necessidade da criação de ligações entre os parágrafos do 

conteúdo para que o usuário cego realize o controle da leitura por meio do acionamento das 

teclas TAB, setas, backspace e enter, tendo em vista que os comandos de navegação textual 

entre Dosvox e NVDA seguem padrões diferentes.  

O segundo teste de acessibilidade da tecnologia é caracterizado pelo Teste Piloto. 

Participou desta etapa um total de 10 sujeitos, seis videntes e quatro cegos. Os participantes 

realizaram a leitura do manual e responderam aos instrumentos propostos. Conforme 

avaliação das críticas/sugestões realizadas pelos sujeitos, não houve necessidade de 

modificações no material educativo, pois o consideraram acessível e adequado para uso.  

Na fase de Distribuição o manual educativo foi hospedado por definitivo em 

servidor particular, estando apto para aplicação à população-alvo e avaliação da 

aprendizagem.  

Nas Figuras 11 a 18 observa-se algumas imagens representativas do produto final 

das páginas em HTML, mostrando a disposição do conteúdo, as ferramentas de navegação e 

de acessibilidade, bem como a identidade visual do manual. 
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Figura 11 – Imagem da página da capa do manual. 

Fonte: elaborado pela autora. Fortaleza, 2018. 

 

Figura 12 – Imagem da página do sumário do manual. 

Fonte: elaborado pela autora. Fortaleza, 2018. 



50 
 

Figura 13 – Imagem da página da temática O que é Hipertensão Arterial.   

Fonte: elaborado pela autora. Fortaleza, 2018. 

 

Figura 14 – Imagem da página da temática Medição da Pressão Arterial. 

Fonte: elaborado pela autora. Fortaleza, 2018. 
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Figura 15 – Imagem da página da temática Como prevenir a hipertensão arterial no subtópico 

Manter a alimentação saudável. 

Fonte: elaborado pela autora. Fortaleza, 2018. 

 

Figura 16 – Imagem da página da temática Como prevenir a hipertensão arterial no subtópico 

Realizar atividade física. 

Fonte: elaborado pela autora. Fortaleza, 2018. 
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Figura 17 – Imagem da página da temática Como prevenir a hipertensão arterial no subtópico 

Controlar o peso. 

Fonte: elaborado pela autora. Fortaleza, 2018. 

 

Figura 18 – Imagem da página da temática Como prevenir a hipertensão arterial no subtópico 

Evitar o consumo de bebidas alcoólicas e fumo. 

Fonte: elaborado pela autora. Fortaleza, 2018. 
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6.4   Aplicação da tecnologia assistiva para avaliação da aprendizagem  

 

Na Tabela 4 tem-se a caracterização sociodemográfica dos 117 participantes, 

61,5% videntes e 38,5% cegos. Predominou pessoas sem diagnóstico de hipertensão (81,2%), 

do gênero feminino (63,2%), com idade entre 18 a 39 anos (43,6%) e escolaridade no ensino 

médio (47,9%). A maioria dos participantes não tinha companheiro (57,3%), possuía religião 

católica (72,6%) e emprego (53,8%), com renda até dois salários mínimos (61,5%).  

 

Tabela 4 – Distribuição dos participantes, segundo variáveis sociodemográficas. Fortaleza 

(CE), Brasil, 2018. 

Variáveis n % 

Deficiência Visual 

  Não                                                                               

  Sim 

Hipertensão Arterial 

Não 

Sim                                                                               

Gênero 

  Masculino 

  Feminino 

Idade 

  18-39 

  40-59 

  >60 

Escolaridade  

 

72 

45 

 

95 

22 

 

43 

74 

 

51 

48 

18 

 

 

61,5 

38,5 

 

81,2 

18,8 

 

36,8 

63,2 

 

43,6 

41,0 

15,4 

Fundamental 

Médio  

24 

56 

20,5 

47,9 

Superior  37 31,6 

Estado Civil  

  Sem companheiro (solteiro/ divorciado/ viúvo) 

  Com companheiro (casado/ união estável) 

Religião 

  Nenhuma 

  Católica 

  Evangélica 

  Outra 

Ocupação 
  Estudante  

  Empregado 

  Aposentado 

Renda 
  Até 2 salários 

 

67 

50 

 

12 

85 

16 

04 

 

34 

63 

20 

 

72 

 

57,3 

42,7 

 

10,3 

72,6 

13,7 

3,04 

 

29,1 

53,8 

17,1 

 

61,5 

 > 2 salários 45 38,5 

 



54 
 

 

Na Tabela 5, apresenta-se a quantidade de afirmativas acertadas no pré e pós-teste 

conforme nível de complexidade. Buscou-se identificar em quais categorias de afirmativas 

houve melhoria do aprendizado por influência do uso do manual. Observa-se aumento 

significativo da média de acertos em todos os níveis de complexidade (p<0,0001), sendo a 

maior proporção naquelas definidas como alta complexidade. 

 

Tabela 5 – Comparação do número de afirmativas certas no pré e pós-teste, segundo o nível 

de complexidade (n=117). Fortaleza (CE), Brasil, 2018.  

Complexidade 
Acertos pré-teste Acertos pós-teste 

p valor
a
 

Média  Mediana  ±DP Média  Mediana  ±DP 

Baixa 3,91  4 ±0,92 4,86  5 ±0,39 <0,0001 

Média 3,79  4 ±0,84 4,76  5 ±0,58 <0,0001 

Alta 3,32  3 ±1,03 4,71  5 ±0,60 <0,0001 

Total 11,02  11 ±1,80 14,33  14 ±1,15 <0,0001 

aTeste de Wilcoxon 

 

Nas Tabelas 6 a 14, observa-se, respectivamente, análises dos grupos das 

variáveis Deficiência, Hipertensão, Gênero, Idade, Escolaridade, Estado civil, Religião, 

Ocupação e Renda. A comparação do número de afirmativas certas no pré e pós-teste mostrou 

que em todos os grupos houve aumento da média de acertos no pós-teste, configurando 

melhora do aprendizado. Destaca-se, a seguir, as variáveis que apresentaram melhor 

desempenho no acerto de afirmativas do pós-teste conforme o nível de complexidade.  

Na variável Deficiência, no grupo de pessoas sem deficiência notou-se maior 

predominância, com significância estatística (p<0,0001), da média de acertos nas afirmativas 

classificadas como alta complexidade (Tabela 6).  
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Tabela 6 – Comparação do número de afirmativas certas no pré e pós-teste, segundo o nível 

de complexidade conforme variável deficiência visual (n=117). Fortaleza (CE), Brasil, 2018.  

Deficiência 

n  

Acertos pré-teste Acertos pós-teste 
p valor

a
 

Média  Mediana  ±DP Média  Mediana  ±DP 

Não (n=72)         

Baixa 3,92 4 ±0,96 4,85 5 ±0,39 <0,0001 

Média 3,68 4 ±0,81 4,76 5 ±0,56 <0,0001 

Alta 3,17 3 ±1,10 4,69 5 ±0,62 <0,0001 

  Total 10,76 11 ±1,88 14,31 14 ±1,13 <0,0001 

Sim (n=45)        

Baixa 3,89 4 ±0,88 4,89 5 ±0,38 <0,0001 

Média 3,98 4 ±0,86 4,76 5 ±0,60 <0,0001 

Alta 3,56 4 ±0,86 4,73 5 ±0,58 <0,0001 

  Total 11,42 11 ±1,60 14,38 14 ±1,19 <0,0001 

aTeste de Wilcoxon 

 

Os grupos das pessoas sem e com hipertensão tiveram melhor desempenho, 

estatisticamente significante (p<0,0001), nas afirmativas de alta complexidade (Tabela 7). 

 

Tabela 7 – Comparação do número de afirmativas certas no pré e pós-teste, segundo o nível 

de complexidade conforme variável hipertensão (n=117). Fortaleza (CE), Brasil, 2018.  

Hipertensão 

n 

Acertos pré-teste Acertos pós-teste 
p valor

a 
Média  Mediana  ±DP Média  Mediana  ±DP 

Não (n=95)         

Baixa 3,95 4 ±0,90 4,86 5 ±0,40 <0,0001 

Média 3,82 4 ±0,81 4,74 5 ±0,62 <0,0001 

Alta 3,34 3 ±1,06 4,68 5 ±0,64 <0,0001 

  Total 11,11 11 ±1,80 14,28 14 ±1,22 <0,0001 

Sim (n=22)        

Baixa 3,73 4 ±1,03 4,86 5 ±0,35 <0,0001 

Média 3,68 4 ±0,99 4,86 5 ±0,35 <0,001 

Alta 3,23 3 ±0,86 4,82 5 ±0,39 <0,0001 

  Total 10,64 11 ±1,76 14,55 15 ±0,73 <0,0001 

aTeste de Wilcoxon 
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Na variável Gênero, homens e mulheres obtiveram maior número de acertos, 

estatisticamente significante (p<0,0001), nas afirmativas de alta complexidade (Tabela 8). 

 

Tabela 8 – Comparação do número de afirmativas certas no pré e pós-teste, segundo o nível 

de complexidade conforme variável gênero (n=117). Fortaleza (CE), Brasil, 2018.  

Gênero 

n 

Acertos pré-teste Acertos pós-teste 
p valor

a
 

Média  Mediana  ±DP Média  Mediana  ±DP 

Masculino (n=43)         

Baixa 3,98 4 ±0,91 4,91 5 ±0,36 <0,0001 

Média 3,86 4 ±0,86 4,72 5 ±0,63 <0,0001 

Alta 3,19 3 ±0,98 4,63 5 ±0,78 <0,0001 

  Total 11,02 11 ±1,79 14,26 14 ±1,38 <0,0001 

Feminino (n=74)        

Baixa 3,86 4 ±0,94 4,84 5 ±0,40 <0,0001 

Média 3,76 4 ±0,84 4,78 5 ±0,55 <0,0001 

Alta 3,39 3 ±1,05 4,76 5 ±0,46 <0,0001 

  Total 11,01 11 ±1,81 14,38 14 ±1,00 <0,0001 

aTeste de Wilcoxon 

 

Em relação a variável Idade, os grupos com idade entre 18 a 39 anos e 40 a 59 

anos apresentaram maior predominância da média de acertos, com significância estatística 

(p<0,0001), nas afirmativas de alta complexidade e na faixa etária superior a 60 anos se 

destacaram as afirmativas de média (p<0,001) e alta complexidade (p=0,002) (Tabela 9). 
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Tabela 9 – Comparação do número de afirmativas certas no pré e pós-teste, segundo o nível 

de complexidade conforme variável idade (n=117). Fortaleza (CE), Brasil, 2018.  

Idade 

n 

Acertos pré-teste Acertos pós-teste 
p valor

a
 

Média  Mediana  ±DP Média  Mediana  ±DP 

18-39 (n=51)         

Baixa 4,06 4 ±0,85 4,86 5 ±0,34 <0,0001 

Média 3,98 4 ±0,78 4,65 5 ±0,68 <0,0001 

Alta 3,27 3 ±0,98 4,53 5 ±0,78 <0,0001 

  Total 11,31 11 ±1,67 14,04 14 ±1,39 <0,0001 

40-59 (n=48)        

Baixa 3,79 4 ±0,94 4,81 5 ±0,49 <0,0001 

Média 3,75 4 ±0,78 4,83 5 ±0,51 <0,0001 

Alta 3,35 3 ±1,02 4,83 5 ±0,37 <0,0001 

  Total 10,90 11 ±1,82 14,48 14 ±0,96 <0,0001 

>60 (n=18)        

Baixa 3,78 4 ±1,06 5,00 5 ±0,00 0,002 

Média 3,39 3 ±1,03 4,89 5 ±0,32 <0,001 

Alta 3,33 3 ±1,23 4,89 5 ±0,32 0,002 

  Total 10,50 10 ±2,00 14,78 15 ±0,42 <0,0001 

aTeste de Wilcoxon 

 

 

Conforme a Tabela 10, quanto a variável Escolaridade, o grupo pertencente ao 

ensino fundamental demonstrou melhor desempenho nas afirmativas de baixa (p<0,0001) e 

alta complexidade (p=0,017) e o grupo pertencente ao ensino médio naquelas de alta 

complexidade (p<0,0001). 
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Tabela 10 – Comparação do número de afirmativas certas no pré e pós-teste, segundo o nível 

de complexidade conforme variável escolaridade (n=117). Fortaleza (CE), Brasil, 2018.  

Escolaridade 

n 

Acertos pré-teste Acertos pós-teste 
p valor

a
 

Média  Mediana  ±DP Média  Mediana ±DP 

Fundamental (n=24)         

Baixa 3,33 3 ±0,96 4,92 5 ±0,28 <0,0001 

Média 4,08 4 ±0,58 4,58 5 ±0,77 <0,0001 

Alta 3,17 3 ±0,96 4,54 5 ±0,58 0,017 

  Total 10,58 11 ±1,64 14,04 14 ±1,23 <0,0001 

Médio (n=56)        

Baixa 3,86 4 ±0,90 4,77 5 ±0,50 <0,0001 

Média 3,71 4 ±0,80 4,75 5 ±0,58 <0,0001 

Alta 3,23 3 ±0,99 4,70 5 ±0,71 <0,0001 

  Total 10,80 11 ±1,75 14,21 14 ±1,28 <0,0001 

Superior (n=37)        

Baixa 4,35 4 ±0,71 4,97 5 ±0,16 <0,0001 

Média 3,73 4 ±1,01 4,89 5 ±0,39 <0,0001 

Alta 3,54 4 ±1,12 4,84 5 ±0,37 <0,0001 

  Total 11,62 12 ±1,86 14,70 15 ±0,74 <0,0001 

aTeste de Wilcoxon 

 

Quanto a variável Estado civil, pessoas sem e com companheiro apresentaram 

maior aprendizado, com significância estatística (p<0,0001), nas afirmativas de alta 

complexidade (Tabela 11). 
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Tabela 11 – Comparação do número de afirmativas certas no pré e pós-teste, segundo o nível 

de complexidade conforme variável estado civil (n=117). Fortaleza (CE), Brasil, 2018.  

         Estado civil 

                   n 

Acertos pré-teste Acertos pós-teste 
p valor

a
 

Média  Mediana  ±DP Média  Mediana  ±DP 

Sem companheiro (n=67)        

Baixa 3,82 4 ±0,95 4,90 5 ±0,35 <0,0001 

Média 3,94 4 ±0,83 4,69 5 ±0,70 <0,0001 

Alta 3,36 3 ±0,91 4,57 5 ±0,72 <0,0001 

  Total 11,12 11 ±1,72 14,15 14 ±1,32 <0,0001 

Com companheiro (n=50)        

Baixa 4,02 4 ±0,94 4,82 5 ±0,43 <0,0001 

Média 3,60 4 ±0,84 4,86 5 ±0,35 <0,0001 

Alta 3,26 3 ±1,05 4,90 5 ±0,30 <0,0001 

  Total 10,88 11 ±1,81 14,58 15 ±0,81 <0,0001 

aTeste de Wilcoxon 

 

 

Na variável Religião, a Tabela 12 mostra que católicos e evangélicos tiveram 

melhor desempenho nas afirmativas de alta complexidade, estatisticamente significantes com 

p<0,0001 e p<0,001, respectivamente.  
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Tabela 12 – Comparação do número de afirmativas certas no pré e pós-teste, segundo o nível 

de complexidade conforme variável religião (n=117). Fortaleza (CE), Brasil, 2018.  

     Religião 

           n 

Acertos pré-teste Acertos pós-teste 
 p valor

a
 

Média  Mediana  ±DP Média  Mediana ±DP 

Nenhuma (n=12)         

Baixa 3,92 4 ±0,90 4,83 5 ±0,38 0,016 

Média 4,08 4 ±0,79 4,58 5 ±0,99 0,165 

Alta 3,83 4 ±0,93 4,58 5 ±0,66 0,014 

  Total 11,83 12 ±1,69 14,00 14 ±1,53 0,007 

Católica (n=85)        

Baixa 3,88 4 ±0,96 4,89 5 ±0,34 <0,0001 

Média 3,80 4 ±0,91 4,79 5 ±0,53 <0,0001 

Alta 3,25 3 ±1,01 4,69 5 ±0,63 <0,0001 

  Total 10,93 11 ±1,85 14,38 14 ±1,14 <0,0001 

Evangélica (n=16)        

Baixa 3,94 4 ±0,77 4,81 5 ±0,54 0,004 

Média 3,63 4 ±0,50 4,81 5 ±0,40 <0,001 

Alta 3,31 3 ±1,01 4,81 5 ±0,40 <0,001 

  Total 10,88 11 ±1,58 14,44 14 ±0,96 <0,0001 

Outra (n=04)        

Baixa 4,25 4 ±0,95 4,50 4,5 ±0,57 0,705 

Média 3,50 3,5 ±0,57 4,50 4,5 ±0,57 0,102 

Alta 3,25 3 ±1,70 5,00 5 ±0,00 0,109 

Total 11,00 11 ±1,63 14,00 14 ±0,81 0,068 

aTeste de Wilcoxon 

 

Na Tabela 13, conforme variável Ocupação visualiza-se melhor desempenho nas 

afirmativas de alta complexidade, com significância estatística (p<0,0001) no grupo dos 

empregados e aposentados.  
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Tabela 13 – Comparação do número de afirmativas certas no pré e pós-teste, segundo o nível 

de complexidade conforme variável ocupação (n=117). Fortaleza (CE), Brasil, 2018.  

    Ocupação 

           n 

Acertos pré-teste Acertos pós-teste 
p valor

a
 

Média  Mediana  ±DP Média  Mediana ±DP 

Estudante (n=34)         

Baixa 3,82 4 ±0,83 4,82 5 ±0,45 <0,0001 

Média 4,09 4 ±0,79 4,79 5 ±0,47 <0,001 

Alta 3,53 4 ±0,92 4,68 5 ±0,58 <0,0001 

  Total 11,44 11 ±1,61 14,29 14 ±1,08 <0,0001 

Empregado (n=63)        

Baixa 3,92 4 ±0,98 4,84 5 ±0,41 <0,0001 

Média 3,67 4 ±0,76 4,67 5 ±0,69 <0,0001 

Alta 3,21 3 ±1,08 4,67 5 ±0,67 <0,0001 

  Total 10,79 11 ±1,86 14,17 14 ±1,30 <0,0001 

Aposentado (n=20)        

Baixa 4,00 4 ±0,91 5,00 5 ±0,00 <0,001 

Média 3,70 4 ±1,08 5,00 5 ±0,00 <0,001 

Alta 3,30 3 ±1,03 4,90 5 ±0,30 <0,0001 

  Total 11,00 11 ±1,83 14,90 15 ±0,30 <0,0001 

aTeste de Wilcoxon 

 

Em relação a variável Renda, verificou-se maior predominância, com 

significância estatística (p<0,0001), da média de acertos nas afirmativas de alta complexidade 

nos grupos daqueles que possuíam renda de até e acima de 2 salários (Tabela 14). 
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Tabela 14 – Comparação do número de afirmativas certas no pré e pós-teste, segundo o nível 

de complexidade conforme variável renda (n=117). Fortaleza (CE), Brasil, 2018. 

        Renda 

            n 

Acertos pré-teste Acertos pós-teste 
p valor

a
 

Média  Mediana  ±DP Média  Mediana  ±DP 

Até 2 salários (n=72)         

Baixa 3,71 4 ±1,01 4,83 5 ±0,44 <0,0001 

Média 3,86 4 ±0,84 4,67 5 ±0,69 <0,0001 

Alta 3,25 3 ±1,00 4,62 5 ±0,70 <0,0001 

  Total 10,82 11 ±1,90 14,13 14 ±1,33 <0,0001 

> 2 salários (n=45)        

Baixa 4,22 4 ±0,67 4,91 5 ±0,28 <0,0001 

Média 3,69 4 ±0,84 4,91 5 ±0,28 <0,0001 

Alta 3,42 3 ±1,07 4,84 5 ±0,36 <0,0001 

  Total 11,33 11 ±1,58 14,67 15 ±0,67 <0,0001 

aTeste de Wilcoxon 

 

Na Tabela 15 observa-se o percentual de concordância dos participantes do estudo 

em relação aos atributos e os itens avaliativos que compõem o QUATA.  

Após cálculo do IVC, constatou-se concordância mínima de 80% em todos os 

itens avaliativos dos seis atributos do QUATA assinalados pela maioria como Adequado 

(resposta 2), ou seja, a tecnologia atendeu a definição proposta pelo item. 

A seguir, explana-se os itens que obtiveram maior porcentagem de concordância 

entre os atributos analisados: Objetivos - Estimula a aprendizagem sobre o conteúdo abordado 

(98,30%); Acesso - Permite-lhe buscar informações sem dificuldades (98,30%); Clareza - 

Apresenta informações necessárias para melhor compreensão do conteúdo (98,30%); 

Estrutura e Apresentação - Apresenta o conteúdo de forma organizada (99,15%); Relevância e 

Eficácia - Desperta o seu interesse para utilizá-la (97,43%); Interatividade - Oferece interação, 

envolvimento ativo no processo educativo e Possibilita navegar sem dificuldades pelos links 

apresentados (95,73%). 
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Tabela 15 – Percentual de concordância dos participantes em relação aos atributos que 

compõem o QUATA (n=117). Fortaleza (CE), Brasil, 2018. 

Atributos 

Concordância (IVC) 

n (%) 

 0*  1**  2*** 

Objetivos     

1.   Relaciona o conteúdo abordado no seu dia a dia - 6 (5,12) 111 (94,88) 

2.   Esclarece as dúvidas sobre o conteúdo abordado - 5 (4,27) 112 (95,73) 

3.   Estimula a aprendizagem sobre o conteúdo abordado - 2 (1,70) 115 (98,30) 

4.   Estimula a aprendizagem de novos conceitos ou fatos - 5 (4,27) 112 (95,73) 

Acesso    

5.   Permite-lhe buscar informações sem dificuldades 1 (0,85) 1 (0,85) 115 (98,30) 

6.   Disponibiliza os recursos adequados e necessários 

para sua utilização 

1 (0,85) 4 (3,42) 112 (95,73) 

Clareza    

7.   Apresenta informações necessárias para melhor 

compreensão do conteúdo 

- 2 (1,70) 115 (98,30) 

8.   O conteúdo da informação está adequado às suas 

necessidades 

- 4 (3,42) 113 (96,58) 

9.   Apresenta as informações de modo simples - 4 (3,42) 113 (96,58) 

Estrutura e Apresentação     

10. Apresenta o conteúdo de forma organizada - 1 (0,85) 116 (99,15) 

11. Possui estratégia de apresentação atrativa  2 (1,70) 7 (6,00) 108 (92,30) 

Relevância e Eficácia    

12. Permite-lhe refletir sobre o conteúdo apresentado - 4 (3,42) 113 (96,58) 

13. Desperta o seu interesse para utilizá-la - 3 (2,57) 114 (97,43) 

14. Estimula mudança de comportamento em você 1 (0,85) 9 (7,70) 107 (91,45) 

15. Reproduz o conteúdo abordado em diferentes 

contextos 

- 8 (6,84) 109 (93,16) 

Interatividade    

16. Oferece interação, envolvimento ativo no processo 

educativo 

3 (2,57) 2 (1,70) 112 (95,73) 

17. Possibilita navegar sem dificuldades pelos links 

apresentados 

4 (3,42) 1 (0,85) 112 (95,73) 

18. Fornece autonomia ao usuário em relação à sua 

operação 

3 (2,57) 5 (4,27) 109 (93,16) 

*0 - Inadequado: tecnologia não atende a definição do item; **1 - Parcialmente adequado: tecnologia atende 

parcialmente a definição do item e ***2 - Adequado: tecnologia atende a definição do item. 
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7   DISCUSSÃO 

 

O processo de construção e validação de TA sobre hipertensão direcionada ao 

público cego e vidente é desafiador, tendo em vista vários fatores envolvidos em torno do seu 

desenvolvimento. Considera-se o fato da hipertensão ter elevada prevalência entre a 

população adulta, acompanhada da falta de controle da doença, o que ocasiona aumento 

contínuo das taxas de morbimortalidade e, a evidente escassez de materiais educacionais 

adaptados aos cegos, motivo que dificulta o acesso às informações de saúde de modo 

autônomo. Portanto, o manual construído contribui significativamente no processo ensino-

aprendizagem sobre esta patologia, por se tratar de recurso que auxilia na manutenção dos 

cuidados com a saúde e meio adequado para obtenção de novos conhecimentos, 

principalmente pela população cega. 

O “Manual sobre hipertensão arterial: conheça como prevenir” foi disponibilizado 

ao usuário por meio da internet e sua estrutura didática constituída por seis módulos de 

conteúdos apresentados de maneira sistematizada, dinâmica, atrativa e interativa. Segundo 

Ferreira et al. (2017), as tecnologias digitais estão inseridas no contexto da Educação a 

Distância (EaD), as quais favorecem nova configuração na adoção de saberes. São 

consideradas modalidades de ensino democráticas, pois permitem autonomia no acesso de 

todos a variadas informações, ultrapassando barreiras existentes na conquista de 

conhecimento por possuírem capacidade de disponibilização simultânea há um número 

elevado de pessoas com ou sem deficiência, com ocupações profissionais e idades diferentes, 

bem como em qualquer local e horário.  

Escolheu-se a internet para disponibilização do manual por ser recurso que 

possibilita inclusão social e digital das pessoas cegas. O acesso à internet por este grupo 

populacional ocorre por meio de diversas estratégias, incluindo softwares leitores de tela 

conhecidos por Dosvox e NVDA, usados na presente pesquisa. Conforme Brasil (2011), tais 

softwares são considerados TA por atenderem as necessidades dos cegos quanto ao uso do 

computador e internet. 

A internet faz parte do conjunto de recursos tecnológicos que compõem as TICs 

responsável por aproximar indivíduos, permitir conhecer novas culturas e aprofundar estudos 

em temáticas variadas. Devem ser introduzidas no contexto educacional dos alunos em geral, 

especialmente, as pessoas com deficiência. Assim, enfermeiros podem fazer uso desta 

ferramenta para implementar tecnologias assistivas voltadas à aprendizagem de cegos em 
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relação aos cuidados com a saúde, sendo imprescindível conhecer as peculiaridades desta 

população (CEZARIO; ABREU; PAGLIUCA, 2014; GIROTO; POKER; OMOTE, 2012).  

Confirma a importância desta informação, resultados da pesquisa desenvolvida 

por enfermeira, na qual validou tecnologia assistiva para mulheres com deficiência visual, 

viabilizando instruções acerca do uso correto do preservativo feminino em página de internet. 

Observou-se que foi possível ampliar o número de acessos à distância a este conhecimento e 

compreendeu-se que este recurso é estratégia relevante para divulgar orientações em saúde, 

promover autonomia e inclusão na sociedade (CAVALCANTE et al., 2015).   

Mediante construção do manual, respeitou-se os critérios de acesso universal 

impostos pelo ensino à distância ao seguir as diretrizes de acessibilidade propostas pelos 

órgãos nacionais e internacionais, as quais reforçam a importância  da adequada construção de 

materiais digitais disponibilizados na internet para uso das pessoas cegas. Para tanto, a adição 

de ferramentas de navegação, tais como: caixas de texto para detalhar características das 

imagens; botões de retorno e avanço entre as páginas e audiodescrição, permitiram garantia de 

autonomia dos participantes cegos durante navegação no conteúdo, bem como transcrição 

mental das imagens para melhor compreensão do conteúdo sobre hipertensão.  

Corroboram com esta afirmativa, resultados do estudo que avaliou TA online 

direcionada a pais cegos sobre alimentação complementar do lactente. Observou-se que 

materiais educacionais produzidos para pessoas cegas devem englobar aspectos da 

comunicação verbal e não verbal, sendo necessária descrição de objetos/imagens com intuito 

de estimular sua visualização mental (CEZARIO; ABREU; PAGLIUCA, 2014). Tal estudo 

reforça a necessidade da presença de caixas de texto em materiais educacionais voltados para 

cegos, a fim de obterem melhor caracterização mental dos componentes que integram as 

imagens. 

Em relação aos botões de retorno e avanço entre as páginas, é recomendado nas 

diretrizes de acessibilidade, dispor ao usuário opções que possibilitem fácil navegação pelo 

conteúdo, permitindo adequado posicionamento entre as páginas (W3C, 2008; BRASIL, 

2011). Para atender a este requisito, os botões foram confeccionados em formato de link 

clicável sinalizados de Anterior e Próximo, inseridos ao final de cada página do manual para 

facilitar sua identificação, principalmente pelo participante cego. 

Em relação à audiodescrição, foi usada no manual para descrever imagem de vaso 

sanguíneo, possibilitando representação mental pelas pessoas cegas da passagem de sangue no 

interior deste. Conforme Sousa (2017) a audiodescrição é uma maneira de tornar a 

aprendizagem acessível aos deficientes visuais, pois auxilia na compreensão das imagens 



66 
 

estáticas contidas nos materiais didáticos ao dar forma e cores às figuras por meio de palavras, 

permitindo igualdade de todos na busca de conhecimento. Trata-se de recurso que também 

favorece a interatividade e dinamicidade do usuário com a interface gráfica da tecnologia 

educacional. 

A correta disposição do conteúdo do manual também está inserida no conjunto de 

estratégias utilizadas para cumprimento das diretrizes de acessibilidade na internet. Dividiu-se 

o texto em parágrafos curtos, alocados de modo sequencial, escritos com palavras de fácil 

compreensão. A cada início de módulo didático, inseriu-se o nome da temática no interior de 

desenhos gráficos em formato retangular de cor vermelho para seu destaque.  

Importante ressaltar que, os softwares leitores de tela Dosvox e NVDA fazem a 

leitura de modo linear, elemento a elemento conforme estão dispostos na página. Logo, textos 

e imagens devem estar organizados de forma sequencial para evitar perda de informações e/ou 

leitura embaralhada e confusa. Frases curtas, com linguagem simples e clara, bem como 

inserção de títulos introdutórios nas temáticas de cada conteúdo a ser abordado, também são 

recomendados para que haja melhor captação do assunto pelo usuário (W3C, 2008; BRASIL, 

2011). Estudo que avaliou a assistência de enfermagem na adesão ao tratamento da 

hipertensão identificou que o profissional ao utilizar linguagem mais acessível ao público, 

possibilita participação ativa destes no processo educativo, bem como estreita vínculos e 

favorece uma relação saudável na terapêutica (DIAS; SOUZA; MISHIMA, 2016).  

Destaca-se que, o manuseio do computador pela pessoa cega ocorre via teclado, 

então, ao percorrer um texto, utilizam teclas de atalho que ativam comandos nos leitores de 

tela (OLIVEIRA; CHAVES, 2017). Assim, para que houvesse efetiva leitura do manual, foi 

necessária adequada disponibilização textual para garantir, consequentemente, bom 

funcionamento destes programas. Por este motivo, durante teste de acessibilidade do manual 

realizado com o Dosvox e NVDA adicionou-se ligações entre os parágrafos do conteúdo, as 

quais permitiram que os participantes cegos navegassem por meio das teclas TAB, setas, 

backspace e enter, favorecendo o controle da leitura.  

Diante das considerações, observou-se a complexidade do processo de construção 

do manual educativo online pelo profissional de enfermagem para que se tornasse apto ao uso 

da população cega. O enfermeiro deve ter fundamentação teórica na temática em questão; 

conhecer as particularidades da clientela assistida; saber sobre padrões de acessibilidade na 

internet e atendê-los; obter auxílio de profissional programador web qualificado, a fim de 

contemplar corretamente as regras de acesso e implementar ferramentas dinâmicas, atrativas e 

eficazes para desenvolvimento funcional e estético do manual, bem como estimular 
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participação dos usuários finais (cegos e videntes) para avaliação do produto, na perspectiva 

de promover seu aperfeiçoamento em relação a usabilidade e efetividade (proporcionar 

aprendizagem).  

Outras produções científicas desenvolvidas por profissional de enfermagem 

ratificam esta afirmação. Estudos que construíram e validaram TA na modalidade de curso 

online sobre Saúde Mamária para mulheres cegas e videntes também passaram por processo 

complexo na concretização destas etapas, uma vez que foi necessário aprofundamento teórico 

sobre o tema abordado; aproximação com o público em questão para conhecimento de suas 

peculiaridades; aplicação das normas de acesso à internet para construção do curso adaptado; 

participação de programador web na integração das ferramentas de navegação e avaliação 

final pelo público-alvo, contribuindo para elaboração de material eficaz para manuseio e 

aprendizado (CARVALHO; PAGLIUCA; FERNANDES, 2015; CARVALHO, 2016). 

O processo de construção de tecnologias em saúde é apoiado em base 

interdisciplinar, que estimula diálogos entre diferentes profissionais para troca de 

conhecimentos e deve ter arcabouço teórico sustentado em ampla literatura para obtenção de 

resultado válido. A avaliação das tecnologias tem o propósito de reconhecer esta validade do 

resultado final, se os efeitos desejados foram atingidos, bem como contribuir no 

aprimoramento dos seus benefícios. Para tanto, é imprescindível a colaboração da população 

alvo, oferecendo subsídios na elaboração de produtos mais efetivos e confiáveis (TOMA et 

al., 2017). 

Na presente pesquisa, o manual foi avaliado pelo público cego e vidente, com 

intuito de comprovar a usabilidade e efetividade do mesmo mediante aplicação de 

instrumento pré e pós-teste. Por meio da comparação das respostas obtidas nos instrumentos, 

pode-se observar aumento, estatisticamente significante, da média de afirmativas acertadas 

em todos os níveis de complexidade no pós-teste, com ênfase para as classificadas como alta 

complexidade, por apresentarem maior proporção de respostas certas, caracterizando melhora 

do aprendizado por influência da leitura do manual, principalmente devido acerto em questões 

que exigiam mais conhecimento sobre o assunto para serem respondidas. 

Verifica-se a ocorrência deste resultado também em pesquisa que validou 

tecnologia assistiva sobre substâncias psicoativas para deficientes visuais. O conhecimento 

sobre o tema foi avaliado por meio de instrumentos pré e pós-teste, sendo obtida maior 

quantidade de acertos no pós-teste nas questões de alta complexidade, fato observado como 

inusitado já que exigiam maior nível de informação sobre o tema (GUIMARÃES, 2014). Já 

em outro estudo que avaliou o conhecimento de participantes cegos sobre drogas por meio de 
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jogo de tabuleiro adaptado, teve como resultado maior prevalência de acertos nas questões de 

baixa complexidade do pós-teste, mas também no geral, todas as questões apresentaram 

aumento de acertos (MARIANO, 2014). 

Realizou-se também comparação das médias de acertos no pré e pós-teste 

conforme as variáveis sóciodemográficas deficiência visual; hipertensão; gênero; idade; 

escolaridade; estado civil; religião; ocupação e renda. Constatou-se que houve aumento 

significativo nas médias de acertos nas afirmativas do pós-teste em todos estes grupos. 

Quanto a variável presença ou ausência de deficiência visual, o grupo de pessoas 

sem deficiência se destacou por obter melhor desempenho na média de acertos ao comparar as 

afirmativas do pré e pós-teste qualificadas como alta complexidade. 

Sabe-se que pessoas sem deficiência visual tem melhores oportunidades de 

aprendizagem desde o ensino básico, o que poderia contribuir para o desenvolvimento do 

indivíduo, conquista de conhecimento abrangente e maior capacitação para práticas de 

autocuidado desde cedo (FLORES; ESCOLANO; DORNFELD, 2017). Mas, o fato deste 

grupo ter acertado menor quantidade de questões de alta complexidade no pré-teste, ao 

comparar com o grupo com deficiência visual, demonstra que videntes também necessitam 

receber informações de saúde para melhoria do conhecimento apesar de terem maiores 

chances de acesso a este.   

Já em relação a inclusão das pessoas com deficiência nos sistemas de saúde deve 

atender aos requisitos impostos pela Política Nacional de Saúde da Pessoa com Deficiência. 

Para ampliação do acesso dos cegos nas ações de promoção da saúde, são necessárias 

mudanças não somente na estrutura física dos serviços, mas se deve, principalmente, capacitar 

profissionais no atendimento a este público e conscientizá-los a respeito da relevância em 

produzir materiais educacionais adaptados, com vistas a proporcionar melhoria do 

conhecimento e empoderamento nas ações de cuidado. O processo de inclusão é um 

fenômeno complexo, pois está condicionado a transformações nos recursos físicos, pessoais e 

sociais, com prioridade nas mudanças comportamentais advindas do profissional para dispor 

assistência integral e de qualidade à saúde
 
(BRASIL, 2010; SOUZA; PIMENTEL, 2012). 

Destaca-se que as pessoas cegas participantes do estudo também obtiveram êxito 

na melhora da aprendizagem sobre hipertensão após uso do manual, o que reforça a valorosa 

contribuição do material para a conquista de conhecimento, incentivando melhoria da 

qualidade de vida. É notória a consolidação das diretrizes de políticas públicas, as quais 

incentivam a adoção de novas práticas por profissionais de saúde voltadas para integração 

destes cidadãos nos diversos setores sociais, principalmente o da saúde. 
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Em relação a variável hipertensão, os grupos das pessoas sem e com o diagnóstico 

apresentaram maior desempenho na proporção da média de acertos no pós-teste nas 

afirmativas de alta complexidade.  

Diante da elevada exposição da população aos fatores de risco modificáveis que 

predispõem o surgimento da hipertensão (SBC, 2016), optou-se por desenvolver o manual 

adaptado com a finalidade de contribuir na disseminação de orientações de saúde tanto às 

pessoas sem hipertensão como àquelas com diagnóstico estabelecido, favorecendo a melhoria 

do conhecimento sobre a doença, incentivo à manutenção de hábitos saudáveis e 

potencialização das ações de cuidados em saúde.  

O fato de que pessoas diagnosticadas com hipertensão realizam acompanhamento 

constante nas instituições de saúde, pressupõe-se que estes indivíduos recebem orientações de 

saúde há mais tempo, o que reflete em maior conhecimento sobre controle e tratamento da 

doença. Como este fato não significa que tais indivíduos implementem diariamente hábitos 

saudáveis recomendados, é importante a construção de materiais educativos para 

complementação do conhecimento (DIAS; SOUZA; MISHIMA, 2016).  

Reforça esta afirmativa, resultados do estudo baseado na construção de tecnologia 

educativa para prevenção da hipertensão em gestantes. Participaram da fase de avaliação 68 

enfermeiros e 22 médicos, os quais consideraram a ferramenta viável para melhorar 

aprendizagem sobre o assunto em questão, estimular comportamentos adequados para 

promoção da saúde e autocuidado, com vistas a prevenção da patologia por meio do controle 

dos fatores de risco. Menciona também o papel extremamente importe desempenhado pelo 

enfermeiro na implementação de estratégias educativas (CARNEIRO et al., 2017). 

Em se tratando da variável gênero, notou-se melhoria no aprendizado sobre 

hipertensão entre homens e mulheres, principalmente nas afirmativas de alta complexidade. 

De acordo com a SBC (2016), homens são acometidos pela hipertensão até 50 

anos e, após esta idade, inverte-se para mulheres devido o fator menopausa. A Pesquisa 

Nacional de Saúde realizada em 2013 constatou que mulheres são mais acometidas pela 

hipertensão, num percentual de 24,2%. Ressalta-se que, conforme o Censo (2010), a 

deficiência visual atinge mais mulheres (21,4%) do que homens (16,0%). Diante deste 

quadro, é imperativo o desenvolvimento de novas demandas de atenção que englobe grupos 

de risco, visando atendimento de políticas públicas voltadas à saúde da mulher e pessoas com 

deficiência.  
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TA para orientar sobre saúde sexual e métodos anticoncepcionais (OLIVEIRA et 

al., 2013),  utilização do preservativo feminino (CAVALCANTE et al., 2015) e curso online 

sobre saúde mamária (CARVALHO, 2016), corroboram com a preocupação de fortalecer 

atenção à saúde de grupos vulneráveis e são caracterizadas como novas estratégias de trabalho 

do enfermeiro, cujo objetivo principal é a realização de educação em saúde para mulheres 

com cegueira.  

Ao analisar a variável idade, pessoas com 18 a 39 anos e 40 a 59 anos tiveram 

maior predominância da média de acertos nas afirmativas de alta complexidade e aqueles com 

faixa etária acima de 60 anos obtiveram mais acertos principalmente nas questões de média e 

alta complexidade. 

Compreende-se que a hipertensão acomete frequentemente indivíduos com idade 

superior aos 65 anos, tendo em vista que a elevação da pressão arterial é proporcional ao 

avanço da idade (SBC, 2016). Estudos apontam que devido apresentarem maior carga de 

doenças crônicas, os idosos tendem a procurar mais por serviços de saúde, o que favorece 

maior contato e troca de informações com profissionais de saúde (SILVA, 2017). Mas, este 

fato também não justifica que os idosos implementem os cuidados de saúde, sendo importante 

o reforço de tais orientações. Assim, pôde-se observar os resultados positivos do uso do 

manual pelo público idoso devido o melhor desempenho em duas categorias de afirmativas 

(média e alta complexidade).   

Salienta-se que indivíduos com idade entre 18 a 39 e 40 a 59 anos tiveram 

participação prevalente no estudo com 43,6% e 41%, respectivamente. Portanto, o manual 

também propiciou uma série de benefícios a este grupo. Intervenções educativas 

implementadas já em idades jovens, para aqueles com ou sem deficiência visual, visam 

conscientização e sensibilização precoce, contribuindo para modificação do estilo de vida, 

crescimento saudável, diminuição da instalação e controle de doenças crônicas. Como a 

hipertensão tem associação direta com a idade, a doença se instala no organismo de forma 

gradual, tendo início em etapas iniciais do ciclo de vida devido hábitos inadequados 

praticados desde a juventude (SANTOS et al., 2014; SOCIEDADE BRASILEIRA DE 

CARDIOLOGIA, 2016).  

O Censo (2010) também revela alta prevalência de cegueira na faixa etária de 15 a 

64 anos, caracterizado como o segundo grupo de maior frequência (20,1%) e acima de 65 

anos é o segmento que aparece em primeiro lugar com 49,8%. Nesta perspectiva, é 

aconselhável construir tecnologias educativas que proporcionem oportunidade aos cegos de 

acesso a informações, abrangendo desde o jovem ao idoso. 
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Corrobora com o exposto, pesquisa que aplicou estratégia educativa no formato de 

palestras baseadas em orientações preventivas sobre hipertensão para jovens com idade entre 

13 a 20 anos. Pôde-se observar que os participantes apresentaram dúvidas sobre valores 

pressóricos de normalidade e houve relatos de alimentação inadequada, sedentarismo e 

estresse. Portanto, a intervenção propiciou esclarecimento e incentivo à prática de hábitos 

saudáveis dos jovens para que iniciem os cuidados com a saúde desde cedo (SANTOS et al., 

2014). 

Ao avaliar a variável escolaridade, indivíduos com ensino fundamental tiveram 

melhor desempenho de aprendizagem nas afirmativas de baixa e alta complexidade e aqueles 

pertencentes ao grupo do ensino médio nas de alta complexidade. Para estes resultados, 

podem ser inferidas algumas justificativas observadas a seguir. 

Estatísticas realizadas no Brasil mostram que a taxa de alfabetização na população 

total é de 90,6%, sendo que no segmento de pessoas com deficiência diminui para 81,7%. Ao 

comparar o nível de instrução, 61,1% dos indivíduos com deficiência não tem instrução ou 

possuem ensino fundamental incompleto, 14,2% fundamental completo, 17,7% ensino médio 

e somente 6,7 superior completo. Já na população sem deficiência somente 38,2% não tem 

instrução ou possuem fundamental incompleto, 29,7% ensino médio e 10,4% superior 

completo (CENSO, 2010). A discrepância destes dados reafirma a falta de oportunidade de 

acesso à educação pelos cegos, bem como a urgência em incluí-los em ações educacionais.  

Reconhece-se esta realidade nos resultados de estudo efetuado com 235 pessoas 

com deficiência, no qual foi identificado que 50,2% tinham ensino fundamental incompleto e 

18,3% não eram alfabetizadas, reafirmando os problemas de acessibilidade a serviços básicos 

como educação por este grupo (SOUZA; PIMENTEL, 2012). 

Constata-se que somente após a Declaração de Salamanca em 1994, a inclusão 

escolar de pessoas com deficiência ganha relevância ao defender o direito de todos à 

educação. A Política Nacional para a Integração da Pessoa com Deficiência e legislação (Lei 

n
o
 10.845/04) reforçam as mudanças de paradigma em relação à escolaridade de pessoas com 

deficiência, consolidando a educação como determinante das condições para promover, 

proteger e recuperar a saúde por meio do acesso ao conhecimento e também estimulam a 

capacitação dos profissionais, à pesquisa e criação de tecnologias educacionais para esta 

população (FLORES; ESCOLANO; DORNFELD, 2017; CARVALHO et al., 2014). 

Diante das considerações, os resultados obtidos no estudo mostrou que indivíduos 

com ensino fundamental e médio tiveram menor número de acertos nas afirmativas do pré-

teste em comparação com o grupo de pessoas com nível superior de escolaridade, 
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subtendendo-se que estes últimos, por terem mais tempo de escolaridade, possuem mais 

instrução. Nesse contexto, nota-se que a aplicação do manual, principalmente aos indivíduos 

com menor tempo de estudo, proporcionou efeito benéfico na aprendizagem, dando-lhes 

oportunidade de acesso a informações sobre saúde talvez pouco vistas anteriormente, sendo 

fundamental para empoderá-los na busca de estilo de vida saudável. Segundo Martin et al. 

(2014) evidências apontam que fatores socioeconômicos tem forte relação com risco para 

doenças cardiovasculares, sendo que o grau de escolaridade representa maior associação para 

esta ocorrência, favorecendo aumento da morbimortalidade e diminuição da expectativa de 

vida nos indivíduos com baixa escolaridade. 

Em relação à variável estado civil, as pessoas sem e com companheiro exibiram 

maior média de acertos nas afirmativas de alta complexidade ao comparar o pré e pós-teste.  

Estudo identificou características associadas à hipertensão por meio da coleta de 

dados sociodemográficos, clínicos e cuidados de saúde dos entrevistados. Observou-se que a 

condição ser solteiro estava associada a menor controle da doença (LOPES et al., 2016). 

Outra pesquisa que comparou o controle da hipertensão entre gêneros inferiu que 65,7% dos 

homens e 58,3% das mulheres possuíam companheiro(a), sendo o apoio social relevante no 

quesito receber auxílio ao preparar  alimentação, com maior ajuda obtida nesse domínio pelo 

sexo masculino por suas parceiras (SILVA; OLIVEIRA; PIERIN, 2016). 

Pesquisas apontam que o suporte familiar influencia positivamente a adesão ao 

controle da hipertensão, uma vez que os membros se empenham em realizar ajustes 

necessários para modificar hábitos inadequados relacionados as condições crônicas. Isso 

acarreta em melhor conhecimento sobre a doença, adesão a comportamentos de autocuidado e 

adaptação do estilo de vida dos integrantes. Portanto, é imprescindível que enfermeiros 

sensibilizem todos os membros da família, com vistas à obtenção de uma assistência 

compartilhada (BARRETO; MARCON, 2014).  

Em relação a variável religião, católicos e evangélicos também apresentaram 

maior desempenho nos acertos das afirmativas de alta complexidade ao comparar o pré e pós-

teste.  

A religiosidade e espiritualidade são fatores que devem ser levados em 

consideração no controle da hipertensão e busca de melhor qualidade de vida. Apesar da 

ciência de que fatores modificáveis e não modificáveis influenciam o aparecimento da 

doença, não se pode deixar de analisar as dimensões sociais, culturais e de crenças pessoais do 

indivíduo para esta ocorrência, das quais estão incluídos os aspectos religiosos (SILVA et al., 

2016).   
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Estudo que buscou analisar a função da espiritualidade no manejo da doença 

crônica do idoso detectou que os indivíduos que participavam de forma regular aos encontros 

religiosos semanalmente, apresentaram menor ocorrência de hipertensão quando comparados 

àqueles que não frequentavam atividades religiosas. Portanto, a religiosidade e espiritualidade 

representam um tipo de apoio social que influenciam positivamente o enfrentamento da 

doença e manutenção da saúde (ROCHA; CIOSAK, 2014). 

Quanto a variável ocupação, empregados e aposentados também obtiveram 

destaque na melhoria do conhecimento das afirmativas de alta complexidade. 

Ao relembrar as discussões ocorridas durante a I Conferência Internacional sobre 

Promoção da Saúde, já se apontava a influência de fatores pessoais, sociais e ambientais na 

obtenção da saúde e a necessidade de transformações nestes aspectos para seu alcance. Já na 

III Conferência Internacional de Promoção da Saúde, em 1991, reconheceu-se sobre a 

relevância dos espaços favoráveis para promover saúde. Nesse contexto, a área de trabalho 

também é vista como ambiente favorável a saúde que deve ser harmoniosa e contribuir para 

melhoria da qualidade de vida do ser trabalhador (CARVALHO et al., 2014). 

Pesquisa que realizou levantamento das representações sociais vinculadas ao 

desenvolvimento da HA detectou na fala dos indivíduos com hipertensão participantes do 

estudo que o estilo de vida, estresse e trabalho ao qual estavam submetidos foram alguns 

fatores relacionados às causas da doença. Um dos entrevistados referiu que desenvolveu a 

patologia por ter vivenciado estresse na sua vida pessoal e profissional, subtendendo-se falta 

de tempo para cuidados com a saúde (SILVA; BOUSFIELD, 2016). 

Diversos estudos apontam que a aposentadoria oferece ao indivíduo mais tempo 

livre devido o desligamento do trabalho, o que proporciona alcance de novas experiências e 

conhecimentos, potencializando a satisfação de viver e cuidar da saúde. Outros afirmam que 

ser aposentado pode significar aumento das tensões por preocupação com o novo estilo de 

vida e problemas com adaptação. Contudo, o modo positivo ou negativo de vivenciar a 

aposentadoria dependerá dos vínculos e apoios sociais construídos ao longo da vida 

(ANTUNES; MORE, 2016). 

Os resultados obtidos com o grupo dos empregados e aposentados após a 

aplicação do manual pode ser justificado pelas considerações anteriores, por entender que tais 

indivíduos, dependendo do estilo de vida adotado e dos apoios sociais, possam ter disposição 

maior para adquirir novos conhecimentos sobre cuidados com a saúde, bem como pô-los em 

prática ao comparar com os participantes enquadrados na categoria de estudante.  
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Quanto a variável renda, indivíduos que recebiam acima até e acima de 2 salários 

obtiveram aumento da média de acertos no pós-teste com destaque para as afirmativas de alta 

complexidade. 

Sabe-se que o desenvolvimento da hipertensão é inversamente proporcional às 

condições socioeconômicas, principalmente escolaridade e renda. Logo, como a renda mensal 

influencia nos padrões de cuidados com a saúde, quanto maior for a capacidade econômica, 

melhores são as chances de acesso a práticas preventivas e aquelas com menor renda 

apresentam dificuldade em adquirir boa alimentação, aderir a tratamentos e comprar 

medicamentos, elevando o risco de instalação da doença e baixo controle (SOCIEDADE 

BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, 2016; MACHADO; PIRES; LOBÃO, 2012).    

Importante referir que o estudo proporcionou chance de adquirir novos 

conhecimentos sobre hipertensão e medidas de promoção da saúde àqueles com diferentes 

valores de renda, principalmente aos indivíduos com menores rendas, uma vez compreendidos 

como o grupo menos favorecido aos quesitos relacionados com o alcance da saúde.  

Durante a IV Conferência Internacional de Promoção da Saúde, a pobreza foi 

apreciada como a maior ameaça à saúde da população, estando a renda qualificada como um 

dos pré-requisitos para aquisição de saúde (BRASIL, 2002). 

Dados estatísticos mostram que 5,7% das pessoas sem deficiência não possuem 

renda, 7,4% ganham até 1/2 salário mínimo e 24% até 1 salário. Ao comparar com a 

população com deficiência, as taxas são de 9,6%, 10,6% e 26,2%, respectivamente, 

demonstrando que este grupo se destaca nas demandas de baixa condição socioeconômica 

(CENSO, 2010). 

Pesquisas apontam a desigualdade social vivida pelas pessoas com deficiência. 

Para solução desta problemática, o governo brasileiro instituiu na legislação meios para 

garantia de renda a este grupo, uma vez que oferece apoio governamental para formação 

profissional e estabelecimento de vagas de empregos, as quais favorecem a inclusão no 

mercado de trabalho. Entretanto, para assegurar estes direitos, é imprescindível parceria com a 

sociedade, abolição de preconceitos e mudanças estruturais no ambiente para aplicação das 

leis.  

Ao compreender o poder que a baixa condição socioeconômica exerce sobre a 

qualidade de saúde do indivíduo, o enfermeiro pode ser responsável em melhorar as 

condições de saúde da população com deficiência por meio da construção e disponibilização 

gratuita de tecnologias educacionais. Outros estudos comprovaram a dificuldade de aquisição 

de tecnologias de saúde por pessoas com deficiência visual se forem de alto custo 
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(CARVALHO et al., 2017). Assim, o manual em questão propõe a oferta de conhecimento 

sobre hipertensão, sem custos a esta clientela, beneficiando de forma positiva a saúde.  

Outra análise efetuada na pesquisa relaciona-se ao QUATA. Os participantes 

preencheram o instrumento, sendo que os itens que compõem seus atributos receberam 

avaliação positiva pela maioria dos participantes, inferindo-se que a tecnologia atendeu aos 

objetivos propostos. Alguns itens avaliativos se destacaram por atingirem maior porcentagem 

de concordância. Os mesmos foram explanados a seguir conforme o atributo correspondente 

com transcrição da opinião dos participantes sobre o aspecto analisado. 

No atributo Objetivos, o item Estimula a aprendizagem sobre o conteúdo 

abordado recebeu 98,30% de concordância entre os participantes, indicando que o manual 

atendeu ao desígnio principal, ou seja, melhoria do conhecimento sobre hipertensão. Nas falas 

a seguir, têm-se os relatos de apreensão de novos conhecimentos: “eu tinha muitas dúvidas de 

coisas que não sabia. A parte que fala sobre esvaziar a bexiga antes de medir a pressão eu 

não sabia e os profissionais nunca me falam sobre isso” (P37); “tem informações que eu não 

conhecia e é que há nove anos sou acompanhada como hipertensa” (P38); “descobri até que 

tem um aparelho para medir a pressão que os cegos podem usar, excelente!” (P95) 

Um dos principais objetivos de pesquisas que envolvem avaliação de estratégias e 

tecnologias educacionais é a concepção do impacto que estas trazem na aprendizagem, sendo 

relevante garantir que tais recursos ofereçam o máximo de benefício aos aprendizes. Para 

tanto, é imperativo que os participantes sejam o centro do processo educativo e que os 

profissionais de saúde incentivem atividades empoderadoras, encorajando o engajamento do 

aprendiz no uso da tecnologia para correta avaliação de seu efeito (LEONELLO; OLIVEIRA, 

2014; LEE et al., 2015). 

Estudo que avaliou efeito de intervenção educativa realizada com idosos 

hipertensos e/ou diabéticos para melhorar o conhecimento, atitudes e práticas relacionadas ao 

controle da pressão arterial e glicemia, obteve como resultado que os participantes do grupo 

intervenção aumentaram significativamente a autoeficácia e o conhecimento sobre as doenças, 

além de melhor escolha dos alimentos (p<0,001), sendo que no grupo controle não houve 

mudanças. As Atividades educacionais foram qualificadas como muito utéis e auxiliaram os 

aprendizes a adquirirem confiança na prática de comportamentos saudáveis (BERTERA, 

2014). 

Ao implementar ações educacionais, principalmente a grupos vulneráveis, o 

enfermeiro aumenta as chances destes indivíduos de obterem informações essenciais para 

auxílio nos cuidados com a saúde. Logo, este profissional destaca-se ativamente no processo 
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de transformação do ser. Entretanto, para que cause efeito positivo na vida dos envolvidos, o 

profissional de saúde deve escolher uma estratégia educacional que cumpra os objetivos do 

ensino e as expectativas tanto dele quanto do aprendiz (SMYRNOVA-TRYBULSKA; 

KOMMERS; SIMMERLING, 2014). 

Estudo que realizou revisão integrativa sobre as competências essenciais 

contempladas durante a construção de tecnologias para promoção da saúde de adultos cegos, 

observou que a competência catalisar mudança estava presente no planejamento dos materiais 

educacionais, inferindo que existe uma preocupação por parte dos profissionais de saúde em 

elaborar tecnologias capazes de instigar a participação das pessoas cegas em atividades diárias 

benéficas à saúde, estimulando a aprendizagem, o empoderamento e mudança de 

comportamentos (CARVALHO et al., 2017). 

Já no atributo Acesso, o item Permite-lhe buscar informações sem dificuldades 

atingiu avaliação positiva de 98,30% dos participantes, concluindo que o manual continha as 

ferramentas adequadas para navegação eficaz dos videntes e, principalmente, dos cegos. Fato 

comprovado pela fala: “o manual está excelente, bem acessível, bem elaborado desde a 

descrição das imagens até a reprodução do áudio. Acessou tudo!” (P75). 

Tecnologias didáticas adaptadas para as pessoas cegas tem o objetivo de 

aprimorar o sistema educacional e fortalecer a inclusão social e digital desta população. Para 

atender os princípios da educação inclusiva, mudanças de paradigmas devem ser empregadas 

a fim de ampliar as potencialidades de cada indivíduo, bem como contemplar suas 

necessidades. Assim, deve-se atender aos requisitos de acessibilidade com adição de recursos 

específicos nas tecnologias para que as tornem viáveis ao apropriado uso do referido grupo 

social (DOMINGOS; ALMEIDA; BARRETO, 2014). 

Constata-se esta realidade, nos resultados do estudo que avaliou pesquisas 

voltadas para o desenvolvimento de tecnologias para cegos. Foi visto que os materiais foram 

construídos com intuito de garantir resultados positivos na implementação e percepção dos 

usuários após o uso, sendo avaliados como eficazes quanto a acessibilidade (CARVALHO et 

al., 2017). 

Quanto ao atributo Clareza, sobressaiu o item Apresenta informações necessárias 

para melhor compreensão do conteúdo por apresentar adequabilidade por 98,30% dos 

participantes. E no atributo Estrutura e Apresentação se destacou o item Apresenta o conteúdo 

de forma organizada com 99,15%; de aprovação. Acredita-se que o alcance destes resultados 

foi devido à construção do conteúdo do manual com base em literatura atualizada e confiável 

sobre a temática em questão, selecionando-se informações essenciais para compreensão da 
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problemática. A adição de imagens em conteúdos específicos complementou o arcabouço 

textual, bem como favoreceu a interpretação do contexto abordado à realidade do dia-a-dia. E, 

a distribuição das informações textuais e imagens em módulos didáticos, contribuíram para 

organização sequencial do conteúdo, facilitando assim o entendimento. Observa-se esta 

afirmativa na fala: “gostei do manual porque esclareceu minhas dúvidas sobre hipertensão. 

As informações estão resumidas e organizadas, então consegui entender tudo” (P16); “a 

descrição das imagens ajudou a entender sobre hipertensão e consegui descrever 

mentalmente, tranquilamente” (P82). 

Referente à educação em saúde para cegos é constatada a carência de recursos 

educacionais e, a falta de capacitação dos profissionais em repassar de maneira compreensível 

as informações para esta população, torna-se um agravante desta realidade. Algumas 

pesquisas comprovam que, até para os videntes, as orientações inseridas nos recursos 

informativos são disponibilizadas de maneira superficial, acarretando em dúvidas e 

questionamentos. Assim, não atendem às necessidades da população em geral (OLIVEIRA et 

al., 2013). 

Corrobora com os resultados obtidos, estudo que avaliou o impacto da educação 

em saúde dos pacientes por meio de ilustrações indicadoras da frequência de administração 

medicamentosa. Concluiu-se que as ilustrações foram essenciais para complementar a 

explicação sobre esquemas terapêuticos complexos no tocante a dificuldade encontrada de 

transposição de barreiras culturais e linguísticas dos envolvidos. Aprendizagem do paciente 

pode refletir em melhor adesão ao tratamento e aos resultados alcançados (HICKMAN; 

WHITE; WHITE, 2010). 

No atributo Relevância e Eficácia, o item Desperta o seu interesse para utilizá-la 

apresentou avaliação adequada por 97,43% dos participantes, indicando que a apresentação 

dos elementos estruturais, forma com que o conteúdo foi abordado e identidade visual do 

manual atraíram a atenção do usuário, incentivando a leitura integral e tornando-a prazerosa. 

Comprova-se este achado através da fala: “a forma como foi escrito está simples, as 

informações estão claras e ajudou a entender o assunto. As imagens e o áudio prenderam 

minha atenção no assunto” (P86). 

Tecnologias que combinam elementos textuais, imagens, áudio e outras mídias 

deixam o conteúdo mais atrativo, culminando na apreensão da atenção do usuário pelo tempo 

necessário que cada indivíduo leva para compreender o assunto abordado. No caso de 

materiais disponibilizados na internet, essas ferramentas interativas favorecem o processo de 
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ensino-aprendizagem e estimula a participação e interação dos participantes com a tecnologia 

(FERREIRA et al., 2017). 

E em relação ao atributo Interatividade os itens Oferece interação, envolvimento 

ativo no processo educativo e, Possibilita navegar sem dificuldades pelos links apresentados 

tiveram 95,73% de avaliação positiva, inferindo que o manual influenciou na apreensão dos 

conteúdos tanto por aproximar o usuário à interface digital da tecnologia, bem como por 

possibilitar a navegação sem dificuldade dos videntes e cegos pelos conteúdos necessários 

para a melhoria do conhecimento sobre hipertensão. Contata-se o exposto através da fala: 

“não tive dificuldade em acessar o manual. Gostei porque aprendi coisas que não conhecia 

sobre a saúde, serviu bastante para meu conhecimento” (P106) 

O processo educativo pode trazer maior inclusão e diminuir a vulnerabilidade por 

meio de estratégias que permitam às pessoas com deficiência captar as informações por meio 

do estímulo dos seus outros sentidos, adaptando, por exemplo, os materiais de orientação em 

saúde como foi proposto durante construção do manual sobre hipertensão. 

Apesar da inovação das tecnologias digitais, é necessário investir no exercício 

crítico-reflexivo para modificar práticas educativas na enfermagem voltadas à pessoa com 

deficiência, ultrapassando a educação potencialmente redentora e conservadora, para a efetiva 

participação grupal, politizada e autônoma do educando. 

Diante das considerações expostas, verifica-se que a enfermagem é um campo de 

conhecimento que se consolida como disciplina científica, profissão com tecnologias próprias 

para gerenciamento do cuidado. Os enfermeiros que detém conhecimento sobre a importância 

das tecnologias de saúde proporciona potencial de inovação e impacto positivo na atenção à 

saúde da população, gerando melhoria da saúde como bem social da humanidade, inclusive 

àqueles inseridos em grupos populacionais mais vulneráveis (SANTOS et al., 2013). 

Considera-se importante o fato que a população em geral reconhece a importância 

da internet na busca de informações. As pessoas encontram-se influenciadas pela 

complexidade e dinamicidade do mundo virtual, estando cada vez mais com conhecimento 

aprofundado sobre a linguagem digital dos computadores. Portanto, os modelos de educação 

em saúde atuais devem acompanhar estas mudanças e se adaptar a esta nova geração (GAMA; 

TAVARES, 2015). 

Percebe-se que, é por intermédio da educação em saúde que ocorre 

empoderamento do indivíduo com ou sem deficiência aos cuidados de saúde. Promover saúde 

através de tecnologias educativas acessíveis permite a compreensão do processo saúde-

doença, bem como de meios para controle da saúde. Assim, podem ser utilizadas com o 



79 
 

intuito de facilitar a apreensão das informações de maneira dinâmica e participativa, 

favorecendo a aprendizagem dos envolvidos. 

O manual construído proporcionou melhoria da aprendizagem sobre hipertensão, 

além de ser material inovador no campo da enfermagem no cuidado a saúde de cegos e 

videntes. Os objetivos principais da pesquisa foram alcançados, uma vez que ficará 

disponibilizado material atual, acessível e interativo para promoção da saúde, além de 

contribuir para sensibilização de outros profissionais no desenvolvimento de materiais 

educacionais inclusivos. Confirma-se esta afirmativa por meio da fala de um participante 

cego: “é muito importante ter pessoas que fazem trabalhos assim acessíveis porque tem 

coisas que não estão acessíveis ou só tem a foto sem descrição. Seu manual está ótimo, pois 

deu para compreender e acessar tudo!” (P86) 
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8   CONCLUSÃO 

 

 

Os objetivos propostos pelo estudo foram contemplados, os quais envolviam o 

desenvolvimento de manual educativo online acessível, avaliação da acessibilidade da 

tecnologia, bem como avaliação da aprendizagem de cegos e videntes sobre hipertensão por 

meio da utilização do material construído. 

Para construção do manual seguiu-se etapas propostas por referencial 

metodológico voltado para concepção de tecnologias digitais. Para tanto, escolheu-se abordar 

temática sobre hipertensão, direcionada ao público cego e vidente, disponibilizada aos 

usuários através da internet.  

Tais escolhas estão relacionadas aos desafios atuais em combater o avanço das 

doenças cardiovasculares, compreendendo que a hipertensão é vista como condição de saúde 

responsável por elevados índices de morbimortalidade populacional. A patologia acomete a 

população em geral, mas pessoas com deficiência visual apresentam maior exposição aos 

fatores de risco relacionados à sua ocorrência, portanto necessitam de atenção especial à 

saúde. Assim, o manual online acessível irá proporcionar aos participantes oportunidade de 

aprimoramento do conhecimento sobre prevenção e promoção da saúde. 

O conteúdo do manual foi elaborado com base em literatura atualizada sobre os 

principais aspectos da hipertensão e medidas para manutenção da saúde, com posterior 

validação por especialistas no assunto em questão. A estrutura de apresentação do conteúdo e 

suas mídias complementares (imagens e áudio) foram dispostas respeitando os princípios de 

acessibilidade para que as pessoas cegas pudessem utilizar o material de modo rápido, fácil e 

eficaz.  

Participaram da validação do manual 117 pessoas, sendo 61,5% videntes e 38,5% 

cegos. A caracterização sociodemográfica comprovou predominância de não hipertensos, 

gênero feminino, idade de 18 a 39 anos, com ensino médio, sem companheiro, religião 

católica, empregados e com renda até 2 salários mínimos.  

Quanto a avaliação da aprendizagem, ao comparar a quantidade de questões 

acertadas entre pré e pós-teste, constatou-se aumento estatisticamente significativo 

(p<0,0001) da média de acertos no pós-teste em todos os níveis de complexidade, sendo a 

maior proporção obtida nas definidas como alta complexidade. 

Na análise da aprendizagem por variáveis, em todos os grupos comparados 

(Deficiência, Hipertensão, Gênero, Idade, Escolaridade, Estado civil, Religião, Ocupação e 

Renda) houve aumento da média de acertos no pós-teste. 
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Em relação a avaliação da qualidade do material quanto tecnologia assistiva, a 

análise do QUATA demonstrou adequabilidade do material em todos os itens avaliativos dos 

seis atributos, com concordância mínima de 80% pela maioria dos participantes. Destaca-se 

alguns itens, os quais obtiveram maior porcentagem de respostas, explanados a seguir 

conforme o atributo correspondente: Objetivos - Estimula a aprendizagem sobre o conteúdo 

abordado; Acesso - Permite-lhe buscar informações sem dificuldades; Clareza - Apresenta 

informações necessárias para melhor compreensão do conteúdo; Estrutura e Apresentação - 

Apresenta o conteúdo de forma organizada; Relevância e Eficácia - Desperta o seu interesse 

para utilizá-la; Interatividade - Oferece interação, envolvimento ativo no processo educativo 

e, Possibilita navegar sem dificuldades pelos links apresentados. 

Ao considerar o exposto, infere-se que materiais educativos online são estratégias 

inovadoras no campo da educação em saúde, principalmente para pessoas cegas, oferecendo 

oportunidade de aprendizado em relação aos cuidados com a saúde e empoderamento para 

escolhas saudáveis de vida.  

O estudo reforça a importância da inserção do enfermeiro na produção de 

tecnologias assistivas, uma vez que sua prática assistencial também engloba o âmbito 

educativo fundamentada na aprendizagem do indivíduo, possibilitando por meio de recursos 

didáticos acessíveis a capacitação do indivíduo para melhoria de conhecimentos, habilidades e 

atitudes que favorecem o autocuidado, a responsabilidade por si e realização de conduta 

apropriadas para promover a saúde e prevenir doenças.  

Sabe-se que o processo de inclusão social das pessoas cegas é um fenômeno 

complexo e condicionado a modificações nas esferas pessoais, sociais e ambientais. Logo, o 

enfermeiro e demais profissionais de saúde devem imediatamente repensar sua prática 

assistencial com vistas a viabilizar oportunidades equitativas no campo da saúde a este grupo 

populacional. Diante desta realidade, o manual educativo online acessível construído poderá 

auxiliar enfermeiros nas orientações de saúde direcionadas aos cegos, atendendo os propósitos 

da inclusão. O estudo também poderá estimular os profissionais de saúde a refletir sobre esta 

problemática, incentivando-os na mudança de comportamento para implementação de práticas 

inclusivas destinadas a assistência integral à saúde e de qualidade a todos. 

Como limitações do estudo observou-se dificuldade de encontrar especialistas que 

aceitassem participar da etapa de validação do conteúdo do manual e instrumentos pré e pós-

teste, tendo em vista a quantidade de convites realizados aos profissionais e o número elevado 

de recusa. 
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Sugere-se, para estudos futuros, a construção de materiais educativos acessíveis a 

todas as PcD, tendo em vista a impossibilidade de adaptação da TA para uso de pessoas com 

deficiência auditiva, uma vez que demandaria tempo maior para execução desta pesquisa. 

Mediante as inferências acima, conclui-se que a tecnologia assistiva intitulada 

“Manual sobre hipertensão arterial: conheça como prevenir” é uma ferramenta de educação 

em saúde válida e confiável, confirmando a hipótese de que pode ser utilizada para oferecer 

aprendizagem a cegos e videntes, contribuindo para promoção da saúde sobre o tema em 

questão. 
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APÊNDICE A– CARTA CONVITE PARA COORDENADORES DAS INSTITUIÇÕES 

EDUCACIONAIS PARA CEGOS 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

FACULDADE DE FARMÁCIA, ODONTOLOGIA E ENFERMAGEM 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

PESQUISADOR RESPONSÁVEL: LUCIANA VIEIRA DE CARVALHO 

ORIENTADORA: LORITA MARLENA FREITAG PAGLIUCA 

 

Prezado (a) Senhor (a),  

Sou Luciana Vieira de Carvalho, enfermeira e discente do Curso de Doutorado em 

Enfermagem do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da Universidade Federal do 

Ceará. Estou realizando o estudo intitulado Manual educativo online acessível sobre 

hipertensão arterial: avaliação da aprendizagem de cegos e videntes e, venho por meio desta, 

solicitar a vossa senhoria o apoio na divulgação e recrutamento de pessoas cegas, maiores de 

18 anos, com habilidades para utilizar o computador e acessar a internet. Estas farão parte da 

minha pesquisa como participantes do manual educativo para avaliar a interação como 

ferramenta de educação inclusiva.  

Caso estas pessoas aceitem contribuir com o estudo, deverão assinar o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido, participar da leitura do conteúdo do manual online e 

responder os questionários propostos (instrumento pré-teste, pós-teste e questionário de 

avaliação de tecnologia assistiva – QUATA). 

Ressalta-se que a avaliação das pessoas cegas é de suma importância, visto que, 

com a contribuição de todos, busca-se informar a esta população sobre hipertensão arterial e 

proporcionar um ambiente de educação inclusiva.   

Agradeço previamente sua colaboração e caso tenha alguma dúvida, estou 

disponível no e-mail: lucianavcarvalho@hotmail.com. 

 

Luciana Vieira de Carvalho 

 

 

 

 

mailto:lucianavcarvalho@hotmail.com
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APÊNDICE B – PRÉ-TESTE: AVALIAÇÃO DO CONHECIMENTO ANTES DO USO 

DO MANUAL ONLINE SOBRE HIPERTENSÃO ARTERIAL 

 

Nome: ____________________________________________________________________ 

Escolaridade:_______________________ Idade: _____ Estado Civil: _______________ 

Renda:____________Religião: __________Situação Ocupacional: ___________________ 

Deficiência visual: (  ) Sim  (  ) Não      Hipertensão: (  ) Sim  (  ) Não 

 

Marque Verdadeiro (V) ou Falso (F) :  

1) A pressão arterial considerada ideal deve ser menor ou igual a doze por oito. (   ) 

2) Pressão arterial é a força que o sangue faz contra a parede dos vasos do sangue, quando é 

bombeado pelo coração. (   ) 

3) A hipertensão pode ser classificada em diferentes estágios de acordo com o valor da 

pressão arterial. (  ) 

4) A pessoa que tem hipertensão não apresenta risco de morrer. (   ) 

5) O consumo de bebidas alcoólicas e fumo não estão relacionados ao desenvolvimento da 

hipertensão. (   ) 

6) Filhos de pais hipertensos têm mais chances de desenvolver a hipertensão. (   ) 

7) Mulheres a partir dos cinquenta anos têm mais chances de desenvolver a hipertensão. (  )   

8) Medir com frequência a pressão arterial pode prevenir o surgimento ou a piora da 

hipertensão. (   ) 

9) A pessoa pode conversar ou estar de bexiga cheia durante medição da pressão arterial. (  )     

10) O único problema que a hipertensão causa no corpo é a lesão no coração. (   ) 

11) O infarto é uma das consequências da hipertensão, caracterizado pela lesão em parte do 

coração por falta de sangue. (   ) 

12) A hipertensão pode causar alterações nos olhos tais como embaçamento da visão, 

hemorragias e cegueira. (   ) 

13) A hipertensão pode causar problemas nos vasos do sangue e em órgãos importantes como 

o coração, cérebro, olhos e rins. (   ) 

14) Para prevenir a hipertensão deve-se evitar o consumo de alimentos que contêm sal em 

excesso como salgadinhos, enlatados, embutidos, molhos e temperos prontos. (   ) 

15) A atividade física melhora a circulação do sangue, pois controla o peso e a pressão 

arterial. (   ) 
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APÊNDICE C - PÓS-TESTE: AVALIAÇÃO DO CONHECIMENTO APÓS USO DO 

MANUAL ONLINE SOBRE HIPERTENSÃO ARTERIAL 

 

Nome: _____________________________________________________________________ 

 

Marque Verdadeiro (V) ou Falso (F) :  

 

1) Hipertensão é uma doença causada pelo aumento da pressão arterial dentro dos vasos do 

sangue. (   ) 

2) O valor da pressão arterial normal é a partir de quatorze por nove. (   ) 

3) Quando a pressão arterial está elevada, podem surgir sintomas como dores de cabeça, 

tonturas, dores no peito e mal estar. (   ) 

4) Mesmo não apresentando sintomas a pessoa pode estar com hipertensão. (   ) 

5) Idade, sexo e estilo de vida são alguns fatores de risco para hipertensão. (   ) 

6) O consumo exagerado de sal e gorduras, falta de atividade física, excesso de peso, 

consumo de bebidas alcoólicas e fumo podem causar a hipertensão. (   ) 

7) A medição da pressão arterial é utilizada para o diagnóstico da hipertensão. (   ) 

8) Existe um aparelho digital com recurso de voz para que pessoas cegas possam medir sua 

pressão arterial. (   ) 

9) Antes de medir a pressão arterial a pessoa deve ficar sentada em ambiente calmo por pelo 

menos cinco minutos, evitar praticar atividade física por uma hora e esvaziar a bexiga. (  ) 

10) Deve-se evitar conversar durante a medição da pressão arterial. (   ) 

11) A hipertensão não causa alterações no funcionamento do corpo. (   ) 

12) O aumento de gorduras dentro dos vasos do sangue é uma das consequências da 

hipertensão. (   ) 

13) A pessoa com hipertensão pode desenvolver outras doenças como aterosclerose, infarto, 

insuficiência cardíaca, acidente vascular cerebral (AVC), doenças nos olhos e doenças 

nos rins. (  ) 

14) O aumento de gordura no abdômen não está relacionado com o risco de doenças no 

coração. (   ) 

15) Para prevenir a hipertensão recomenda-se realizar atividade física. (   ) 
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APÊNDICE D – CARTA CONVITE PARA ESPECIALISTAS EM VALIDAÇÃO DO 

CONTEÚDO E INSTRUMENTOS PRÉ E PÓS-TESTE 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

FACULDADE DE FARMÁCIA, ODONTOLOGIA E ENFERMAGEM 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

PESQUISADOR RESPONSÁVEL: LUCIANA VIEIRA DE CARVALHO 

ORIENTADORA: LORITA MARLENA FREITAG PAGLIUCA 

 

Prezado (a) Senhor (a),  

Sou Luciana Vieira de Carvalho, enfermeira e discente do Curso de Doutorado em 

Enfermagem do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da Universidade Federal do 

Ceará. Estou realizando um estudo intitulado Manual educativo online acessível sobre 

hipertensão arterial: avaliação da aprendizagem de cegos e videntes. 

 Venho por meio desta, convidar vossa senhoria a participar da minha pesquisa 

como juiz especialista. Caso aceite contribuir com o estudo, entregarei por e-mail o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido e dois kits composto pelos seguintes documentos: um 

contendo o material correspondente ao conteúdo do manual e instrumento de avaliação do 

conteúdo e outro constituído pelo banco de questões dos instrumentos pré e pós-teste para 

conhecimento prévio. 

Os especialistas receberão o convite de comparecimento ao LabCom Saúde em 

data a ser estipulada para devolução do TCLE e instrumento de avaliação do conteúdo 

preenchido. Neste momento haverá apresentação simultânea das sugestões para 

aprimoramento do banco de questões dos instrumentos pré e pós-teste, bem como definição 

dos níveis de complexidade conforme concordância de todos os avaliadores.  

O comitê de juízes ao qual lhe convido a participar será formado por no mínimo 

seis profissionais da área da saúde. Ressalta-se que a formação do comitê é de suma 

importância, visto que, com a contribuição de todos será dada ao conteúdo a confiabilidade 

científica. A entrega do instrumento preenchido também será por e-mail. 

Agradeço previamente sua colaboração e caso tenha alguma dúvida, estou 

disponível no e-mail: lucianavcarvalho@hotmail.com. Sua presença é fundamental para a 

riqueza das discussões e contribuição no processo de avaliação do manual educativo. 

Luciana Vieira de Carvalho 
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APÊNDICE E - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA 

ESPECIALISTAS EM VALIDAÇÃO DO CONTEÚDO E INSTRUMENTOS PRÉ E 

PÓS-TESTE 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

FACULDADE DE FARMÁCIA, ODONTOLOGIA E ENFERMAGEM 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

PESQUISADOR RESPONSÁVEL: LUCIANA VIEIRA DE CARVALHO 

ORIENTADORA: LORITA MARLENA FREITAG PAGLIUCA 

 

Sou Luciana Vieira de Carvalho, enfermeira e aluna do Curso de Doutorado em 

Enfermagem da Universidade Federal do Ceará. Estou convidando-o a participar como juiz 

desta pesquisa cujo título é: Manual educativo online acessível sobre hipertensão arterial: 

avaliação da aprendizagem de cegos e videntes. O objetivo deste estudo é desenvolver e 

avaliar esta tecnologia educativa quanto à acessibilidade aos cegos. Farão parte deste estudo 

juízes da área da saúde especialistas na temática em questão. Caso queira participar, você 

receberá por e-mail este Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e dois kits compostos 

pelos seguintes documentos: um contendo o material correspondente ao conteúdo do manual e 

instrumento de avaliação do conteúdo e outro constituído pelo banco de questões dos 

instrumentos pré e pós-teste para conhecimento prévio. 

A data de entrega do material avaliado com o instrumento de coleta preenchido 

serão agendadas com o(a) senhor(a). Os especialistas receberão o convite de comparecimento 

ao LabCom Saúde para devolução do TCLE e instrumento de avaliação do conteúdo 

preenchido. Neste momento haverá apresentação simultânea das sugestões para 

aprimoramento do banco de questões dos instrumentos pré e pós-teste, bem como definição 

dos níveis de complexidade conforme concordância de todos os avaliadores. Vale ressaltar 

que, toda a discussão será gravada em vídeo para aproveitamento dos detalhes da discussão 

em posterior análise.  

Esclareço desde já que sua participação não é obrigatória e que todas as suas 

informações serão mantidas em sigilo impedindo qualquer forma de identificação por outros, 

com o intuito de preservar seu anonimato, sua segurança. Além disto, reforço que as 

informações utilizadas neste estudo têm como único objetivo colaborar com esta tese de 

doutorado, além de divulgação dos resultados em relatórios e revistas científicas. 

A pesquisa oferece riscos mínimos de possível cansaço. Nenhum dos 

procedimentos usados oferece riscos à dignidade dos participantes. A pesquisa tem como 
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benefícios contribuir no aprimoramento de tecnologias educacionais direcionadas as pessoas 

cegas e videntes, de forma que o conhecimento que será construído a partir desta pesquisa 

possa incentivar outros profissionais a desenvolverem materiais educativos acessíveis ao 

público cego, como meio de ampliar o conhecimento desta população a diferentes temáticas 

sobre a saúde, contribuindo para fortalecimento do autocuidado. O pesquisador se 

compromete a divulgar os resultados obtidos nesta pesquisa. É assegurada a desistência da 

participação em qualquer etapa do processo de avaliação sem nenhum dano ou prejuízo, 

sendo retirado o consentimento e seus dados da referida pesquisa. Em caso de dúvidas 

procure-me no e-mail: lucianavcarvalho@hotmail.com. Atenção: se você tiver alguma 

consideração ou dúvida, sobre a sua participação na pesquisa, entre em contato com o Comitê 

de Ética em Pesquisa da UFC/PROPESQ. Rua Coronel Nunes de Melo, 1000 - Rodolfo 

Teófilo, fone: 3366-8344/46. (Horário: 08:00 -12:00 horas de segunda a sexta-feira). O 

CEP/UFC/PROPESQ é a instância da Universidade Federal do Ceará responsável pela 

avaliação e acompanhamento dos aspectos éticos de todas as pesquisas envolvendo seres 

humanos. Sua participação é muito valiosa. Espero poder contar com suas contribuições. 

Agradeço desde já. Atenciosamente, 

__________________________________________  

Luciana Vieira de Carvalho (Pesquisadora) 

 

CONSENTIMENTO PÓS-ESCLARECIMENTO:  

 

Eu,_________________________________________, RG ______________________ 

declaro que tomei conhecimento do estudo Manual educativo online acessível sobre 

hipertensão arterial: avaliação da aprendizagem de cegos e videntes, realizado pela 

pesquisadora Luciana Vieira de Carvalho, compreendi seus objetivos, concordo em participar 

da pesquisa.  

 

 

Fortaleza, _____de __________________de 2017.  

 

 

______________________________________ 

Assinatura do participante 

 

mailto:lucianavcarvalho@hotmail.com
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APÊNDICE F – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA 

PARTICIPANTES DA APLICAÇÃO DA TECNOLOGIA ASSISTIVA 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

FACULDADE DE FARMÁCIA, ODONTOLOGIA E ENFERMAGEM 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

PESQUISADOR RESPONSÁVEL: LUCIANA VIEIRA DE CARVALHO 

ORIENTADORA: LORITA MARLENA FREITAG PAGLIUCA 

 

Sou Luciana Vieira de Carvalho, enfermeira e discente do Curso de Doutorado em 

Enfermagem da Universidade Federal do Ceará. Estou convidando-o a participar como 

avaliador desta pesquisa cujo título é: Manual educativo online acessível sobre hipertensão 

arterial: avaliação da aprendizagem de cegos e videntes. O objetivo deste estudo é 

desenvolver e avaliar esta tecnologia educacional quanto à acessibilidade às pessoas cegas e 

videntes. O manual será hospedado em servidor do pesquisador e deverá ser avaliado por 

pessoas cegas e videntes quanto ao impacto em relação ao aprendizado sobre hipertensão 

arterial. Participarão desta etapa cegos e videntes, maiores de 18 anos, com habilidade para 

utilizar o computador. Caso queira participar, você deverá preencher este Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido com as informações necessárias e este deverá ser 

devolvido para que você seja incluído como participante.  Em seguida, deverá acessar o 

manual educativo, navegar pelo seu conteúdo e responder os questionários propostos 

(instrumento pré-teste, pós-teste e questionário de avaliação de tecnologia assistiva – 

QUATA). Você poderá será acompanhado e observado pela pesquisadora durante a 

navegação no manual online. 

Esclareço desde já que sua participação não é obrigatória e que todas as suas 

informações serão mantidas em sigilo impedindo qualquer forma de identificação por outros, 

com o intuito de preservar seu anonimato, sua segurança. Além disto, reforço que as 

informações utilizadas neste estudo têm como único objetivo colaborar com esta tese de 

doutorado, além de divulgação dos resultados em relatórios e revistas científicas. É 

assegurada a desistência da participação em qualquer etapa do processo de avaliação sem 

nenhum dano ou prejuízo, sendo retirado o consentimento e seus dados da referida pesquisa. 

A pesquisa oferece riscos mínimos de possível cansaço. Nenhum dos 

procedimentos usados oferece riscos à dignidade dos participantes. A pesquisa tem como 

benefícios contribuir no aprimoramento de tecnologias educacionais direcionadas as pessoas 
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cegas e videntes, de forma que o conhecimento que será construído a partir desta pesquisa 

possa incentivar outros profissionais a desenvolverem materiais educativos acessíveis ao 

público cego, como meio de ampliar o conhecimento desta população a diferentes temáticas 

sobre a saúde, contribuindo para fortalecimento do autocuidado. O pesquisador se 

compromete a divulgar os resultados obtidos nesta pesquisa.  

Em caso de dúvidas procure-me no e-mail: lucianavcarvalho@hotmail.com. 

Atenção: se você tiver alguma consideração ou dúvida, sobre a sua participação na pesquisa, 

entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da UFC/PROPESQ. Rua Coronel Nunes 

de Melo, 1000 - Rodolfo Teófilo, fone: 3366-8344/46. (Horário: 08:00 -12:00 horas de 

segunda a sexta-feira). O CEP/UFC/PROPESQ é a instância da Universidade Federal do 

Ceará responsável pela avaliação e acompanhamento dos aspectos éticos de todas as 

pesquisas envolvendo seres humanos. Sua participação é muito valiosa. Espero poder contar 

com suas contribuições.  

Agradeço desde já. Atenciosamente, 

__________________________________________ 

Luciana Vieira de Carvalho (Pesquisadora) 

 

 

CONSENTIMENTO PÓS-ESCLARECIMENTO: 

Eu,__________________________________________, RG_____________________, tendo 

compreendido perfeitamente tudo o que me foi informado sobre a minha participação no 

mencionado estudo e estando consciente dos meus direitos, das minhas responsabilidades, dos 

riscos e dos benefícios que a minha participação implica, concordo em dele participar e para 

isso dou o meu consentimento sem que para tal tenha sido forçado ou obrigado. Declaro que 

este termo foi devidamente orientado e esclarecido sobre a pesquisa Manual educativo online 

acessível sobre hipertensão arterial: avaliação da aprendizagem de cegos e videntes, 

compreendi seus objetivos, concordo em participar da pesquisa. 

 

Fortaleza, _____de __________________de 2017. 

______________________________________________ 

Assinatura do participante da pesquisa  

______________________________________________ 

Nome e assinatura do (s) responsável (eis) pelo estudo 

______________________________________________ 

Nome do profissional que aplicou o TCLE 

 

mailto:lucianavcarvalho@hotmail.com
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ANEXO A - INSTRUMENTO DE VALIDAÇÃO DE CONTEÚDO EDUCATIVO 

(IVCE) 

Instrumento de Validação de Conteúdo Educativo constitui-se de Instruções para 

preenchimento e Itens de Avaliação do conteúdo quanto a Objetivos, Estrutura e 

Apresentação e, Relevância. Quando aplicado a um determinado conteúdo será acompanhado 

de informações sobre tema, público alvo e circunstância de aplicação. 

 

Instruções e itens de avaliação do conteúdo 

Leia os itens e pontue com a valoração 2 Adequado; 1 Parcialmente adequado; 0 

Inadequado. Há espaço para sugestões e críticas. Caso atribua notas 0 e 1 justifique e 

colabore para melhoria do material. 

 

OBJETIVOS: propósitos, metas ou finalidades. 0 1 2 

1. Contempla tema proposto    

2. Adequado ao processo de ensino-aprendizagem    

3. Esclarece dúvidas sobre o tema abordado    

4. Proporciona reflexão sobre o tema     

5. Incentiva mudança de comportamento     

Sugestões/críticas: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

ESTRUTURA E APRESENTAÇÃO: organização, estrutura, estratégia, 

coerência e suficiência. 

0 1 2 

6. Linguagem adequada ao público-alvo    

7. Linguagem apropriada ao material educativo    

8. Linguagem interativa, permitindo envolvimento ativo no processo educativo    

9. Informações corretas     

10. Informações objetivas    

11. Informações esclarecedoras     

12. Informações necessárias    

13. Sequência lógica das ideias    

14. Tema atual    

15. Tamanho do texto adequado    

Sugestões/críticas: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
 

RELEVÂNCIA: significância, impacto, motivação e interesse. 0 1 2 

16. Estimula o aprendizado    

17. Contribui para o conhecimento na área    

18. Desperta interesse pelo tema    

Sugestões/críticas: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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ANEXO B - QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DE TECNOLOGIA ASSISTIVA 

 

Prezado Senhor (a), 

Este instrumento tem por objetivo registrar a sua avaliação em relação à Tecnologia 

Assistiva (TA). Você deverá avaliar a Tecnologia Assistiva (TA). Para cada área, você deverá 

atribuir nota de 0 a 2, como desejar, de acordo com a legenda abaixo: 

(0) Inadequado: a tecnologia assistiva não atende a definição do item. 

(1) Parcialmente adequado: a tecnologia atende parcialmente a definição do item 

(2) Adequado: a tecnologia atende a definição do item. 

 

Atributos Item 0 1 2 

Objetivos 1 Relaciona o conteúdo abordado no seu dia a dia    

2 Esclarece as dúvidas sobre o conteúdo abordado    

3 Estimula a aprendizagem sobre o conteúdo abordado    

4 Estimula a aprendizagem de novos conceitos ou fatos    

Acesso 5 Permite-lhe buscar informações sem dificuldades    

6 Disponibiliza os recursos adequados e necessários para sua 

utilização 

   

Clareza 7 Apresenta informações necessárias para melhor compreensão do 

conteúdo 

   

8 O conteúdo da informação está adequado às suas necessidades    

9 Apresenta as informações de modo simples    

Estrutura e 

apresentação 

10 Apresenta o conteúdo de forma organizada    

11 Possui estratégia de apresentação atrativa    

Relevância e 

eficácia 

12 Permite-lhe refletir sobre o conteúdo apresentado    

13 Desperta o seu interesse para utilizá-la    

14 Estimula mudança de comportamento em você    

15 Reproduz o conteúdo abordado em diferentes contextos    

Interatividade 16 Oferece interação, envolvimento ativo no processo educativo    

17 Possibilita navegar sem dificuldades pelos links apresentados    

18 Fornece autonomia ao usuário em relação à sua operação    

 

Caso seja do seu interesse, você poderá comentar, criticar ou sugerir os aspectos que 

considerou como positivos ou negativos na TA. 
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ANEXO C – PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA 
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