
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ – UFC 

FACULDADE DE FARMÁCIA, ODONTOLOGIA E ENFERMAGEM – FFOE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM – DENF 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM – UFC 

CURSO DE DOUTORADO 

 

 

 

 

 

EMANUELLA SILVA JOVENTINO  

 

 

 

 

 

 

ELABORAÇÃO E VALIDAÇÃO DE VÍDEO EDUCATIVO PARA PROMOÇÃO DA 

AUTOEFICÁCIA MATERNA NA PREVENÇÃO DA DIARREIA INFANTIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORTALEZA 

2013 



1 
 

EMANUELLA SILVA JOVENTINO 

 

 

 

 

 

 

ELABORAÇÃO E VALIDAÇÃO DE VÍDEO EDUCATIVO PARA PROMOÇÃO DA  

AUTOEFICÁCIA MATERNA NA PREVENÇÃO DA DIARREIA INFANTIL 

 

 

 

 

Tese de Doutorado submetida à 
Coordenação do Programa de Pós-
Graduação em Enfermagem da 
Faculdade de Farmácia, Odontologia e 
Enfermagem da Universidade Federal do 
Ceará, como requisito parcial para 
obtenção do título de Doutor em 
Enfermagem.  

Área de Concentração: Enfermagem na 
Promoção da Saúde 

Linha de Pesquisa: Enfermagem e 
Educação em Saúde 

Orientadora: Profa. Dra. Lorena Barbosa 
Ximenes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORTALEZA 

2013 



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação 
Universidade Federal do Ceará 
Biblioteca de Ciências da Saúde 

 

 
J77e Joventino, Emanuela Silva. 

Elaboração e validação de vídeo educativo para promoção da autoeficácia materna 
na prevenção da diarreia infantil./ Emanuela Silva Joventino. – 2013. 

186 f.: il. color., enc.; 30 cm. 
 
Tese (doutorado) – Universidade Federal do Ceará; Faculdade de Farmácia, 

Odontologia e Enfermagem; Departamento de Enfermagem; Programa de Pós-
Graduação em Enfermagem; Doutorado em Enfermagem; Fortaleza, 2013. 

Área de Concentração: Enfermagem na Promoção da Saúde 
Orientação: Profa. Dra. Lorena Barbosa Ximenes. 
   
1. Diarreia Infantil. 2. Autoeficácia. 3. Estudos de Validação. 4. Mídia Audiovisual.  
5. Enfermagem. I. Título. 
 

          CDD 618.923427 



3 
 

EMANUELLA SILVA JOVENTINO 

 

ELABORAÇÃO E VALIDAÇÃO DE VÍDEO EDUCATIVO PARA PROMOÇÃO DA 

AUTOEFICÁCIA MATERNA NA PREVENÇÃO DA DIARREIA INFANTIL 

  

Tese de Doutorado submetida à 
Coordenação do Programa de Pós-
Graduação em Enfermagem da 
Faculdade de Farmácia, Odontologia e 
Enfermagem da Universidade Federal do 
Ceará, como requisito parcial para 
obtenção do título de Doutor em 
Enfermagem.  Área de Concentração: 
Enfermagem na Promoção da Saúde.  

Aprovada em: ____/____/____ 

 
 

BANCA EXAMINADORA 
 
 
 

________________________________________ 
Profa. Dra. Lorena Barbosa Ximenes (Orientador) 

Universidade Federal do Ceará - UFC 
 
 

________________________________________ 
Profa. Dra. Mirna Albuquerque Frota 
Universidade de Fortaleza - UNIFOR 

 
 

________________________________________ 
Profa. Dra. Régia Christina Moura Barbosa  

Maternidade Escola Assis Chateaubriand – MEAC 
 
 

________________________________________ 
Profa. Dra. Saiwori de Jesus Silva Bezerra dos Anjos  

Estratégia Saúde da Família de Fortaleza – ESF 
 
 

________________________________________ 
Profa. Dra. Cristiana Brasil de Almeida Rebouças 

Universidade Federal do Ceará - UFC 
 

 

 
  



4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

A Deus e à minha Família,  

razões do meu viver 

 



5 
 

AGRADECIMENTOS 
 
 

A Deus, por estar comigo em todos os momentos, amparando-me e me 

guiando no caminho da perseverança. Estarei sempre em suas mãos, faz de mim o 

que for da sua vontade. 

 

Aos meus pais, Bosco e Vilani, pelo amor incondicional, por todos os 

ensinamentos que me concedem, pelo apoio diário e pelo esforço para que eu me 

torne um ser humano cada vez melhor.   

 

Ao meu namorado, Renato Melo, por estar sempre ao meu lado, pelo 

incentivo, pelo amor dispensado, por compreender minha ausência nos momentos 

de estudo e trabalho, por compartilhar comigo sonhos e conquistas. Agradecimento 

este estendido à sua família que tanto me apoiou ao longo dessa caminhada, à tia 

Terezinha e ao tio Luiz.   

 

À orientadora de trabalhos acadêmicos e, sobretudo, à orientadora em 

relação às lições da vida, Profa. Dra Lorena, por ser um presente de Deus para mim, 

por ser minha amiga, minha confidente, meu exemplo, pelos ensinamentos que me 

proporciona, pelo apoio decisivo para a minha formação profissional, pela 

compreensão nos momentos difíceis e pelo amor que me dedica.  

 

Aos meus avós, tios, tias, primos, por serem sempre, independente de 

qualquer coisa, os grandes motivos para o meu viver e o alicerce das minhas 

conquistas. Em especial, à tia Vilani, tia Valdilene e tia Valdira que me apoiaram 

tanto para a concretização desse sonho.  

 

À amiga, Lívia, por ser minha irmã de coração, pelo apoio na superação das 

dificuldades, por ser essencial no meu viver. E aos meus pais de coração, Lana e 

Beto, por estarem sempre ao meu lado e pelo amor dedicado. 

 

Aos membros do grupo de pesquisa Enfermagem na Promoção e Educação 

em Saúde da Família e da Criança, sobretudo à Lucilande, Evilene, Ismaelle, 

 



6 
 

Elizamar, Ludmila, Lara, Andrea, Katharina, Andressa pela ajuda direta na conclusão 

deste trabalho, bem como à Ana Lúcia, companheira em toda essa trajetória.  

 

À minha turma de doutorado, pelo convívio harmônico, perseverança e troca 

de experiências. E em especial à Lydia, Railka, Alice, Jennara, Monalisa, grandes 

companheiras de caminhada. Agradeço à amiga Ana Izabel, minha grade amiga.   

 

Agradeço à minha turma da graduação e, em especial, às minhas grandes 

amigas Viviane Mara e Denise Sales, por todo o apoio que sempre me deram. 

 

Ao Departamento de Enfermagem, por me conceder a oportunidade de uma 

graduação e pós-graduação de qualidade; em especial às professoras que 

compartilharam comigo disciplinas enquanto assumi o concurso de professora 

substituta. Agradeço ainda aos membros da secretaria do Programa de Pós-

graduação em Enfermagem-UFC.  

 

Agradeço ao PET, do qual fui bolsista e onde eu aprendi grandes lições de 

vida.  

 

Aos membros dessa banca, Dra. Mirna Albuquerque Frota, Dra. Régia 

Christina Barbosa, Dra. Saiwori dos Anjos, Dra. Cristiana Brasil, Dra. Ana Karina 

Bezerra Pinheiro e, em especial, ao Dr. Paulo César, por todo auxílio que me deu 

nesse trabalho e em todos os outros, sem o senhor, com certeza eu não teria 

conseguido.  

 

À Mônica Oriá, aprendi e aprendo muito com você, diariamente. És um 

exemplo de vida para mim.  

 

Aos profissionais que formam o Centro Universitário Christus, com especial 

destaque à minha grande amiga Dra. Viviane Mamede por nossa amizade, ao prof. 

Dr. Eugênio pela oportunidade de exercer a docência, e aos alunos da enfermagem, 

radiologia e biomedicina.  

 

 



7 
 

Aos amigos e amigas da Unidade de Pronto Atendimento do José Walter,  

sobretudo às grandes amigas: Érica Hardy, Fabiana Bandeira e Luciana Bastos. 

 

Às minhas amigas da especialização em UTI Neo e pediátrica.  

 

Ao Hospital Geral de Fortaleza, pelo aprendizado que me concedeu, em 

especial à Claudia Rejane, Juliana Machado, Edith Ana, Sandra Rosa, Tatiana, 

Juliana Bezerra, Ana Karolina, Edna, Andrea e Marisa.  

 

Às amigas, Rafaela Pessoa e Flávia pela amizade realmente verdadeira.  

 

Ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), 

pela concessão da bolsa que possibilitou a realização desta pesquisa. 

 

Às mães entrevistadas e aos juízes participantes pelas contribuições 

fundamentais para a conclusão deste estudo e para uma possível melhoria na 

promoção da saúde das crianças. 

 

Aos profissionais que participaram das etapas de pré-produção, produção e 

pós-produção do vídeo, aos atores e às atrizes, bem como aos pais das crianças 

filmadas por terem voluntariamente permitido a participação dos seus filhos no 

vídeo.  

 

E, por fim, a todos aqueles que colaboraram direta ou indiretamente comigo 

neste caminhar e ao longo de todo o meu processo de crescimento humano e 

profissional, o meu agradecimento. Sem vocês, essa vitória não seria possível 

tampouco faria sentido. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 



8 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Por vezes sentimos que aquilo que 

fazemos não é senão uma gota de água 

no mar. Mas o mar seria menor se lhe 

faltasse uma gota” (Madre Teresa de 

Calcutá) 



9 
 

RESUMO 
 

A autoeficácia das mães em relação à capacidade para cuidar de seus filhos é 
relevante para a promoção da saúde, sendo considerada uma variável modificável. 
Diante dos elevados índices de morbimortalidade por diarreia infantil no mundo, faz-
se premente a elaboração de estratégias que visem elevar a autoeficácia materna 
na prevenção da diarreia infantil. Objetivou-se construir e validar um vídeo educativo 
para promover a autoeficácia materna na prevenção da diarreia infantil. Tratou-se de 
um estudo multi-métodos: estudo metodológico e de desenvolvimento (elaboração 
do vídeo educativo) e ensaio clínico randomizado (aplicação do vídeo educativo). Na 
construção do vídeo foram seguidas três etapas: pré-produção (sinopse, argumento, 
roteiro, storyboard), produção e pós-produção. Para a validação do roteiro do vídeo, 
procedeu-se a avaliação por 23 juízes, profissionais da saúde e especialistas na 
área da diarreia infantil e saúde da criança; e por cinco juízes técnicos especialistas 
na área de comunicação. O vídeo editado passou pela validação por 17 mães. Em 
seguida, o vídeo foi aplicado ao grupo intervenção, enquanto que o grupo controle 
não recebeu nenhuma estratégia educativa para a prevenção da diarreia infantil. 
Ressalta-se que 90 mães de crianças menores de cinco anos compuseram cada 
grupo da investigação. Esta fase foi realizada em uma Unidade de Atenção Primária 
em Saúde de Fortaleza-CE, sendo o primeiro contato na unidade de saúde e o 
acompanhamento por três meses realizado por contatos telefônicos. Os dados foram 
analisados no Statistical Package for the Social Sciences, versão 20.0. O estudo foi 
aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Ceará. 
Verificou-se que nos quatro momentos de acompanhamento das mães no estudo, as 
médias dos escores de autoeficácia materna para prevenir a diarreia infantil 
elevaram-se, individualmente em cada grupo, demonstrando significância estatística 
(p<0,0001). Com relação à comparação das médias dos escores na Escala de 
Autoeficácia Materna para Prevenção da Diarreia Infantil entre os grupos e dentro 
dos momentos, pode-se verificar relação estatisticamente significante no segundo 
mês de acompanhamento das mães (p=0,042). Houve uma mudança considerável 
na média dos escores de autoeficácia quando se comparou o momento inicial, no 
Centro de Saúde da Família com os demais momentos em ambos os grupos. Os 
grupos assemelharam-se em todos os momentos com relação à comparação das 
médias dos domínios da escala, com exceção do domínio de práticas 
alimentares/gerais, o qual no primeiro mês de acompanhamento apresentou 
p=0,036. No grupo intervenção, observou-se que três meses após as mães terem 
assistido ao vídeo educativo na unidade, a chance de crianças de mães com 
moderada autoeficácia na escala terem diarreia foi 2,36 maior do que os filhos 
daquelas com elevada autoeficácia para prevenir diarreia. Conclui-se que o uso de 
vídeo educativo “Diarreia Infantil: você é capaz de prevenir” elevou a autoeficácia 
materna em prevenir diarreia infantil, bem como diminuiu as chances dessa 
enfermidade em filhos de mães que tinham elevada autoeficácia. Acredita-se que 
esta tecnologia educativa aliada a intervenções participativas e a orientações do 
enfermeiro contribuirão para a obtenção de resultados ainda mais eficazes no que 
diz respeito à prevenção da diarreia infantil. 
 
 
Palavras-chave: Diarreia infantil. Autoeficácia. Estudos de Validação. Mídia 
Audiovisual. Enfermagem.  
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ABSTRACT 
 
The maternal self-efficacy regarding the ability to care for their children is important 
for health promotion and consists of a modifiable variable. Given the high rates of 
morbidity and mortality from infant diarrhea worldwide, there is an urgent need to 
design strategies aimed at raising maternal self-efficacy in the prevention of infant 
diarrhea. This study aimed to develop and validate an educational video to promote 
maternal self-efficacy in the prevention of infant diarrhea. This was a multi-method 
study: methodological and development study (development of educational video) 
and randomized clinical trial (application of educational video). For developing the 
video, we followed three stages: pre-production (synopsis, plot, script, and 
storyboard), production, and post-production. To validate the video script, we 
conducted a review by 23 judges, health professionals and experts in the field of 
infant diarrhea and child health, as well as by five technical judges, experts in the 
field of communication. Seventeen mothers validated the edited video. After this 
validation, we applied the video in the intervention group, while the control group 
received no educational strategy for the prevention of infant diarrhea. It is worth 
mentioning that 90 mothers of children under five years composed the research 
group. This phase took place in a primary healthcare unit in Fortaleza-CE, Brazil, in 
which the first contact was in the health unit and the monitoring for three months 
happened via telephone. For data analysis, we used the Statistical Package for 
Social Sciences, version 20.0. The Research Ethics Committee of the Universidade 
Federal do Ceará approved the project. We verified that, in the four moments of 
monitoring the mothers in study, the mean scores of maternal self-efficacy for 
preventing infant diarrhea increased individually in each group, showing statistical 
significance (p<0.0001). As for the comparison of mean scores in the Maternal Self-
Efficacy Scale for Preventing Childhood Diarrhea between groups and within 
moments, we identified a statistically significant association in the second month of 
monitoring the mothers (p=0.042). There was a considerable change in the mean 
self-efficacy scores when comparing the initial moment in the Family Health Center 
with other moments in both groups. The groups were similar at all moments as 
regards to the comparison of the mean domain scores of the scale, except for the 
domain of food/general practices, which in the first month of monitoring presented 
p=0.036. In the intervention group, we observed that three months after the mothers 
had watched the educational video at the unit, the chance of children of mothers with 
moderate self-efficacy having diarrhea was 2.36 higher than in the children of those 
with high self-efficacy for preventing diarrhea. Thus, we conclude that using the 
educational video “Infant Diarrhea: you can prevent it” not only increased maternal 
self-efficacy in preventing infant diarrhea, but also decreased the chances of this 
disease in children of mothers who had high self-efficacy. We believe that this 
educational technology combined with participatory interventions and nurses’ 
guidance contributes to achieving effective results in the prevention of infant 
diarrhea. 

 
 

Keywords: Diarrhea, Infantile. Self Efficacy. Validation Studies. Video-Audio Media. 
Nursing. 
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RESUMEN 
 

La autoeficacia de las madres con respecto a su capacidad para cuidar de sus hijos 
es importante para la promoción de la salud y se considera una variable modificable. 
Delante de las altas tasas de morbilidad y mortalidad por diarrea infantil en el mundo, 
es preciso desarrollar estrategias para elevar la autoeficacia materna en la 
prevención de la diarrea infantil. El objetivo fue construir y validar un video educativo 
para promover la autoeficacia materna en la prevención de la diarrea infantil. Estudio 
multimétodos: estudio metodológico y de desarrollo (desarrollo del video educativo) y 
ensayo clínico aleatorizado (aplicación de video educativo). En la construcción del 
vídeo se siguieron tres etapas: pre-producción (sinopsis, argumento, guión, 
storyboard), producción y post-producción. Para validación del guión del vídeo, se 
procedió a la revisión por 23 jueces, profesionales de la salud y especialistas en el 
campo de la diarrea infantil y salud de niños, así como por cinco jueces técnicos 
especialistas en el campo de la comunicación. El vídeo editado fue sometido a la 
validación por 17 madres. Después de esta validación, el video se aplicó al grupo de 
intervención, mientras que el grupo control no recibió estrategia educativa para 
prevención de la diarrea infantil. Se destaca que 90 madres de niños menores de 
cinco años compusieron cada grupo de investigación. Esta fase se llevó a cabo en 
una unidad de atención primaria en salud de Fortaleza-CE, Brasil, siendo el primer 
contacto en la unidad de salud y el seguimiento por tres meses realizados por 
teléfono. Los datos fueron analizados mediante el Statistical Package for the Social 
Sciences, versión 20.0. El estudio fue aprobado por el Comité de Ética de la 
Universidade Federal do Ceará. Se encontró que en los cuatro momentos de la 
vigilancia de las madres en el estudio, las puntuaciones medias de autoeficacia 
materna para prevenir la diarrea infantil aumentaron de forma individual en cada 
grupo, señalando la significación estadística (p<0,0001). La comparación de las 
puntuaciones medias de la escala de Autoeficacia Materna para Prevención de la 
Diarrea Infantil entre los grupos y dentro de los momentos, se puede verificar 
relación estadísticamente significativa en el segundo mes de seguimiento de las 
madres (p = 0,042). Hubo cambio considerable en las puntuaciones medias de 
autoeficacia al comparar el momento inicial, en el Centro de Salud Familiar con otros 
momentos en ambos los grupos. Los grupos no fueron diferentes en todo momento 
con respecto a la comparación de las puntuaciones del dominio de medias de la 
escala, excepto en el área de prácticas alimentarias generales, en que en el primer 
mes de monitoreo presentó p=0,036. En el grupo de intervención, se observó que 
tres meses después de que las madres habían visto el video educativo sobre la 
unidad, la posibilidad de los niños de madres con escala moderada autoeficacia 
tener diarrea fue 2,36 mayor que los hijos de las madres con alta autoeficacia para 
prevención de la diarrea. En conclusión, el uso del video educativo " Diarrea infantil: 
ustedes son capaces prevenir" contribuye para el aumento de la autoeficacia 
materna en la prevención de la diarrea infantil y la disminución de las posibilidades 
de esta enfermedad en niños de madres con alta autoeficacia. Se cree que esta 
tecnología educativa combinada con las intervenciones y la orientación de 
enfermeros contribuye a la obtención de resultados más eficaces con relación a la 
prevención de la diarrea infantil. 
 
 
Palabras-clave: Diarrea Infantil. Autoeficacia. Estudios de Validación. Medios Audio 
Visuales. Enfermería.  
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1 INTRODUÇÃO 
 

1.1 Diarreia infantil e a influência da autoeficácia 

  

Diarreia, de acordo com a taxonomia II da North American Nursing 

Diagnosis Association International (NANDA-I), trata-se de um diagnóstico de 

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

gastrintestinal). Os fatores relacionados à sua ocorrência podem ser de cunho 

fisiológico, psicológico ou situacional, sendo as possíveis características definidoras: 

câimbras, dor abdominal, pelo menos três evacuações de fezes líquidas por dia, 

ruídos intestinais hiperativos, urgência para evacuar (NANDA-I, 2012).   

Quando a diarreia está associada a causas infecciosas e parasitárias, é 

considerada como uma patologia, sendo denominada de acordo com o código A09 

da décima revisão da Classificação Internacional de Doenças e de Problemas 

Relacionados à Saúde (CID-10) como “diarreia e gastroenterite de origem infecciosa 

presumível” (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE-OMS, 1999).  

Sabe-se que episódio diarreico trata-se, especificamente, de três ou mais 

ocorrências de fezes moles ou qualquer número de fezes soltas que contenham 

sangue em um período de 24 horas (BAQUI et al., 1991).  

Existem três principais formas de diarreia na infância: diarreia aguda 

aquosa, diarreia sanguinolenta e diarreia persistente. Estas últimas são 

potencialmente fatais e necessitam de tratamentos diferentes. A diarreia aguda 

aquosa é associada com a perda de fluido significativa e rápida desidratação em um 

indivíduo infectado, e geralmente se prolonga por várias horas ou dias. Os 

patógenos que geralmente causam diarreia aguda aquosa incluem Vibrio cholerae e 

a bactéria Escherichia coli, bem como o rotavírus (FUNDO DAS NAÇÕES UNIDAS 

PARA A INFÂNCIA-UNICEF, ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE-OMS, 2009). 

Diarreia sanguinolenta, muitas vezes referida como disenteria, é marcada 

por sangue visível nas fezes. É associada a danos intestinais e perda de nutrientes 

de um indivíduo infectado. A causa mais comum de diarreia sanguinolenta, 

sobretudo dos casos graves, são as bactérias do gênero Shigella (UNICEF; OMS, 

2009). 

Já a diarreia persistente se manifesta por episódios diarreicos, com ou 

sem sangue, que duram pelo menos 14 dias. Crianças desnutridas e pessoas com 
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outras doenças, como AIDS, estão mais propensas a desenvolvê-la, tendo, então, 

sua condição de saúde agravada (UNICEF; OMS, 2009). 

Ressalta-se que a doença diarreica aguda (DDA) é autolimitante, porém, 

se não tratada adequadamente, pode levar à desnutrição crônica com retardo do 

desenvolvimento pondero-estatural e comprometimento cognitivo, desidratação, 

choque ou até mesmo à morte (VANDERLEI; SILVA; BRAGA, 2003; NIEHAUS et al., 

2002). 

Estudo epidemiológico realizado em Fortaleza constatou que a incidência 

de diarreia é 3,8 vezes maior em crianças menores de um ano, em relação àquelas 

que têm entre 1 e 4 anos de idade, e 13,5 vezes maior do que as de 5 a 9 anos 

(FAÇANHA; PINHEIRO, 2005). 

As crianças são mais suscetíveis a episódios diarreicos graves devido à 

imaturidade no sistema imunológico, atingindo, sobretudo aquelas com estado 

nutricional comprometido (UNICEF; OMS, 2009). O pico de incidência da doença 

ocorre em crianças de 3 a 24 meses. Em relação aos recém-nascidos, estes tendem 

a não apresentarem episódios diarreicos provavelmente devido à proteção conferida 

pelos anticorpos maternos (GLASS et al., 2006). 

Verifica-se que desde 1980 há uma tendência de declínio na mortalidade, 

mas não na incidência da diarreia infantil (BERN et al., 1992; KOSEK; BERN; 

GUERRANT, 2003). Assim, a diarreia continua sendo, a nível mundial, a segunda 

principal causa de morte entre crianças menores de cinco anos. Quase um em cada 

cinco óbitos de crianças, cerca de 1,5 milhões por ano, é devido à diarreia. Dessa 

forma, esta doença mata mais crianças do que a Síndrome da Imunodeficiência 

Adquirida (AIDS), a malária e o sarampo juntos. Além disso, somando-se as taxas 

de mortalidade por pneumonia e por diarreia percebe-se que, mundialmente, estas 

doenças são responsáveis por cerca de 40% de todas as mortes de crianças por ano 

(UNICEF; OMS, 2009). 

Estudos salientam que a diarreia é uma das cinco patologias mais 

prevalentes no Brasil em crianças menores de 5 anos (AMARAL, 2002; JUCÁ; 

MARTINS,  2005). No período de 1995 a 2005, ocorreram 39.421 mortes e 

1.505.800 internações em crianças menores de um ano de idade associadas à 

diarreia no país, considerando-se apenas a rede pública de saúde (OLIVEIRA; 

LATORRE, 2010). Comparando-se as regiões brasileiras, no Nordeste o problema 

assume maior magnitude, pois o risco de morte por diarreia nas crianças com idade 
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inferior a cinco anos é cerca de 4 a 5 vezes maior do que em outras regiões 

brasileiras (ORGANIZAÇÃO PANAMERICANA DA SAÚDE-OPAS, 2005).  

No Ceará, verificou-se, em 2011, 118.361 casos notificados de diarreia 

em menores de dois anos de idade, dos quais 93 casos vieram a óbito. Quanto 

aquelas crianças com idade inferior a cinco anos, observou-se que, em 2011, 2.918 

chegaram a ser internadas e, dessas, seis vieram a óbito (BRASIL, 2011). Apesar 

disso, em relação à capital, Fortaleza, sabe-se que, de 1995 a 2005, tem havido 

uma redução significativa tanto nas internações quanto na mortalidade infantil por 

diarreia (OLIVEIRA; LATORRE, 2010).  

Em 2011, 3.452 casos foram notificados na população de faixa etária 

menor de cinco anos, tendo se elevado em relação a 2010, ano que apresentou 

2.115 casos da doença na mesma população. Em 2012, este dado alcançou 1.790 

casos, considerando apenas as 14 primeiras semanas do ano. Ressalta-se a 

possibilidade de inconsistência dos dados devido à falta de registro de algumas 

Unidades de Atenção Primária em Saúde (UAPS) (FORTALEZA, 2012).  

Diante dos alarmantes números, verifica-se a necessidade ainda 

premente de se atuar no controle da diarreia infantil, merecendo destaque as ações 

que implicam na prevenção da doença, na ampliação da rede de abastecimento de 

água e esgoto, na melhoria de acesso aos serviços de saúde e ao uso da terapia de 

reidratação oral (OLIVEIRA; LATORRE, 2010). 

Apesar de ser uma doença historicamente conhecida como facilmente 

evitável, a diarreia ainda é de magnitude relativamente grande em nosso meio, 

provavelmente devido a sua característica multicausal e multifatorial, já que pode ser 

causada, principalmente, por bactérias, vírus e parasitas, além de estar relacionada 

a fatores ambientais e socioeconômicos. 

Em geral, os microrganismos causadores da diarreia são transmitidos 

através da água e de alimentos contaminados (BRASIL, 2006). O Rotavírus é um 

dos mais importantes agentes etiológicos da doença diarreica infantil (CAUAS et al., 

2009) e está associado de 30 a 50% dos casos de diarreia grave e, 

aproximadamente, a um terço das hospitalizações por diarreia (PARASHAR et al., 

2003). Além deste, as enteroparasitoses, consideradas problemas de saúde pública, 

também contribuem para a ocorrência de diarreia (GARCIA, 2005; JOVENTINO et 

al., 2009). No Nordeste brasileiro, as causas mais frequentes de diarreia recorrente 

identificadas são Escherichia coli enteroagregativa, Giardia lamblia e 
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Cryptosprodium parvum (GUERRANT et al., 2008; LIMA et al., 2000). Assim, 

percebe-se que os determinantes para a ocorrência de diarreia infantil são múltiplos, 

englobando, direta ou indiretamente, fatores de ordem ambiental, socioeconômica, 

cultural e comportamental (KOSEK; BERN; GUERRANT, 2003). 

No que se refere às questões ambientais e socioeconômicas, a 

inexistência ou precariedade dos serviços de saneamento influenciam nas elevadas 

taxas de DDAs, sobretudo, nos países em desenvolvimento, nos quais cada criança 

apresenta, em média, três episódios diarreicos por ano (KOSEK; BERN; 

GUERRANT, 2003). Estudos nacionais demonstram que as maiores taxas de 

incidência e mortalidade da doença ocorrem em áreas com piores condições de 

suprimento de água, esgotamento sanitário e coleta de lixo (HELLER; COLOSIMO; 

ANTUNES, 2003). Borges et al. (2007) verificaram que crianças residentes em 

domicílios caracterizados por condições sanitárias insatisfatórias, famílias 

numerosas e com baixo poder aquisitivo apresentaram 55,7% de prevalência de 

diarreia.  

Joventino et al. (2010), ao desenvolver um estudo em Canindé, município 

situado do interior do Ceará, evidenciou associação inversamente proporcional entre 

a melhoria no abastecimento de água e o comportamento das DDAs em crianças 

menores de cinco anos de idade. Segundo a autora, as famílias que passaram a 

ingerir água potável de origem pluvial e cujas mães adotaram cuidados específicos 

de tratamento da água destinada ao consumo humano alcançaram redução na 

prevalência de diarreia em seus filhos. 

Sabe-se que as crianças são muito receptivas à aprendizagem e à 

adoção de comportamentos saudáveis, sendo agentes de mudança, disseminando 

os conhecimentos assimilados entre seus familiares e membros da comunidade 

(VIVAS et al., 2010). Contudo, pesquisas têm verificado que o reduzido 

conhecimento materno, a baixa escolaridade e a pouca idade são aspectos que 

influenciam no adoecimento das crianças por DDAs (PEREIRA; CABRAL, 2008; 

GOMES, LUCENA, BARROS, 2005; WOLDEMICAEL, 2001).  

Assim, dependendo da idade das crianças, o desenvolvimento de 

intervenções voltadas para os pais/cuidadores e, em especial para a mãe, torna-se 

mais eficazes, tendo em vista que é esta que, na maioria das vezes, presta cuidados 

às mesmas.  
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Considerando que algumas mães desconhecem as medidas preventivas, 

possíveis causas e condutas diante da ocorrência de diarreia, este agravo pode ser 

caracterizado como o melhor exemplo de que o conhecimento e a atitude das mães 

em relação ao adequado manejo da doença influenciam efetivamente na redução de 

suas complicações (VANDERLEI; SILVA, 2004). 

Para tanto, torna-se relevante a automotivação, visto que existe uma 

distância entre possuir certas habilidades e ser capaz de usá-las efetiva e 

consistentemente mesmo sob condições adversas. O sucesso requer, portanto, não 

apenas habilidades, mas também uma forte confiança na própria capacidade de 

exercer controle. Dessa forma, a teoria da autoeficácia abrange todos os aspectos 

da mudança comportamental favorável à saúde (SOUZA; SILVA; GALVAO, 2002). 

Ressalta-se que, muitas vezes, um indivíduo com amplos conhecimentos 

e habilidades não consegue produzir o resultado esperado, enquanto outro com 

menor competência e habilidade, porém com uma autoeficácia mais elevada, 

consegue um melhor desempenho (JAINA; TYSON, 2004).  

O conhecimento dos fatores de risco para a diarreia não é preditor de 

comportamentos em busca de um resultado desejável. Dessa forma, mães que 

acreditam que podem manter seus filhos saudáveis são mais propensas a realizar 

comportamentos preventivos contra a diarreia infantil, mesmo se não tiverem o 

conhecimento exato acerca dos fatores de risco para a diarreia (LIU, 2009). 

Com isso, intervenções que enfocam apenas o compartilhar de 

informações não são suficientes para mudanças comportamentais, pois, nestes 

casos, existe uma carência de autoeficácia, a qual é essencial para a aplicação dos 

conhecimentos adquiridos (MORGADO; PIRES; PINTO, 2000). 

Muitas campanhas de saúde operam com base na suposição de que o 

conhecimento é necessário e suficiente para a mudança de comportamento de 

saúde. Entretanto, algumas teorias de saúde incorporam fatores comportamentais e 

sociais que motivam e reforçam mudanças. Entre essas, cita-se a teoria social 

cognitiva, a qual enfatiza a autoeficácia como uma percepção pessoal de ser capaz 

de realizar determinadas habilidades para atingir algum resultado.  

Nos Estados Unidos, os programas de promoção da saúde estão cada 

vez mais considerando o modelo de crenças em saúde ou modelo de autoeficácia 

de Bandura, fato que deve ser compreendido e praticado também nos países em 

desenvolvimento, já que devem considerar as complexas interações entre 



18 
 

características sociodemográficas, conhecimentos, crenças e comportamentos de 

saúde (LIU, 2009). 

Diante disso, torna-se importante que o enfermeiro insira o conceito de 

autoeficácia materna no contexto do cuidado da criança, bem como nas estratégias 

de educação em saúde, pois, segundo Bandura (1977), a autoeficácia é a convicção 

de que se pode executar com sucesso o comportamento necessário para produzir os 

resultados desejados.  

De acordo com as definições de termos relacionados à promoção da 

saúde da OMS, autoeficácia refere-se a crenças que os indivíduos têm sobre a sua 

capacidade de transportar a ação de uma forma que vai influenciar os eventos que 

afetam suas vidas. Além disso, esta interfere na quantidade de esforço que será 

gasta e quanto tempo a pessoa irá persistir para transpor obstáculos e experiências 

adversas (SMITH; TANG; NUTBEAM, 2006). 

Dessa forma, a autoeficácia prevê que o nível de confiança do indivíduo 

em sua habilidade é um forte motivador e regulador de seus comportamentos 

(YASSUDA; LASCA; NERI, 2005), influenciando nas aspirações, no envolvimento 

com metas estabelecidas, no nível de motivação, na perseverança face às 

dificuldades e na resiliência às adversidades, sendo considerada causa para 

sucesso e fracasso de determinados comportamentos (MEDEIROS et al., 2000). 

Candeias e Marcondes (1979), ao analisarem o conjunto de fatores que 

incidem sobre o ato de tomada de decisão, observaram uma inconsistência entre 

conhecimentos (o que se sabe), atitudes (o que se acha) e suas práticas (o que se 

faz) em relação ao objeto da saúde pública. Afinal, o fato de o indivíduo conhecer os 

fatores de risco e as medidas preventivas para determinadas doenças, não implica 

necessariamente em uma aplicação deste conhecimento na prática diária. 

Portanto, torna-se evidente que uma mãe pode ter conhecimento de que 

determinados atos previnem diarreia infantil, entretanto isso não garante que ela se 

sinta capaz de incorporar tais práticas no seu cotidiano. Da mesma forma, não se 

deve imaginar que simplesmente um nível elevado de autoeficácia em um indivíduo, 

sem competência nem habilidade, possa produzir performances adequadas, pois, 

para Bandura (1997, p. 77), “a confiança em si próprio não necessariamente garante 

o sucesso, mas a falta de confiança em si mesmo certamente produz o fracasso”.   

Desse modo, a identificação de pessoas com baixa autoeficácia possibilita 

a implementação de estratégias que busquem modificar essa percepção individual, 
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visto que a autoeficácia trata-se de um construto potencialmente modificável, 

passível de intervenções específicas que podem gerar resultados positivos no 

estado de saúde das pessoas, nos níveis de motivação e na adesão a 

comportamentos saudáveis (MARKS; ALLEGRANTE; LORIG, 2005; SALVETTI et 

al., 2007). 

Estudos indicam que a autoeficácia tem se mostrado um poderoso 

preditor para prevenção de doenças (O’LEARY, 1985; SCHWARZER; FUCHS, 1996; 

JIROJWONG, MACLENNAN, 2003), para comportamentos preventivos relacionados 

à saúde da criança (BLAND et al., 2005; KEGLER et al., 1999) e comportamento 

materno relacionado ao cuidado infantil (PRASOPKITTIKUN et al., 2006). Além 

disso, destacam-se algumas intervenções que alteraram positivamente o senso de 

autoeficácia em diversos contextos e com populações específicas como em relação 

a crianças asmáticas (COLLAND, 1993), pacientes com dor lombar crônica 

(NICHOLAS; WILSON; GOYEN, 1992), saúde oral (SOUZA; SILVA; GALVAO, 2002) 

e no que diz respeito às habilidades motoras complexas de estudantes 

(ZIMMERMAN; KITSANTAS, 1997).  

No contexto da diarreia infantil, estudo realizado na Tanzânia, África, 

avaliou a autoeficácia materna para prevenir esta doença por meio da sua 

concordância com a declaração “eu posso impedir que meu filho fique com diarreia”. 

Esta pesquisa verificou que mães com elevada autoeficácia eram 1.642 vezes mais 

propensas a referir o uso de métodos de tratamento de água (p=0,053) do que as 

demais. Além disso, indivíduos que acreditavam que poderiam evitar diarreia nas 

crianças, tinham 1,5 vezes mais chances de praticar medidas de higiene e o uso de 

soro de reidratação oral (SRO) (p=0,107; 0,117) (LIU, 2009). 

Sendo assim, faz-se premente que as estratégias educativas voltadas 

para a prevenção da diarreia infantil considerem também a autoeficácia materna 

para que se possa com maior eficiência estar promovendo a saúde dessas crianças. 

 

1.2 Vídeo educativo como estratégia para a promoção da saúde da criança 

 

As ações de promoção da saúde devem ser acionadas por meio de 

estratégias que envolvam a coletividade e a família, esta como responsável pela 

criança e como detentora de um saber que não pode ser descartado, devendo ser 

aperfeiçoado e adaptado a um saber científico. Assim, em todos os campos de 
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atuação da pediatria, a Educação em Saúde surge como prática capaz de promover 

a saúde, estimular a adoção de comportamentos saudáveis, bem como fornecer 

suporte para que o profissional de saúde avalie as condições da mãe ou 

responsável para assumir o cuidado da criança (QUEIROZ; JORGE, 2006).  

A educação em saúde, uma ramificação da promoção da saúde, é 

considerada um elemento essencial no papel do enfermeiro, fazendo-se premente 

que este profissional esteja capacitado e motivado a elaborar estratégias que 

busquem engajar a promoção da saúde na assistência à clientela (CASEY, 2007). 

Contudo, as críticas ao modelo tradicional de educação em saúde, herdadas das 

ciências biomédicas, apontam para o caráter superficial e autoritário de muitas 

intervenções, incitando a busca por novas práticas que reconheçam a importância 

das diversas vozes envolvidas na produção e consumo de materiais educativos no 

campo da saúde pública (MONTEIRO; VARGAS, 2006). 

Assim, deve-se ter conhecimento acerca das fontes que influenciam o 

desenvolvimento da autoeficácia, são elas: experiências de êxito pessoal; 

experiências vicárias; persuasão verbal; estados fisiológicos (BANDURA; ADAMS, 

1982). 

Reconhecendo a necessidade de intervenções inovadoras e tendo em 

vista o fato de a autoeficácia ser indispensável para a adoção de comportamentos 

saudáveis, cada fonte de autoeficácia possui estratégias específicas para que se 

eleve esta confiança pessoal. Assim, quanto às experiências pessoais, sugere-se o 

incentivo ao resgate de realizações de desempenho anteriores, por meio de 

imagens, diário, estudos de caso, pequenos grupos, imaginação guiada de modo 

que se resgate como essas mães lidaram no passado com vivências de sucesso, ou 

com os desafios, de modo que as mesmas possam identificar fontes de força 

pessoal. Além disso, a imagem visual pode ser utilizada nas estratégias de ensino 

ativas no intuito de melhorar a autoeficácia (EIDMAN, 2011). 

A segunda fonte, experiência vicária, é reforçada por meio de estratégias 

ativas de ensino tais como: vídeos educativos, grupos de apoio, palestras, 

conselheiros de pares. Quando uma pessoa vê outros indivíduos semelhantes a si 

mesmo realizando determinadas tarefas com sucesso, sua autoeficácia tende a 

elevar-se (EIDMAN, 2011).  

Tais estratégias de ensino também são capazes de melhorar a 

autoeficácia por meio da terceira fonte, a persuasão verbal, tais como: vídeos 
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educativos, palestras, atividades em grupo, conselhos de profissionais de saúde e 

envolvimento de outras pessoas como os familiares nas atividades. Dessa forma, 

encoraja-se a mãe elevando sua confiança, tendo em vista que é sabido que a 

mulher é influenciada positivamente por aquilo que ela ouve de outras pessoas 

(EIDMAN, 2011). 

Por fim, a quarta fonte, estados psicológicos e afetivos podem ser 

melhorados através de outras estratégias ativas de ensino, como: visualização, no 

diário reflexivo, recursos de avaliação e apoio acerca da atividade proposta, com 

foco nos aspectos positivos da experiência anterior, a avaliação pessoal da saúde 

mental, e o engajamento social ativo (EIDMAN, 2011). 

Diante do exposto, infere-se que estratégias audiovisuais são capazes de 

desenvolver as quatro fontes de autoeficácia, pois desenvolvem múltiplas atitudes 

perceptivas, solicitando constantemente a imaginação e atribuindo à afetividade um 

papel de mediadora primordial do aprendizado (MORAN, 1995). Diante das 

demandas por abordagens educativas alternativas que envolvam os sujeitos em sua 

totalidade biopsicossocial e cultural, superando-se a mera transmissão de 

informações, o uso de vídeos educativos revela-se como opção eficaz para a 

educação em saúde.  

A linguagem do vídeo é sintética, isto é, combina imagens, sons e fala 

com um mínimo de texto escrito, conseguindo por essa interligação, apresentar 

ideias complexas de maneira mais compreensível do que a forma textual verbal e 

atingir o público por meio dos sentidos (GOMES, 2008). Dessa forma, o vídeo 

educativo torna a informação onipresente, universal e polivalente, pois desperta 

interesse em pessoas de diferentes classes sociais ou níveis educacionais, 

pertencentes a comunidades urbanas ou rurais, além disso, ensinam, discutem, 

divulgam informações, influenciam, emocionam, dão voz e vez a pessoas, e, 

portanto, ajudam a salvar vidas (MORAES, 2008). 

Sabe-se que as palavras de um livro permanecem de forma parcial em 

nossa memória, enquanto uma imagem pode ficar de forma integral para sempre 

(MANGUEL, 2001). Bosi (1993) relata que os psicólogos da percepção são 

unânimes ao afirmar que a maioria absoluta das informações obtidas pelo homem 

provém por imagens e que cerca de 80% dos seus estímulos são visuais. Ferrés 

(1996) complementa ao afirmar que, aproximadamente, 95% da aprendizagem do 

ser humano se dão por meio do ouvido e da visão associados, assim conteúdos 
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audiovisuais tendem a ser mais facilmente memorizados e retidos do que se fossem 

apenas vistos ou escutados em separado. 

Além disso, o vídeo constitui-se em uma estratégia de manuseio fácil 

(avanços, recuos, repetições, pausas) que estimula a curiosidade; possibilita troca 

de experiências, de conhecimentos prévios, de pontos de vista diferentes; 

contextualiza o conhecimento; enseja a familiarização com meios tecnológicos; 

mantém a atenção e motiva o público; permite a obtenção de informações difíceis de 

serem adquiridas por outros meios; aumenta a eficácia da aprendizagem (CINELLI, 

2003). O vídeo proporciona ainda o desenvolvimento do pensamento crítico, a 

promoção da expressão e da comunicação, o favorecimento de uma visão mais 

ampliada da realidade, a integração de diferentes capacidades, bem como a 

valorização do trabalho coletivo (VARGAS; ROCHA; FREIRE, 2007). 

Portanto, tal estratégia representa caminhos promissores para a 

educação em saúde por suscitar ao homem reflexões sobre sua realidade, 

recriando-a e assumindo atitudes conducentes à saúde. Além disso, é oportuno 

ressaltar que o uso de vídeos educativos reduz em até 50% o tempo gasto nos 

processos de ensino-aprendizagem, sendo esta economia temporal uma 

característica relevante para o contexto da atenção básica à saúde diante da 

necessidade de se atingir, por meio de práticas de educação em saúde, uma grande 

demanda de usuários nos serviços (CANDEIA, 1981). 

Sendo assim, a eficácia do uso do recurso audiovisual na educação em 

saúde é uma realidade. Este fato é evidenciado por inúmeras pesquisas que 

desenvolveram ou utilizaram esta tecnologia, como: vídeo abordando medidas 

preventivas para esquistossomose em áreas endêmicas (ROZEMBERG, 1998); a 

redução da ansiedade em pacientes mastectomizadas (MEDEIROS; NUNES, 2001); 

educação nutricional entre adolescentes (BOOG et al., 2003); promoção do apego 

seguro entre mães soropositivas para o Vírus da Imunodeficiência Adquirida (HIV) e 

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

sobre o rastreio do câncer colo-retal (KATZ et al., 2009). 

Em relação à prevenção da diarreia infantil, encontraram-se referências 

de cinco vídeos em Video Home System (VHS) catalogados na Fundação Oswaldo 

Cruz – FIOCRUZ, intitulados: 1. Aleitamento materno e diarreia, de 1992; 2. Diarréia 

e IRA, 1997; 3. El uso exitoso de la terapia de rehidratación, 1987; 4. Esta receita 

vale uma vida, 1990; 5. Vamos acabar com a diarreia, 1996 (FIOCRUZ, 2008). 
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Ademais, encontraram-se referências de vídeos catalogados no Laboratório de 

Vídeo Educativo da Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ, intitulados: 

Hidratação oral (CARAKUSHANSKY; WARTH; OLIVEIRA, 1982) e Diarreia: arma 

que fere e mata (CARVALHO, 1987).  

Ressalta-se que nas sinopses de nenhum dos referidos vídeos há a 

menção da autoeficácia para mudanças comportamentais. Além disso, pode-se 

verificar que os vídeos mencionados possuem mais de dez anos de elaboração, fato 

que provavelmente remete à necessidade de se atualizarem os conteúdos 

transmitidos, bem como de se modernizar o sistema de gravação.  

Nascimento (2012), ao realizar uma análise dos vídeos brasileiros que 

abordavam aspectos relacionados direta ou indiretamente à diarreia infantil, 

destacou a necessária abordagem de um modelo inovador e prático, visando à 

prevenção da diarreia infantil, assim como a promoção da saúde das famílias e da 

comunidade. Reitera ainda a necessidade de produção de vídeos mais atuais, 

englobando um enfoque mais abrangente e eficaz dos cuidados para a prevenção 

das doenças diarreicas, tendo em vista que produções audiovisuais existentes no 

Brasil necessitam de uma reformulação estrutural e conceitual para construção de 

um modelo diferenciado a fim de que sejam estimuladas práticas mais desejáveis 

entre as famílias brasileiras acerca da prevenção da diarreia infantil. 

Acredita-se que essa abordagem diferenciada em vídeos educativos 

poderia ser pautada, portanto, na autoeficácia. Considerando que a autoeficácia é 

um dos conceitos ressaltados na promoção da saúde que deve ser inserido cada 

vez mais nas ações do setor saúde (SMITH; TANG; NUTBEAM, 2006), Joventino 

(2010) construiu e validou a Escala de Autoeficácia Materna para Prevenção da 

Diarreia Infantil (EAPDI), a qual se trata de um instrumento capaz de avaliar a 

autoeficácia das mães em relação à sua confiança para conseguir, em seu cotidiano, 

prevenir diarreia em seus filhos.  

Nesta pesquisa, a autora verificou que, de um total de 448 mães, 66 

(14,7%) apresentaram moderada autoeficácia e 382 (85,3%) elevada autoeficácia 

para prevenir diarreia em seus filhos. Em relação ao domínio da escala “higiene da 

família”, 26 (5,8%) mães apresentaram moderada autoeficácia e 422 (94,2%), 

elevada autoeficácia. Já no que diz respeito ao domínio “práticas 

alimentares/gerais”, 22 (4,9%) mães apresentaram baixa autoeficácia; 290 (64,7%), 

moderada; e 136 (30,4%), elevada autoeficácia (JOVENTINO, 2010).  
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Mesmo tendo Liu (2009), em seu estudo, encontrado que a autoeficácia é 

positivamente correlacionada com o desempenho relatado de higiene, saneamento, 

tratamento de água potável e comportamentos paliativos (uso de SRO pelas 

crianças), e que as características demográficas das mães como idade, educação e 

religião tiveram maior influência nesses cuidados preventivos para a diarreia infantil; 

é oportuno ressaltar que alguns pesquisadores em seus estudos verificaram que a 

autoeficácia é o comportamento preventivo materno mais consistente na proteção de 

seus filhos com relação a certos riscos de saúde (JIROJWONG; MACLENNAN, 

2003; KEGLER et al., 1999). Assim, acredita-se que o ideal seja considerar tanto 

fatores sociodemográficos quanto o incremento da autoeficácia no desenvolvimento 

de qualquer estratégia de promoção da saúde.  

Nesse sentido, é necessário que ações educativas sejam desenvolvidas 

de acordo com as condições de vida da população a qual se destina, de modo que 

mães com elevada autoeficácia permaneçam neste padrão e para que aquelas que 

possuem autoeficácia baixa ou moderada possam participar de estratégias que lhes 

deem a oportunidade de escolha por comportamentos promotores da saúde, pois, 

segundo Lahtinen et al. (2005), pesquisas na área da promoção da saúde devem 

incluir ações de mudança e/ou ações para criar oportunidades de escolha e/ou de 

ações para a manutenção da mudança e escolha já alcançados, em qualquer nível 

ou a combinação dos níveis do indivíduo para a sociedade.  

Assim, o enfermeiro se apresenta como profissional educador, sendo 

fundamental na promoção da saúde e no combate às doenças, sobretudo as de 

caráter prevenível (BARROSO; VIEIRE; VARELA, 2003), como as doenças 

diarreicas agudas. Sabendo que a educação é o componente essencial para o 

trabalho da enfermagem na área da saúde comunitária, contribuindo para sua 

promoção, manutenção e adaptação aos efeitos residuais de doenças (RIBEIRO et 

al., 2004), espera-se que esse agente ultrapasse o processo clássico de 

transferência de informações, levando o indivíduo a refletir e a adotar hábitos 

saudáveis (COSTA et al., 2004), elevando, assim, sua autoeficácia. 

Diante do exposto e tendo em vista que o enfermeiro, na condição de 

educador, deve ultrapassar o processo clássico de transferência de informação, 

levando o indivíduo a refletir e decidir em busca da adoção de hábitos saudáveis 

(COSTA et al., 2004), faz-se premente o desenvolvimento de um vídeo educativo 

que eleve a autoeficácia materna para a prevenção da diarreia em seus filhos.  
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Diante do exposto, defende-se a seguinte tese: o uso de um vídeo 

educativo pautado nos princípios da autoeficácia é capaz de elevar a autoeficácia 

materna para prevenir diarreia infantil, bem como minimizar as chances de 

ocorrência deste agravo em crianças. 

Assim, acredita-se que os profissionais de saúde, sobretudo enfermeiros 

da atenção básica, poderão contar com este recurso para a proteção e promoção da 

saúde das crianças. O uso de vídeos educativos pode favorecer a aquisição de 

comportamentos saudáveis, a redução de gastos com internamentos e do tempo 

utilizado para estratégias de educação em saúde, o alcance de uma maior demanda 

e, consequentemente, redução das taxas de morbimortalidade infantil por diarreia. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Geral 

 

− Construir e validar um vídeo educativo para a promoção da autoeficácia 

materna em prevenir a diarreia infantil. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

− Validar o conteúdo e as características técnicas do referido vídeo educativo; 

− Construir um vídeo educativo que eleve os escores de autoeficácia materna 

em prevenir a diarreia infantil; 

− Comparar os escores de autoeficácia materna em prevenir diarreia infantil nas 

mães que participaram da intervenção educativa e nas que não participaram;   

− Avaliar a ocorrência de diarreia infantil nos grupos comparação e intervenção 

nos três meses de acompanhamento das famílias.   
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3 HIPÓTESES 

 

− Os escores da Escala de Autoeficácia Materna para Prevenção da Diarreia 

Infantil (EAPDI) das mães que participaram da intervenção com o vídeo 

educativo (grupo experimental) serão iguais aos escores das mães que não 

participaram da intervenção (grupo comparação); 

 

− Os escores da Escala de Autoeficácia Materna para Prevenção da Diarreia 

Infantil (EAPDI) das mães que participaram da intervenção com o vídeo 

educativo (grupo intervenção) serão mais elevados do que os escores das 

mães que não participaram da intervenção (grupo comparação); 

 

− O número de casos de diarreia nos filhos das mulheres que participaram da 

intervenção com o vídeo educativo (grupo intervenção) será menor do que o 

número de casos de diarreia nos filhos daquelas que não participaram da 

intervenção (grupo comparação). 
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4 MATERIAL E MÉTODO   

 

4.1 Tipo do estudo 

 

Tratou-se de um estudo multi-métodos, tendo em vista que duas 

pesquisas foram conduzidas, cada uma completa em si mesma, para abordar 

perguntas de pesquisa e/ou hipóteses, um tópico ou um programa, combinando 

métodos quantitativos e/ou qualitativos, com a implementação sequencial dos 

mesmos (MARTHA; SOUSA; MENDES, 2007).  

Desse modo, o estudo foi desenvolvido em duas fases. A primeira 

consistiu na elaboração do vídeo educativo, configurando-se em um estudo 

metodológico e de desenvolvimento; enquanto que a segunda utilizou o referido 

vídeo como estratégia de educação em saúde com mães de crianças, tratando-se de 

um estudo experimental, do tipo ensaio clínico randomizado (ECR). 

Estudo metodológico refere-se à elaboração, validação e avaliação de um 

instrumento e técnica de pesquisa que possa ser empregado por outros 

pesquisadores (POLIT; BECK; HUNGLER, 2011). Rodrigues (2007) denomina este 

tipo de estudo como de desenvolvimento, que consiste na construção e no 

desenvolvimento de estratégias tecnológicas que possam ser implementadas tanto 

em ambiente educacional como também assistencial. 

Na pesquisa experimental o pesquisador é um agente ativo, mais do que 

o observador passivo. Para se qualificar como experimento, o delineamento da 

pesquisa necessitou possuir as três seguintes propriedades: manipulação (o 

experimentador faz alguma intervenção direcionada aos participantes do estudo); 

controle (o experimentador introduz controles sobre a situação experimental, 

incluindo o uso do grupo controle/comparação) e a randomização (o experimentador 

designa aleatoriamente os participantes para os grupos controle/comparação e 

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

CULLUM et al., 2010). 

Nesse sentido, nos ensaios clínicos randomizados (ECR), o investigador 

aplica uma intervenção e observa os seus efeitos sobre um desfecho, podendo, 

dessa forma, demonstrar causalidade. A randomização consiste em alocar, 

aleatoriamente, os participantes. Isso estabelece a base para o teste de significância 

estatística das diferenças entre os grupos nos desfechos medidos (HULLEY et al., 
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2003). As Figuras 1 e 2 evidenciam fluxogramas contendo as fases da presente 

pesquisa.  

 

Figura 1 ─ Fluxograma representando a fase 1 da pesquisa – construção e validação 

do vídeo educativo. 

 

Fonte: Produção do próprio autor. 
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Figura 2 ─ Fluxograma representando a fase 2 da pesquisa – aplicação do  vídeo 

educativo. 

 
Fonte: Produção do próprio autor. 

 

4.2. Primeira fase: elaboração do vídeo educativo 

 

Na área da saúde, existem diversos tipos de vídeo, contudo dois 

merecem destaque: vídeos de campanha e vídeos de intervenção social. Os vídeos 

de campanhas, com duração de até um minuto e com elemento persuasivo 

destacado, têm apresentações repetidas na mídia, sobretudo, na televisão. 

Enquanto que os vídeos de intervenção têm local próprio para exibição, sendo 

destinados para grupos sociais específicos, com duração de 15 a 20 minutos em 

média. Estes últimos são produzidos, por exemplo, com base em programas de 

saúde, para comunidades onde se desenvolvem ações de proteção e promoção da 

saúde. Os vídeos de intervenção social são utilizados para sensibilizar um grupo 

social a mudar determinados comportamentos frente a um problema de saúde 

(MORAES, 2008). 

Assim, nesta pesquisa, foi construído um vídeo educativo de intervenção 

social visando atuar na autoeficácia materna em prevenir a diarreia infantil, conforme 

recomendações de Kindem e Musburger (2005) e Comparato (2009).  
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Para tanto, inicialmente, utilizaram-se as três etapas propostas por 

Kindem e Musburger (2005): pré-produção (sinopse ou storyline, argumento, roteiro, 

storyboard), produção e pós-produção.  

Conforme Kindem e Musburger (2005), a pré-produção consiste na 

preparação, planejamento e projeto do vídeo a ser produzido, abrangendo todas as 

demais atividades que serão realizadas, desde a concepção da ideia inicial até a 

filmagem.  

 

4.2.1. Pré-Produção: Sinopse ou storyline 

 

Elaborou-se, inicialmente, uma sinopse ou storyline que consiste em um 

resumo geral do que vai ser exibido no vídeo (KINDEM; MUSBURGER, 2005), 

devendo possuir cinco linhas conforme orienta Comparato (2009). Sabe-se que a 

pedagogia audiovisual tem como objetivo recuperar, produzir, conservar e 

reproduzir, por meio do vídeo, o conhecimento real, deve-se levar em conta tanto o 

conhecimento científico (conhecimento acadêmico) quanto o conhecimento não 

formalizado e empírico dos setores populares da sociedade (conhecimento popular) 

(WOHLGEMUTH, 2005). 

Assim, no presente estudo, a sinopse possuiu um cunho científico 

embasado nos itens da EAPDI (ANEXO A), procurando-se enfocar nos dois 

domínios (higiene da família e práticas alimentares/gerais), principalmente aqueles 

itens que apresentaram menores escores (JOVENTINO, 2010). Além disso, possuiu 

também um cunho empírico, consistindo na vivência da pesquisadora com mães da 

comunidade que compõem o público prioritário do vídeo.  

A escala EAPDI foi elaborada de acordo com os princípios de Pasquali 

(2003), tendo sido uma das etapas de sua construção, a realização de um 

levantamento bibliográfico sobre prevenção de diarreia infantil nas bases de dados 

National Library of Medicine (PubMed); Cumulative Index of Nursing and Allied 

Health Literature (CINAHL); The Cochrane Library e Literatura Latino-Americana e 

do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) (JOVENTINO, 2010).  

 

4.2.2. Pré-Produção: Argumento 
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Diante do exposto, foi preparado o argumento que descreveu, de forma 

breve, como se desenvolveram as ações que foram evidenciadas nas cenas do 

vídeo (KINDEM; MUSBURGER, 2005). Tanto na sinopse quanto no argumento 

foram considerados os domínios da EAPDI, sendo abordadas também as fontes 

que, segundo Bandura e Adams (1982), influenciam no desenvolvimento da 

autoeficácia (experiências de êxito, experiências vicárias, persuasão verbal, estados 

fisiológicos). A sinopse e o argumento serviram como base para a elaboração da 

primeira versão do roteiro do vídeo.  

 

4.2.3. Pré-Produção: Roteiro 

 

O roteiro consiste no detalhamento de tudo o que vai acontecer no vídeo 

por meio de uma linguagem própria que se destina a orientar a equipe de produção 

nas filmagens e que divide o vídeo em cenas com o objetivo de informar 

textualmente o leitor a respeito daquilo que o espectador verá/ouvirá no vídeo 

(KINDEM; MUSBURGER, 2005). Assim, o roteiro trata-se de um texto escrito, 

composto por códigos e palavras pouco conhecidas por um leigo, possuindo uma 

estrutura artística com formato técnico (FIORENTINI; CARNEIRO, 2002). 

Para a elaboração do roteiro do vídeo buscou-se auxílio de um produtor 

de vídeo educativo devido à linguagem técnica e específica da área de comunicação 

que lhe é peculiar. Logo após esta elaboração, a primeira versão do roteiro passou 

por um processo de validação de conteúdo e validação técnica.  

 

4.2.3.1. Validação do roteiro: População e amostra  

 

O termo validade significa um tipo especial de acurácia, sendo o grau em 

que a medida representa o fenômeno de interesse (HULLEY et al., 2003). Assim, 

para a validação de conteúdo e técnica faz-se premente que os avaliadores sejam 

realmente juízes na área de interesse do construto, pois somente assim serão 

capazes de avaliar adequadamente a representatividade ou relevância de conteúdo 

dos itens submetidos à análise. 

A validade relacionada ao conteúdo foi baseada em julgamentos de juízes 

da área de enfermagem, de preferência com experiência nas temáticas: diarreia 

infantil, saúde da criança, saúde da família/coletiva/pública, doenças infecciosas e 
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parasitárias. No que diz respeito à validade técnica, esta consistiu na opinião de 

juízes da área de comunicação social, de preferência com experiência na produção 

de vídeos. Os juízes selecionados concordaram em participar do estudo por meio da 

assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido (APÊNDICE A). 

Ressalta-se que para Pasquali (1998), um número de seis juízes (juízes) 

é o recomendável para processos de validação. Lynn (1986) refere que é necessário 

um mínimo de três juízes (juízes), enquanto que Fehring (1986) recomenda a 

seleção de uma amostra de 25 a 50 especialistas para realizar a validação com base 

em um sistema de pontuação. 

Dessa forma, para o estabelecimento do tamanho amostral no presente 

estudo adotaram-se os seguintes critérios estatísticos: proporção mínima de 85% de 

concordância com relação à pertinência de cada componente avaliado e diferença 

de 15% quanto à concordância, incluindo um intervalo de 70 a 100% na referida 

concordância (VITOR, 2010; MOREIRA, 2011). 

Assim, para definição do tamanho amostral, adotou-se a fórmula que 

considera a proporção final dos sujeitos no tocante a determinada variável 

dicotômica e a diferença máxima aceitável dessa proporção. Para tanto, utilizou-se a 

fórmula n=Zα
2.P.(1-P)/d2, onde Zα refere-se ao nível de confiança (convencionou-se 

95%), P é a proporção de indivíduos que concordam com a pertinência dos 

conceitos/cenas ao vídeo e d é a diferença de proporção considerada aceitável  

(ARANGO, 2009). O cálculo final foi determinado por n=1,962.0,85.0,15/0,152 e com 

isso, obteve-se uma amostra de 22 juízes no total de avaliação do vídeo educativo 

(juízes de conteúdo e juízes técnicos).  

A amostra de juízes de cada um dos grupos de validação foi definida por 

meio da amostragem de rede ou bola de neve, a qual, segundo LoBiondo-Wood e 

Haber (2001), trata-se de uma estratégia utilizada para localizar amostras difíceis ou 

impossíveis de serem encontradas de outras maneiras. Assim, quando foi 

identificado um sujeito que se enquadrasse nos critérios de elegibilidade 

necessários, foi-lhe solicitado que sugerisse outros possíveis participantes, tratando-

se, portanto, de uma amostragem por conveniência (POLIT; BECK; HUNGLER, 

2011).  

Os juízes de conteúdo (profissionais da saúde) foram escolhidos 

conforme procedeu Joventino (2010) (Quadro 1A), já os juízes técnicos foram 

selecionados mediante critérios de Barbosa (2008), com algumas adaptações 
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(Quadro 1B). Para os juízes de conteúdo exigiu-se pontuação mínima de cinco 

pontos, conforme Joventino (2010) e pontuação mínima de três para os juízes 

técnicos conforme Barbosa (2008).  

 

Quadro 1 - Critérios de seleção para juízes da validade de conteúdo e técnica. 

A. Critérios para juízes da 
validade de conteúdo 

B. Critérios para juízes da 
validade técnica 

Pontuação 

Ser doutor Ser doutor em comunicação 
social 

4p 

Possuir tese na área de interesse* Possuir tese na área de 
produção de vídeos  

2p 

Ser mestre Ser mestre em comunicação 
social 

3 p 

Possuir dissertação na área de 
interesse* 

Possuir dissertação na área de 
produção de vídeos  

2 p 

Possuir artigo publicado em 
periódico indexado sobre a área de 
interesse*  

Possuir artigo publicado em 
periódico indexado sobre vídeos  

1p 

Possuir prática profissional (clínica, 
ensino ou pesquisa) recente, de no 
mínimo, cinco anos na área de 
interesse*  

Possuir experiência no 
desenvolvimento de vídeos 
educativos de no mínimo, cinco 
anos   

2p 

Ser especialista na área de 
interesse* 

Ser especialista na área de 
comunicação  

2p 

 

 

 

 

Ressalta-se que se somando os juízes de conteúdo (n=23) e de avaliação 

técnica (n=5), conseguiu-se obter uma amostra de 28 especialistas, conferindo maior 

confiança à validação efetuada, atendendo ao quantitativo recomendado por Fehring 

(1986).  

 

4.2.3.2. Validação do roteiro: instrumento  

 

As variáveis julgadas pelos analistas do conteúdo e da técnica foram 

baseadas no estudo de Anjos (2011) que utilizou a planilha para avaliação de roteiro 

de Comparato (2009) e na validação de tecnologia educativa de Lopes (2001).  

Assim, as variáveis avaliadas pelos analistas de conteúdo foram: conceito 

da ideia; objetivos; construção dramática (abertura, conflito, desenvolvimento, 

*Área de interesse: diarreia infantil; 
saúde da criança; saúde da 
família/coletiva/pública; doenças 
infecciosas e parasitárias.  
Fonte: Joventino (2010). 

Fonte: Barbosa (2008) adaptado. 
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clímax, final); ritmo (evolução dos momentos dramáticos, tipos de cena); 

personagens (motivação, credibilidade, interação); potencial dramático, diálogos 

(tempo dramático), estilo visual (estética), público referente, relevância, estimativa de 

produção e resultado final da análise (APÊNDICE B). 

Enquanto que os analistas técnicos avaliaram: conceito da ideia; 

construção dramática (abertura, conflito, desenvolvimento, clímax, final); ritmo 

(evolução dos momentos dramáticos, tipos de cena); personagens (motivação, 

credibilidade, interação); potencial dramático, diálogos (tempo dramático), estilo 

visual (estética), público referente, estimativa de produção, funcionalidade, 

usabilidade, eficiência e resultado final da análise (APÊNDICE C). 

Os formulários estruturados de avaliação do conteúdo e da técnica do 

roteiro possuíam quesitos a serem respondidos com SIM ou NÃO nos subitens, e 

com níveis de avaliação para cada item, como: Excelente (E); Muito Bom (MB); Bom 

(B); Regular (R); Regular Inferior (RI); Pobre (P). Além de espaços para comentários 

gerais em cada item. 

Além do instrumento de análise do roteiro, os juízes do conteúdo do vídeo 

receberam uma carta-convite para participarem da pesquisa, o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido, um questionário de caracterização relacionado à 

sua qualificação e trajetória profissional (ANEXO B), o qual foi utilizado por Joventino 

(2010), e uma síntese sobre a Teoria da Autoeficácia, conforme Bandura (1977, 

1997), referencial teórico adotado para a elaboração do vídeo. Enquanto que os 

juízes da área da comunicação social receberam uma carta-convite para 

participarem da pesquisa, o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, um 

questionário de caracterização relacionado à sua qualificação e trajetória 

profissional, adaptado de Joventino (2010) (ANEXO C) e o instrumento de análise do 

roteiro.  

Após a apreciação da primeira versão do roteiro pelos juízes da área da 

saúde e comunicação, suas contribuições foram analisadas e serviram para 

formulação da versão final do roteiro. 

 

4.2.3.3. Validação do roteiro: Análise dos dados 

 

Os dados obtidos por meio dos instrumentos de análise do roteiro foram 

digitados em um banco de dados do sistema Excel for Windows e processados no 
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programa Statistical Package for the Social Sciences (SPSS Inc., Chicago, Estados 

Unidos), versão 20. Todas as alterações sugeridas por cada juiz foram analisadas 

individualmente, sendo levados em consideração também os níveis de avaliação 

que se sobressaíssem em cada item, como: Excelente (E); Muito Bom (MB); Bom 

(B); Regular (R); Regular Inferior (RI); Pobre (P). Dessa forma, a análise dos dados 

ocorreu de maneira descritiva, por meio do cálculo de frequências absolutas e 

relativas, sendo os mesmos apresentados em forma de tabelas e discutidos 

conforme literatura pertinente.  

 

4.2.4. Pré-Produção: Storyboard 

  

Após a validação do roteiro, foi originada a segunda versão do roteiro 

(versão final), que orientou o desenvolvimento do storyboard. Segundo Kindem e 

Musburger (2005), storyboard é a representação das cenas do roteiro em forma de 

desenhos sequenciais, semelhantes a uma história em quadrinhos. Tem o objetivo 

de tornar mais fácil para a equipe de produção, a visualização das cenas antes que 

sejam gravadas. Para tanto, contou-se com o apoio de um especialista em desenho. 

O tempo necessário para gravação, bem como o número e tipos de personagens 

foram definidos após elaboração e avaliação do roteiro do vídeo. O passo seguinte 

às etapas de pré-produção foi a produção do vídeo educativo, momento no qual 

foram realizadas as filmagens das cenas que compuseram o mesmo.  

 

4.3. Produção do vídeo educativo 

 

O vídeo educativo foi gravado na própria comunidade e no Laboratório de 

Comunicação em Saúde (Lab-Com Saúde), de modo que o local escolhido adequou-

se a cada cena do vídeo. As cenas em que o enfermeiro aparecia realizando uma 

intervenção educativa com mães e crianças na UAPS foram filmadas no Lab-Com 

Saúde, devido aos seguintes fatores deste local: acústica adequada, privacidade e 

controle de eventos durante a filmagem, fácil acesso para a realização de estudos 

que envolvam filmagem, disponibilidade de aparatos tecnológicos necessários à 

produção de um vídeo e possibilidade de retorno ao local para realização de 

eventuais ajustes sem alteração significativa do ambiente e comprometimento da 

sequência do vídeo. 
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Para as filmagens, contou-se com o apoio de atores que possuíam 

habilidade com artes cênicas e diversas apresentações teatrais já produzidas na 

área, bem como com a colaboração de pessoas convidadas.  

Adiante da conclusão das filmagens, seguiu-se com o processo de pós-

produção do vídeo.  

 

4.4.  Pós-produção do vídeo educativo 

 

A pós-produção, última etapa, é o momento em que se faz a edição e a 

organização das tomadas gravadas para composição das cenas e do vídeo como 

um todo (KINDEM; MUSBURGER, 2005). Em todas as etapas (pré-produção, 

produção do vídeo e pós-produção), contou-se com auxílio de dois técnicos em 

comunicação experientes em desenvolvimento de vídeos.  

 

4.5. Validação do vídeo educativo com a população-alvo 

 

Quando uma estratégia de educação em saúde é construída, torna-se 

fundamental sua avaliação pelo público-alvo pretendido pela mesma, já que este irá 

usufruir desses instrumentos tecnológicos, sendo necessária a certeza de que os 

mesmos estarão compreensíveis para essas pessoas (MARTINS; RIBEIRO; 

GARRETT, 2003). 

Dessa forma, para esta validação utilizou-se um instrumento adaptado 

(DOAK; DOAK; ROOT, 1996; NEGRETTO, 2009) e validado por dois especialistas 

da área (APÊNDICE D). Este instrumento possuía caráter dissertativo, sendo 

composto por catorze perguntas que contemplavam os seguintes domínios de 

avaliação: compreensão, atratividade, autoeficácia, aceitabilidade cultural e 

persuasão do material educativo; além de um questionário de múltipla escolha 

quanto à relevância e seu grau, clareza e compreensão das cenas abordadas no 

material educativo (DODT, 2011).  

A coleta de dados foi realizada, em junho de 2013, com 17 mães de 

crianças menores de cinco anos atendidas no Centro de Desenvolvimento Familiar 

(CEDEFAM) pertencente à Universidade Federal do Ceará e localizado na 

Secretaria Executiva Regional III de Fortaleza - CE, conforme recomendações de um 

número de seis a 20 sujeitos para validação de tecnologias/instrumentos 
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(ALEXANDRE; COLUCI, 2011). Ressalta-se que se optou por um número ímpar de 

sujeitos para evitar o empate nas respostas e questionamentos dúbios (OLIVEIRA; 

FERNANDES; SAWADA, 2008). 

Para tanto, foram adotados como critérios de inclusão: mães com pelo 

menos um filho (a) com idade inferior a cinco anos, que fossem atendidas na referida 

unidade de saúde. O critério de exclusão adotado foi mães com dificuldade de 

compreensão para avaliar o vídeo educativo.  

A amostra foi não-probabilística por conveniência, onde as mães que 

aguardavam atendimento na unidade de saúde foram convidadas a participarem da 

pesquisa, sendo esclarecido o objetivo da mesma. Além da obtenção da 

concordância das participantes, aplicaram-se os termos de consentimento livre e 

esclarecido, ficando uma das vias com a própria mãe. 

O vídeo educativo foi apresentado às mulheres em grupos: três 

compostos por quatro mães cada e um grupo com cinco. Logo em seguida, foram 

realizadas entrevistas individuais, utilizando os instrumentos supracitados, em uma 

sala reservada, tendo duração média de 15 minutos. A coleta dos dados foi 

realizada por uma acadêmica de enfermagem e quatro enfermeiras previamente 

treinadas para a aplicação dos instrumentos propostos.  

 Os dados foram analisados, organizados e processados pelo Statistical 

Package for the Social Sciences (SPSS) versão 20 e apresentados em tabelas e 

gráficos. Além disso, para analisar a validade de conteúdo do vídeo educativo foi 

usado o Índice de Validade de Conteúdo (IVC), calculado com base em três 

equações matemáticas: o S-CVI/Ave (média dos índices de validação de conteúdo 

para todos os índices da escala), S-CVI/UA (proporção de itens de uma escala que 

atinge escores 3 realmente relevante e 4 muito relevante, por todos os juízes) e o I-

CVI (validade de conteúdo dos itens individuais) (POLIT; BECK, 2006). Salienta-se 

que o IVC varia de -1 e 1, e considera-se válido o item cuja concordância entre os 

juízes seja igual ou maior que 0,80 (NORWOOD, 2000).  

Com relação à validade de aparência considerou critério de pertinência de 

pelo menos 75% de concordância entre as mães (FERNANDES; LACERDA; 

HALLAGE, 2006; SALMOND, 1994). Assim, as cenas que não atingissem tais 

percentis, seriam modificadas de acordo com os comentários e sugestões das 

participantes. No que diz respeito aos resultados do questionário dissertativo, foram 
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organizados com base na síntese das respostas, sendo sua análise feita de maneira 

descritiva. 

    

4.6. Segunda fase: vídeo como estratégia de educação em saúde 

  

A segunda fase do estudo tratou-se de um ensaio clínico randomizado, 

com dois grupos, comparação e intervenção. A intervenção consistiu na aplicação do 

vídeo educativo a uma determinada população, já que, de acordo com Odin (2005), 

um vídeo não tem sentido sozinho, ele adquire significado apenas na relação com o 

sujeito que o percebe, pois nesta interação pode-se compreender como o vídeo e o 

receptor se constroem dialogicamente no processo educativo.  

 

4.6.1. Local do estudo 

 

O estudo foi desenvolvido em Fortaleza (CE), cuja população estimada 

corresponde a 2.452.185, enquanto que existem 168.814 crianças de zero a quatro 

anos de idade, equivalendo a 6,88% da população total (INSTITUTO BRASILEIRO 

DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA - IBGE, 2010).  

Fortaleza é dividida em seis Secretarias Executivas Regionais (SER), que 

são sub-secretarias com suporte técnico e autonomia financeira e administrativa. 

Cada SER possui uma estrutura de Unidade de Atenção Primária em Saúde 

(UAPS), porta de entrada no sistema de saúde hierarquizado, que conta com 

equipes da Estratégia Saúde da Família (ESF) para o acompanhamento da 

população adstrita de suas respectivas UAPS.  

A SER escolhida para a realização do estudo foi a V, a qual possui 41.971 

crianças com idade inferior a cinco anos, correspondendo a 24,86% desta população 

no município de Fortaleza. Além disso, esta regional possui destaque em alguns 

indicadores socioeconômicos, a saber: alta densidade demográfica, menor renda per 

capita e menor Índice de Desenvolvimento Humano (IDH). Além disso, a SER V, no 

ano de 2012, foi a que apresentou maior notificação de casos de diarreia, 5.726 

casos, sendo 2.172 na faixa etária de 1 a 4 anos (FORTALEZA, 2013; IBGE, 2010).  

Ressalta-se que o processo de trabalho dos profissionais da equipe de 

saúde da família é organizado a partir da territorialização, que é uma radiografia do 

espaço urbano para identificar características e necessidades da população. A 
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identificação das microáreas tem o objetivo de estabelecer critérios de atuação das 

equipes de saúde, onde são definidos seu território e suas responsabilidades 

sanitárias. Essas microáreas são classificadas de acordo com critérios coletivos de 

risco, que consideram os riscos ambientais, aspectos socioeconômicos, 

infraestrutura de saúde e cobertura da ESF estabelecida de acordo com o universo 

de pobreza da população.  

Para a realização do presente estudo, optou-se de uma UAPS localizada 

no Aracapé, por atender à população dos dois bairros selecionados para o estudo, 

por ser a unidade de maior conveniência para a pesquisadora, por se ter certeza de 

que nessa UAPS não é utilizada nenhuma estratégia de educação em saúde 

relacionada à prevenção ou ao manejo da diarreia infantil.  

Ademais, os bairros de escolha para a realização dessa etapa do estudo 

foram o Presidente Vargas e Mondubim, acompanhados por equipes da ESF 

diferentes na referida UAPS. Ambos os bairros apresentam IDH considerado baixo, 

entre 0,338 e 0,446, com perfis carentes de dispositivos sociais básicos, tais como: 

moradias adequadas, saneamento básico, educação, emprego e renda 

(FORTALEZA, 2013). 

Ressalta-se, no entanto, que não se pode garantir que nas consultas de 

puericultura realizadas pelos enfermeiros não sejam prestadas informações e 

orientações para a promoção da saúde das crianças, as quais podem, dependendo 

do caso, influenciar para a prevenção de diarreia infantil. Dessa forma, no presente 

ECR, os grupos são denominados grupo intervenção ou experimental, submetido a 

uma nova intervenção (vídeo educativo), e grupo comparação, submetido à 

intervenção convencional da instituição (orientações pelos profissionais de saúde 

nas consultas de puericultura) (CULLUM et al., 2010).  

As participantes foram alocadas aleatoriamente aos grupos, visando 

assegurar a equivalência entre os mesmos (SAMPIERI; COLLADO; LUCIO, 2006), 

de modo que os bairros representaram unidades de randomização para se reduzir a 

probabilidade de as mães do grupo experimental discutirem as experiências da 

atividade educativa com as mães do grupo comparação. Assim, no presente estudo 

realizou-se a randomização agrupada para que se evitasse a “contaminação” do 

grupo comparação (CULLUM et al., 2010).  
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Por esse motivo também se optou por equipes da ESF diferentes, afinal a 

distância entre os bairros acompanhados pelas mesmas é considerável, 

impossibilitando a troca de informações acerca do vídeo educativo.  

Realizou-se nesse processo de randomização agrupada um sorteio para a 

decisão a respeito da alocação de cada bairro em um dos grupos (intervenção ou 

comparação). Desse modo, por meio dessa aleatoriedade, as mães do bairro 

Presidente Vargas ficaram alocadas no grupo comparação e as mães provenientes 

do bairro Mondubim ficaram alocadas no grupo intervenção.  

É oportuno salientar que estas comunidades assistidas pela referida 

UAPS, apresentaram episódios diarreicos semelhantes nos últimos anos, inferindo-

se que as condições socioeconômicas das famílias acompanhadas sejam 

semelhantes, já que a diarreia infantil pode ser considerada como indicador das 

condições de vida de uma população. Apesar disso, no presente estudo realizaram 

análises estatísticas para testar a homogeneidade entre os grupos.  

 

4.6.2 População e amostra  

 

A população do estudo foi composta por mães de crianças com idade de 

zero a cinco anos, cadastradas na UAPS onde o estudo foi realizado e que 

residissem nos bairros selecionados para o estudo: Presidente Vargas e Mondubim.   

Os critérios de inclusão no estudo foram mães com pelo menos um filho 

(a) com idade inferior a cinco anos, devendo este ser acompanhado na referida 

UAPS e residir nos bairros determinados para a realização do estudo. 

Os critérios de exclusão adotados foram mães que possuíssem alguma 

limitação cognitiva que a impedisse de participar da intervenção educativa ou de 

responder à escala utilizada e mães que não tivesse número de telefone para 

contato.  

Os critérios de descontinuidade adotados foram desistência da mãe de 

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

telefone o que impossibilitaria a continuidade do acompanhamento das famílias; 

falecimento da mãe ou da criança durante o transcorrer do estudo. 

Já que a randomização no presente estudo foi agrupada, a seleção das 

mães dentro de cada grupo se deu por conveniência, sendo estas pré-selecionadas 

através da ficha A, instrumento prescrito pelo Ministério da Saúde, preenchido pelos 
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agentes comunitários de saúde (ANEXO D) (BRASIL, 2004). Mães que atendiam 

aos critérios de seleção do estudo foram previamente convidadas a comparecerem 

em dias determinados à UAPS, tanto as mães do grupo comparação quanto do 

grupo intervenção. Ressalta-se que estas mães compareceram à unidade de saúde 

em semanas diferentes, justamente para minimizar a possibilidade de qualquer 

contato entre as mesmas.  

Com o processo de randomização, segundo Lakatos e Marconi (2004), as 

participantes tiveram a mesma chance de serem selecionadas em qualquer grupo. 

Outra vantagem da randomização é que este processo controla todas as possíveis 

fontes de variáveis alheias, sem qualquer decisão consciente por parte do 

pesquisador sobre quais delas precisam ser controladas.     

A amostra foi calculada a partir da fórmula para estudos com grupos 

comparativos de duas médias experimentais com teste bilateral (ARANGO, 2009), 

cuja fórmula é: 

 

Onde Zα representa o valor de abscissa na distribuição normal para o 

nível de significância estipulado, para tanto se considerou nível de confiança de 90% 

(Zα/2=1,645); Z1-β trata-se do valor de abscissa na distribuição normal para o poder 

do teste (Z1-β=0,84); α é o desvio padrão populacional da média referencial (α=7,4); 

µ0 é a média referencial (µ0=112) e µ1 é a média experimental (µ1=115).  

Ressalta-se que se considerou o valor de desvio padrão de 7,4, conforme 

estudo de Joventino (2010); bem como uma média referencial de 112 escores, tendo 

em vista que, no mesmo estudo, este foi o valor médio encontrado de autoeficácia 

para prevenir diarreia infantil na amostra de 448 mães entrevistadas em Fortaleza-

CE. Além disso, considerou-se como adequada uma média experimental de 115 

escores, por ser o parâmetro mínimo para que se considere a autoeficácia como 

elevada, conforme Joventino (2010).     

Com isso, a amostra total encontrada foi de 150 participantes, de forma 

que 75 deveriam compor o grupo comparação e outras 75 mães fariam parte do 

grupo intervenção. Adicionando-se a esse total um percentual de segurança de 20% 

para eventuais perdas, tem-se que seriam necessárias 90 mães para cada grupo, 

perfazendo um total de 180 participantes. 

n = (α1 + α2)² (Zα/2 + Z1-β)² 
                  (µ2 – µ1)² 
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No entanto, como ocorre em grande parte dos estudos de 

acompanhamento por telefone, a pesquisa apresentou algumas perdas amostrais 

em ambos os grupos (intervenção e comparação), conforme se evidencia na Figura 

3.  

Figura 3 ─ Fluxograma representando o total de amostra obtido por grupo, conforme 

cada momento de coleta de dados. 

  
Fonte: Produção do próprio autor. 

 

No presente estudo ocorreram perdas amostrais devido a tentativas 

frustradas em que o telefone permanecia fora de área, ou quando o mesmo não 

pertencia mais a participante do estudo, ou por o aparelho não estar em poder da 

mãe no momento das ligações. Tal fato também foi constatado no estudo de Dodt 

(2011) com acompanhamento de puérperas por telefone. 

 

4.6.3. Instrumentos 

 

Para a coleta de dados, foi utilizada a EAPDI, construída e validada por 

Joventino (2010), a qual visa avaliar o nível de autoeficácia das mães na sua 

habilidade em prevenir a diarreia infantil. A referida escala foi desenvolvida à luz da 

Teoria de Autoeficácia de Bandura (1977) e pode ser utilizada pelos profissionais de 

saúde, principalmente pelos enfermeiros, para que possuam dados que embasem 

suas intervenções e orientações a uma população específica.  
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A EAPDI trata-se de uma escala de Likert composta por 24 itens, 2 

domínios (higiene da família, com 15 itens; e práticas alimentares/gerais, com 9 

itens), com IVC de 0,96 e alfa de Cronbach de 0,84, cujo padrão de resposta varia 

de 1 (discordo totalmente) a 5 (concordo totalmente). Cada mãe, ao responder a 

EAPDI, pode escolher apenas uma das cinco opções referidas. Assim, os escores 

totais da escala podem variar de 24 a 120 pontos.  

A EAPDI constitui-se em um instrumento adequado para o estudo, tendo 

em vista que conforme Pajares e Olaz (2008), a avaliação de uma medida de 

autoeficácia exigirá um julgamento teoricamente informado e empiricamente sólido 

que reflita uma investigação do domínio e suas diferentes características, dos tipos 

de capacidades que o domínio exige e da variedade de situações às quais essas 

capacidades podem ser aplicadas.   

Além da escala, utilizou-se um formulário que foi submetido à validade 

aparente e que foi empregado no estudo de Joventino (2010), o qual aborda o perfil 

sociodemográfico da amostra como idade, escolaridade (anos de estudo), estado 

civil, ocupação profissional, renda familiar; condições higiênico-sanitárias; dieta 

infantil; e ainda dados relacionados às variáveis clínicas, imunização contra o 

rotavírus, paridade materna, experiência anterior de aleitamento materno e acerca 

da ocorrência de diarreia entre as crianças das famílias participantes (ANEXO E).  

Além desse formulário, para as coletas de dados realizadas por meio do 

contato telefônico, utilizou-se um formulário reduzido de investigação da diarreia, o 

qual constava de 22 questões abordando a ocorrência de diarreia na criança nos 

últimos dias. Ressalta-se que com o intuito de minimizar o viés recordatório ou de 

memória, a coleta de dados por telefone foi realizada quinzenalmente no decorrer 

dos três meses de acompanhamento, de forma que a pesquisa contou no total com 

seis contatos telefônicos com cada mãe participante do estudo (Figura 4).  

Acredita-se que se as mães fossem questionadas acerca da ocorrência 

de diarreia em seus filhos apenas mensalmente, as mesmas poderiam esquecer-se 

de algum episódio diarreico, por isso, essa coleta quinzenal foi realizada apenas 

para a aplicação do formulário reduzido que investigava justamente a ocorrência de 

diarreia quinzenalmente.  

 

 



45 
 

Figura 4 ─ Fluxograma representando a fase 2 da pesquisa – aplicação do  vídeo 

educativo evidenciando a coleta realizada por telefone. 

 
Fonte: Produção do próprio autor. 

 

O formulário reduzido investigava a ocorrência de diarreia e, caso a 

criança tivesse tido algum episódio, questionava-se as características das fezes, 

sintomas adicionais ao quadro da criança, perguntas relacionadas a sinais e 

sintomas de desidratação (agitação, prostração e hipotonia, responsividade, 

avaliação dos olhos, aceitação de líquidos, condições de deglutição), ida a algum 

serviço de saúde, internamento da criança, uso de algum medicamento, realização 

de receitas caseiras, uso e preparo do SRO, orientações prestadas pelos 

profissionais de saúde, entre outros (APÊNDICE E).  

 

4.6.4. Coleta de dados 

 

As mães que atenderem aos critérios de seleção foram previamente  

convidadas a participarem do estudo pelos agentes comunitários de saúde, em dias 

determinados e diferentes para aquelas que compuseram o grupo comparação e 

intervenção. No dia em que compareceram na unidade de saúde, foram 

entrevistadas após o consentimento formal por meio do Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (APÊNDICE F, G).  

A coleta de dados foi realizada em quatro etapas no grupo intervenção: 

aplicação da escala e do formulário antes de as mães assistirem ao vídeo (na 

UAPS), aplicação da escala e de um instrumento reduzido de investigação da 
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diarreia por telefone: um mês, dois meses e três meses após a intervenção 

educativa. Já no grupo comparação, as etapas foram: aplicação da escala e do 

formulário na UAPS, aplicação da escala e do formulário reduzido de investigação 

da diarreia por telefone: um mês, dois meses e três meses após a primeira aplicação 

da escala (Figura 2).  

A coleta por contato telefônico foi evidenciada por inúmeros 

pesquisadores, os quais têm conseguido eficácia por meio deste tipo de coleta 

(COSTA et al., 2009; SCHMIDT et al., 2006; BARROS et al., 2009). 

No encontro presencial, as mães de ambos os grupos receberam uma 

pasta contendo a EAPDI e um calendário para que pudessem ir acompanhando a 

ocorrência de diarreia em seus filhos (APÊNDICE H). Assim, estas foram orientadas 

pelos pesquisadores a marcar no calendário a ocorrência destes episódios de modo 

que quando as acadêmicas de enfermagem e enfermeiras entravam em contato por 

telefone, as mães reportavam-se ao referido calendário para responder se seus 

filhos tiveram ou não diarreia no período investigado, com isso, buscou-se minimizar 

a possibilidade de viés recordatório. 

Após a coleta de dados presencial e após cada contato telefônico, foi 

novamente ratificado às mães que estas receberiam telefonemas de enfermeiras e 

de acadêmicos de enfermagem, previamente treinados pela pesquisadora principal. 

Ressalta-se que essas pessoas responsáveis pela coleta de dados por telefone não 

sabiam se as mães para as quais estavam ligando eram do grupo intervenção ou do 

grupo comparação. Além disso, o período da coleta de dados por meio das ligações 

telefônicas foi o mesmo para ambos os grupos, manhã ou tarde, de acordo com a 

preferência de cada mãe. 

É oportuno salientar que, para o grupo intervenção, a exposição do vídeo 

foi realizada em sala reservada, na própria UAPS, por meio de um aparelho de DVD 

portátil e de uma televisão de 21 polegadas (já existente na UAPS), sendo 

apresentado no máximo para dez expectadores por sessão, de acordo com 

recomendações de Vasconcelos (2008). Cada grupo de participantes teve a 

oportunidade de assistir ao vídeo educativo apenas uma vez, e após esta 

apresentação, nenhuma das pesquisadoras fornecia qualquer orientação às mães. 

Com isso, buscava-se avaliar a eficácia exclusivamente do vídeo, sem vieses que 

poderiam ser provocados por outras intervenções ou orientações.  
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4.7. Treinamento das pessoas responsáveis pelas coletas dos dados  

 

 A pesquisadora principal não participou da aplicação de nenhum 

instrumento de coleta de dados, ficando responsável apenas pela apresentação do 

vídeo educativo para as participantes do grupo intervenção e não mantendo nenhum 

contato posterior com as mesmas, bem como não chegou a ter nenhum contato com 

as mães do grupo comparação.  

Dessa forma, a equipe responsável pela coleta de dados presencial e por 

telefone foi composta por: uma enfermeira doutoranda, três enfermeiras mestrandas 

e por quatro acadêmicas de enfermagem bolsistas de iniciação científica ou de 

monitoria. 

Assim, devido à quantidade de dados a serem coletados e visando 

minimizar possíveis vieses nas coletas de dados, foram realizadas três reuniões de 

treinamento quanto à coleta padronizada dos dados: uma relacionada à coleta 

presencial na UAPS e duas relacionadas à coleta de dados por telefone. 

No primeiro treinamento, os instrumentos de coleta foram explicados para 

as pessoas responsáveis pela coleta dos dados, sendo realizadas simulações das 

entrevistas entre as próprias acadêmicas e enfermeiras, de modo que todas 

pudessem aplicar a EAPDI e o formulário, bem como pudessem retirar quaisquer 

dúvidas que surgissem com a pesquisadora principal. Para tanto, elaborou-se um 

Procedimento Operacional Padrão para esta coleta de dados presencial ou face-a-

face (APÊNDICE I). 

Para a coleta de dados por contato telefônico, foram realizados dois 

treinamentos, um para a apresentação dos Procedimentos Operacionais Padrão 

(POP) (APÊNDICE J) contendo orientações escritas para a coleta de dados por 

telefone por meio da EAPDI e do formulário reduzido de investigação da diarreia 

infantil; e outro treinamento para a realização de simulações de ligações telefônicas 

para as mães com a possibilidade de correção por parte da pesquisadora principal 

em relação aos aspectos inerentes da coleta que deveriam ser modificados para o 

alcance da padronização nesse processo.  

Nesses POP, constava o passo a passo de como a pessoa que estava 

coletando os dados deveria falar e orientar a mãe quanto ao manejo da pasta que 

receberam na UAPS, solicitando que a mesma, inicialmente, pegasse dentro da 
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pasta a escala para que fosse acompanhando item por item, conforme fosse sendo 

questionada por telefone.  

Posteriormente, era orientada a pegar o calendário de acompanhamento 

da diarreia infantil (APÊNDICE H) dentro da referida pasta, para que observasse os 

dias em que marcou representando que o filho teve diarreia. Enquanto que a pessoa 

que estava coletando os dados iniciava a aplicação do formulário reduzido de 

investigação da diarreia infantil. 

Assim, o POP mencionava como a pessoa que estava coletando os dados 

deveria iniciar o contato telefônico, como deveria encerrar o contato, como deveria 

se comportar caso a participante não pudesse continuar o contato telefônico, ou 

caso tivesse alguma dúvida, como poderia melhorar a compreensão do item, caso a 

mãe não compreendesse.  

Para facilitar a coleta de dados por telefone, cada acadêmica e enfermeira 

responsável pelo contato por telefone com as mães recebeu uma pasta contendo os 

POP, a EAPDI, o formulário reduzido, um calendário de acompanhamento da 

diarreia (o mesmo que cada mãe recebeu em suas pastas) e um check list (POP 

reduzido) para que pudesse ir checando a realização de cada etapa de coleta de 

dados, tanto presencial (APÊNDICE L) quanto por telefone (APÊNDICE M), 

minimizando os possíveis vieses nesse processo, buscando, assim, a padronização 

dessa coleta.   

 

4.8. Análise dos dados 

 

O banco de dados foi desenvolvido no Excel 2010 for Windows, sendo 

estes digitados, checados e corrigidos. Posteriormente, procedeu-se a exportação 

dos dados para o programa Statistical Package for the Social Sciences (SPSS Inc., 

Chicago, Estados Unidos), versão 20, para proceder às análises.  

A análise exploratória dos dados constou de testes estatísticos 

descritivos, frequências absolutas e relativas, medidas de tendência central e de 

dispersão, apresentados por meio de tabelas e gráficos e discutidos de acordo com 

a literatura pertinente ao tema.  

Os grupos foram comparados na linha de base (M0), após um mês da 

intervenção (M1), após dois meses (M2) e após três meses (M3), em análises 

separadas. Para todas essas comparações, foram utilizados os testes qui-quadrado 
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(variáveis categóricas) e o teste t de Student, ANOVA ou Mann-Whitney (variáveis 

contínuas), considerando um alfa crítico de 0,05, além de Razão de Chance e 

Intervalo de Confiança.  

A fim de se calcular as razões de chance adotou-se como ponto de corte 

(médio ou alto) para a escala nos quatro momentos a mediana com valor igual a 

110, ao invés da média, haja vista que essa não apresentou distribuição normal 

(Teste de Kolmogorov-Smirnov) em todos os momentos. Vale ressaltar que a 

mediana encontrada representa um valor alto, tendo em vista que o valor máximo da 

escala é 120. Ressalta-se que se contou com o apoio de um profissional estatístico 

para a análise dos dados obtidos.  

 

4.9. Aspectos éticos da pesquisa 

 

Este projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal do Ceará sob parecer número 106/12. Assim, foram 

considerados os aspectos éticos da pesquisa envolvendo seres humanos, de acordo 

com o preconizado pela Resolução Nº 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde, 

ressaltando-se a assinatura (ou digitais) do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido de todos os participantes do estudo (juízes e mães), sendo-lhes 

garantido o anonimato; a liberdade de continuar ou não participando da pesquisa e o 

esclarecimento sobre a relevância de sua participação (BRASIL, 2012). O estudo 

não fez distinção de credo, etnia e/ou estigma social na seleção dos participantes 

recrutados. 
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5. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

5.1. Elaboração do vídeo educativo 

 

5.1.1. Pré-Produção: Sinopse ou storyline 

 

O primeiro item necessário para a construção de um roteiro trata-se da 

ideia, a qual não se constitui em uma etapa propriamente dita, mas advém 

naturalmente ao escritor a necessidade de relatá-la. Assim, a ideia do presente 

vídeo educativo sobreveio dos achados de Joventino (2010) que ao estudar a 

autoeficácia materna no contexto da diarreia infantil encontrou que a maioria das 

448 crianças investigadas já tinham tido algum episódio de diarreia (N=261; 58,4%) 

e que metade das mães estudadas tinham autoeficácia em prevenir diarreia infantil 

entre moderada (N=105; 23,4%) e baixa (N=118; 26,3%). 

Além disso, sabe-se que níveis elevados de autoeficácia identificados nas 

mães por meio da EAPDI sugerem que seus filhos não apresentem diarreia; com 

isso, confirma-se que níveis elevados de autoeficácia configuram-se em fator 

protetor para a diarreia infantil (JOVENTINO et al., 2013a). Assim, surgiu a ideia de 

elaborar uma estratégia educativa facilmente utilizável pelos enfermeiros da 

assistência, sobretudo, a nível de atenção básica.  

Diante do exposto, sentiu-se a necessidade de elaborar um vídeo que 

além de enfatizar alguns cuidados a serem tomados pelas mães em seu cotidiano, 

pudesse melhorar a autoeficácia materna para prevenir a diarreia infantil, de modo 

que estas se sentissem capazes de, mesmo diante de algumas situações cotidianas 

adversas, realizar atos preventivos da diarreia em seus filhos. 

Assim, a partir da referida ideia, elaborou-se a seguinte sinopse ou 

storyline em cinco linhas, conforme orienta Comparato (2009): 

 

“O vídeo retrata situações em que mães demonstram no seu cotidiano como 

conseguem prevenir doenças diarreicas em seus filhos mesmo em contextos 

ambientais, socioeconômicos e sanitários mais simples. Experiências vivenciadas 

pelas mães e ratificadas pelas orientações da enfermeira serão capazes de melhorar 

a autoeficácia dessas mães em prevenir diarreia infantil”.  
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 A sinopse ou storyline constitui-se no ponto inicial para o surgimento do 

conflito básico, ou seja, o primeiro conflito que atua como base para o trabalho do 

roteirista, concretizando o que vai ser desenvolvido (COMPARATO, 2009).  

    

5.1.2 Pré-produção: Argumento 

 

    Para que se chegue ao argumento, faz-se necessária a criação de 

personagens, elementos que dão origem à história. O argumento revela como serão 

transportados para a tela as personagens por meio de uma história, sendo 

necessário especificar de maneira clara e concreta os acontecimentos, a 

temporalidade, a localização, o perfil das personagens e o decurso da ação 

dramática (COMPARATO, 2009).  

Para identificação do formato do vídeo educativo que seria preferido pelas 

mães atendidas na atenção básica de Fortaleza, realizou-se uma enquete com 81 

mães de crianças com idade inferior a cinco anos, em unidades de saúde 

pertencentes às SER III (n=4), SER IV (n=53) e SER V (n=24), as quais se destacam 

na cidade com relação ao número de casos de diarreia infantil. A amostra deu-se por 

conveniência, conforme a concordância das mães em participarem do estudo, bem 

como a escolha pelos locais de realização da enquete. Ressalta-se que as mães 

participantes assinaram a um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, ficando 

com uma via do mesmo. 

 A maioria das mães tinha entre 20 e 29 anos de idade (N=37; 45,7%); 

tinha entre 7 e 10 anos de estudo (N=41; 50,6%), era dona de casa (N=52; 64,2%), 

tinha filho do sexo masculino (N=45; 55,6%), tinha apenas um filho com idade 

inferior a cinco anos (N=52; 64,2%), tinha filho que já havia apresentado diarreia 

anteriormente (N=51; 63%) e mencionou não ter conhecimento sobre como prevenir 

diarreia infantil (N=43; 53,1%).  

Com relação ao formato do vídeo educativo, a maioria das mães 

mencionou que preferia assistir a um vídeo que fosse filmado com pessoas reais 

(N=63; 77,8%) ao invés de desenhos animados (N=18; 22,2%), afirmando que este 

último seria o escolhido se o vídeo fosse destinado preferencialmente às próprias 

crianças.  

Sabendo-se o formato do vídeo pretendido, elaborou-se o argumento do 

vídeo educativo conforme se pode observar a seguir:  
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“Vídeo educativo de intervenção social abordando a prevenção da diarreia infantil 

por meio de fontes que promovam a autoeficácia materna. Para tanto, o vídeo conta 

com uma personagem principal: Luiza, mãe do Mateus, criança em idade pré-escolar 

acometida por diarreia no vídeo. Além disso, conta com duas co-protagonistas: a 

Maria, mãe do Pedro (lactente) e Emanuella (enfermeira do Centro de saúde da 

Família). Como personagens secundárias o vídeo traz outras mães de crianças 

menores de cinco anos, Antônia e Sandra, além do Mateus (filho de Luiza), bem 

como alguns figurantes entre adultos (mães) e crianças. O vídeo contará com cenas 

fictícias que busquem aproximar-se da realidade das famílias pretendidas pelo 

vídeo, bem como o figurino das personagens principais que demonstram a 

simplicidade no vestir das pessoas da comunidade para a qual o vídeo é pretendido. 

As principais cenas ocorrem em três cenários: casa da Luiza, arredores da casa de 

Luiza (rua e mercearia) e posto de saúde. O vídeo contará com experiências reais 

de como as mães cuidam de seus filhos no dia-a-dia, possibilitando uma troca de 

informações entre as mães tanto na comunidade quanto em uma palestra educativa 

realizada no posto de saúde. Além disso, nessa palestra educativa, as mães podem 

contar com a ajuda da enfermeira Emanuella, prestando orientações e retirando 

algumas dúvidas das mesmas de modo que se sintam capazes de realizar em seu 

cotidiano tais medidas preventivas. A história terá início com Luiza compartilhando 

sua experiência de ter passado alguns dias com Mateus hospitalizado por diarreia. A 

personagem parece surpresa por ter sabido no hospital que o Mateus poderia ter 

morrido por causa da diarreia. A enfermeira Emanuella explica as causas da diarreia, 

a vulnerabilidade das crianças à diarreia, os motivos pelos quais a diarreia é uma 

doença comum e perigosa, mencionando também os sinais que indicam que a 

criança está com diarreia, ressaltando que lactentes em aleitamento materno 

possuem fezes amolecidas, mas isso não deve ser considerado diarreia. A todo 

instante a enfermeira busca enfatizar que cada uma das mães é capaz de evitar a 

diarreia em seus filhos e com exemplos explicitados pelas próprias mães, são 

enumerados alguns cuidados preventivos dessa doença, a saber: 1. Lavagem das 

mãos com água e sabão, antes e depois de ir ao banheiro ou de limpar a criança, 

antes de comer, antes de pegar nos alimentos ou de preparar a comida, antes dar a 

comida para as crianças, depois de pegar em objetos sujos; 2. Banho diário e 

quando necessário; 3. Não oferecer à criança alimentos com prazos de validade 
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vencidos; 4. Lavagem de frutas e verduras com hipoclorito de sódio ou água 

sanitária; 5. Limpeza de utensílios domésticos e do local onde os alimentos são 

preparados; 6. Acondicionamento dos alimentos (proteção contra insetos e alimentos 

guardados na geladeira); 7. Descarte do lixo doméstico; 8. Alimentação saudável; 9. 

Aleitamento materno exclusivo até 6 meses de vida; 10. Manter as unhas das 

crianças curtas e limpas, 11. Vacinação em dia; 12. Acompanhamento regular da 

criança no posto de saúde, entre outros. Em alguns momentos o vídeo evidencia os 

efeitos da palestra educativa no cotidiano de Luiza e Mateus, como por exemplo, em 

uma cena em que Luiza orienta que seu filho brinque no chão apenas quando o 

chão estiver limpo e no momento em que Maria relembra que as crianças só devem 

brincar fora de casa com os pés protegidos por calçados. Quanto aos cuidados com 

a água que a criança ingere, o vídeo evidencia diferentes situações: filtração (filtro 

de barro, comum na comunidade), uso de água mineral industrializada, fervura da 

água, cloração da água a ser consumida com hipoclorito de sódio ou água sanitária. 

O vídeo demonstra ainda a insegurança da Luiza em relação à execução dos 

cuidados em seu dia-a-dia. Diante disso, a enfermeira Emanuella relembrou à mãe 

uma experiência anterior de sucesso, na qual esta conseguiu cuidar perfeitamente 

do seu filho. Desse modo, a mãe pode perceber que se ela obteve sucesso uma 

vez, pode conseguir novamente cuidar adequadamente do seu filho. Quanto ao 

manejo da diarreia infantil, foi evidenciado no vídeo o preparo do soro de reidratação 

oral, incentivo à hidratação da criança, e busca por atendimento no posto de saúde. 

O vídeo finaliza com o depoimento de Maria, explicitando que ela se sente capaz de 

evitar a diarreia em seus filhos, pois tomar essas ações são cuidados que podem ser 

realizados no cotidiano e que se tornam recompensadas quando vê seus filhos 

felizes e saudáveis”. 

  

Com isso, pode-se observar que o mais importante no argumento é 

proporcionar uma visão mais ampla do vídeo, permitindo uma avaliação das 

possibilidades de realização. Informações importantes e fundamentais, tais como: 

quantidade de atores, figurinos, cenários, objetos, veículos, locações - que vão servir 

para avaliar o lado financeiro, jurídico, temporal do projeto (COMPARATO, 2009). 

 

5.1.3. Pré-Produção: Roteiro 
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O roteiro do presente vídeo educativo foi construído baseando-se nos 

itens da EAPDI e na experiência da pesquisadora, tendo sido elaboradas três 

versões do mesmo antes que se chegasse à versão final (quarta versão) 

(APÊNDICE N). 

A primeira versão do roteiro constava de 34 minutos, cujas cenas 

passavam-se no estúdio e na comunidade, por meio de entrevistas com mães de 

crianças que estivessem passando pelas ruas da cidade acerca do seu 

conhecimento sobre a diarreia infantil. Nessa versão, o vídeo seria filmado sem o 

auxílio de atores profissionais.  

Na segunda versão o roteiro foi reduzido para 26 minutos, mas ainda 

parecia extenso para um vídeo educativo. Na terceira versão o roteiro foi reduzido 

para 20 minutos, sendo retiradas algumas apresentações dos personagens que 

foram entendidas como desnecessárias pelas pesquisadoras, pelo colaborador 

roteirista e pelos juízes de conteúdo e técnicos. Com isso, após o processo de 

validação do vídeo educativo que será exposto na próxima subseção, o mesmo 

totalizou 16 minutos e 20 segundos.  

Dessa forma, podem-se observar abaixo as cenas correspondentes a 

cada item da escala, conforme o domínio higiene da família (Quadro 2). É oportuno 

esclarecer que nos Quadros 2 e 3 determinadas cenas do vídeo contemplaram mais 

de um item da escala.  

 

Quadro 2 – Cenas relacionadas aos itens do domínio Higiene da Família da EAPDI.  
 

Item da EAPDI Cena do vídeo educativo 

04 Eu sou capaz de lavar as 
minhas mãos com água 
e sabão antes de 
preparar/ manipular os 
alimentos. 

CENA 6. Antônia menciona que sempre 
lava bem as mãos com água e sabão, antes 
de pegar nos alimentos ou de preparar a 
comida (...) 
 

05 Eu sou capaz de manter 
limpo o local onde 
preparo a comida. 

CENA 12. Enfermeira fala da importância da 
limpeza da casa.  
CENA14. Maria compartilha com as demais 
mães que sempre deixa limpos a louça, a pia 
e a mesa para não contaminar os alimentos 
com os germes.  

06 Eu sou capaz de cobrir 
os alimentos e a água 
depois de me servir. 

CENA 11. Antônia fala da necessidade de ter 
cuidados com os alimentos preparados, 
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deixando-os tampado ou coberto com um 
pano para evitar o contato com insetos como 
moscas. 

08 Eu sou capaz de dar 
mais de um banho no 
meu filho por dia. 

CENA 6. Luiza fala que os filhos de Dona 
Maria tomam mais de um por dia, sempre 
que eles se sujam ou vão brincar na rua, vão 
logo tomar banho.  
 

09 Eu sou capaz de lavar as 
minhas mãos com água 
e sabão antes de 
alimentar o meu filho. 

CENA 7. Antônia menciona que sempre 
lava bem as mãos com água e sabão (...) 
antes dar a comida para seus filhos.  
 

10 Eu sou capaz de evitar 
que meu filho coloque 
objetos sujos na boca. 

CENA 4. Mostra uma criança colocando um 
celular na boca enquanto a enfermeira fala 
que a diarreia é causada por micróbios que 
estão nos objetos, no chão, nos alimentos 
que não são lavados, em todo canto.  

14 Eu sou capaz de lavar 
com água e sabão a 
mamadeira/chupeta/copo 
do meu filho após cada 
uso. 

CENA 14. Maria fala que para evitar o 
acúmulo de sujeira na cozinha, lava a louça 
logo após seu uso. 

15 Eu sou capaz de lavar as 
mãos com água e sabão 
após mexer na lixeira. 

CENA 7. Luiza lembra que ela também lava 
as mãos com água e sabão depois de mexer 
na lixeira. 

16 Eu sou capaz de cortar 
as unhas do meu filho 
quando necessário. 

CENA 15. Maria ensina como faz para cortar 
as unhas do seu filho, mantendo-as sempre 
curtas e limpas. E a enfermeira explica a 
importância desse ato. 

17 Eu sou capaz de jogar o 
lixo da minha casa em 
sacos amarrados. 

CENA 13. Maria e Luiza conversam sobre a 
importância de desprezar o lixo na rua em 
sacos amarrados e em locais elevados para 
impedir que animais venham a rasgar e 
espalhar o lixo pela rua.  

18 Eu sou capaz de manter 
o meu domicílio limpo 
jogando o lixo fora da 
casa. 

CENA 13. Diálogo em que Maria lembra 
Luiza de colocar o lixo na rua, pois o 
caminhão de coleta já estava perto de 
passar.  

19 Eu sou capaz de lavar as 
minhas mãos com água 
e sabão depois de ir ao 
banheiro. 

CENA 6. Antônia refere que suas filhas 
nunca tiveram diarreia porque em sua casa 
todo mundo lava as mãos com água e 
sabão antes e depois de ir ao banheiro. 

21 Eu sou capaz de manter 
a minha casa limpa 
antes do meu filho 
andar/brincar no chão.   

CENA 12. Mateus pergunta se pode brincar 
de carrinho no chão e sua mãe, Luiza 
responde que, conforme aprendeu na 
palestra educativa com a enfermeira, ele 
deve brincar no chão da casa se o chão 
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estiver bem limpo. 
22 Eu sou capaz de manter 

meu filho calçado fora de 
casa.   

CENA 13. Mateus pede à Luiza, sua mãe, 
para jogar bola no campo e a mesma pede 
que ele não tire seu calçado na rua. Maria 
complementa sobre a necessidade de ele 
não entrar em casa, depois de jogar no 
campo, com os sapatos sujos, para que 
com isso não acabasse sujando novamente 
a casa.  

23 Eu sou capaz de lavar as 
minhas mãos com água 
e sabão depois de limpar 
o meu filho, quando ele 
faz xixi ou cocô. 

CENA 7. Enfermeira complementa as mães 
lembrando que devem lavar as mãos com 
água e sabão antes e depois de ajudar seus 
filhos a se limparem, depois do xixi ou do 
cocô.  

Fonte: Produção do próprio autor. 

 

No Quadro 3, podem ser observadas as cenas do vídeo educativo que 

retratam cada item da escala do domínio práticas alimentares/gerais.  

 

Quadro 3 – Cenas relacionadas aos itens do domínio Práticas Alimentares/Gerais 
da EAPDI.  
 

Item da EAPDI Cena do vídeo educativo 

01 Eu sou capaz de fazer com que 
meu filho lave as mãos com água e 
sabão antes das refeições. 
 

CENA 6. Cena na qual a 
enfermeira menciona que “o 
primeiro cuidado é manter a 
higiene dos seus filhos (...)” e 
Antônia refere que suas filhas 
nunca tiveram diarreia porque em 
sua casa todo mundo lava as 
mãos com água e sabão (...) 
antes de comer.  

02 Eu sou capaz de lavar as verduras 
e frutas com hipoclorito de sódio ou 
água sanitária. 
 

CENA 9. Enfermeira ensina as 
mães a lavarem verduras e frutas 
com hipoclorito de sódio ou água 
sanitária.  

03 Eu sou capaz de observar o prazo 
de validade dos produtos, antes de 
oferecer para o meu filho. 

CENA 8. Maria fala para Luiza que 
sempre se deve conferir o prazo da 
validade, pois alimentos fora do 
prazo podem propiciar a 
proliferação de microrganismos. 
Luiza responde dizendo que 
também vai começar a atentar para 
o prazo de validade. 
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07 Eu sou capaz de amamentar meu 
filho por mais de 6 meses. 

CENA 14. Maria fala que apenas 
amamenta seu filho, Pedro, porque 
ele tem menos de 6 meses. A 
enfermeira ratifica que a criança 
deve mamar exclusivamente até os 
seis meses de idade para que se 
evitem doenças.  

11 Eu sou capaz de não oferecer 
para o meu filho a sobra de 
refeições anteriores. 

CENA 11. Luiza pergunta à 
enfermeira sobre o 
acondicionamento de alimentos na 
geladeira; e a mesma ensina como 
os alimentos devem ser guardados 
para serem consumidos 
posteriormente.  
CENA 14. Sandra fala que não 
joga comida no lixo e a enfermeira 
ensina como os restos de 
alimentos devem ser 
acondicionados na geladeira, 
desde que não tenham sido 
mexidos com utensílio sujo (com 
restos salivares, por exemplo).  

12 Eu sou capaz de levar o meu filho 
para se vacinar, até seus cinco 
anos de idade. 

CENA 16. Luiza menciona que 
nunca deixa as vacinas de seus 
filhos atrasarem, e a enfermeira a 
parabeniza e explica sobre a 
vacina contra o rotavírus. 

13 Eu sou capaz de oferecer o 
aleitamento materno exclusivo 
para o meu filho nos seus 
primeiros 6 meses de vida. 

CENA 14. A enfermeira lembra que 
a partir dos 6 meses, o aleitamento 
materno deve ser continuado, 
juntamente com outros alimentos 
complementares e água.  

20 Eu sou capaz de oferecer uma 
alimentação saudável para o meu 
filho após deixar de mamar (ex.: 
frutas, verduras, carne, ovo, 
frango, arroz, feijão). 

CENA 14. Sandra fala que apesar 
de em sua casa ser tudo mito 
simples, seus filhos comem 
alimentos saudáveis, como arroz, 
feijão, macarrão, ovo, carne, frango 
ou peixe, verduras, frutas. A 
enfermeira ratifica a importância 
dessa alimentação para o 
crescimento saudável da criança.  

24 Eu sou capaz de ferver ou filtrar a 
água de beber ou comprar água 
mineral para oferecer ao meu filho. 

CENA 14. Antônia e Luiza 
compartilham suas realidades 
com relação ao tratamento da 
água destinada ao consumo 
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humano, seja com filtro de barro, 
seja pela fervura da água ou do 
uso de hipoclorito de sódio ou 
água sanitária. A enfermeira dá 
orientações sobre o preparo da 
água com o hipoclorito de sódio e 
sobre a necessidade de lavagem 
periódica das velas do filtro para 
que a família beba uma água 
segura.  

Fonte: Produção do próprio autor. 

 
 

O vídeo educativo produzido tem o intuito de compartilhar com mães 

algumas medidas preventivas para prevenção de diarreia infantil, bem como 

algumas formas de manejo da doença, evitando o agravamento da mesma. Para 

tanto, a autoeficácia constitui-se no referencial teórico escolhido para empoderar 

essas mães acerca da sua capacidade para promover a saúde dos seus filhos.  

Sabe-se que para que uma intervenção pautada na autoeficácia seja 

realmente eficiente, deve ser embasada nas fontes que influenciam o 

desenvolvimento desse construto, são elas: 1. experiências de êxito pessoal 

anterior, pois se uma pessoa foi capaz de ter uma experiência pessoal anterior 

positiva ela se sentirá mais propensa a obter sucesso em metas futuras 

semelhantes; 2. experiências vicárias que se baseiam na observação de pessoas 

com características semelhantes que alcançaram o êxito, de modo que leva a 

pessoa a refletir que se outra pessoa (semelhante a ela) consegue obter êxito em 

determinada atividade, ela mesma também poderá alcançar esse sucesso; 3. 

persuasão verbal que se trata de estimular as pessoas a enfrentarem situações que 

imaginavam superar suas habilidades, orientando, incentivando e empoderando 

essas pessoas; 4. estados fisiológicos que se referem ao controle da ansiedade, do 

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

construtiva estes estados fisiológicos, melhorando a percepção de autoeficácia e o 

desempenho (BANDURA; ADAMS, 1982).  

Apesar de todas essas fontes de autoeficácia influenciarem a percepção 

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

que determina a autoeficácia (BANDURA; ADAMS, 1982). Por isso, abaixo segue 

um quadro que demonstra as cenas nas quais cada fonte de autoeficácia foi 
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destacada ao longo do vídeo educativo. Vale ressaltar que em outras cenas do 

vídeo educativo é possível identificar as fontes de autoeficácia, como por exemplo, 

as falas da enfermeira predominantemente buscam por meio da persuasão verbal 

elevar a autoeficácia das mães expectadoras do vídeo, entretanto as que se seguem 

são as principais cenas passíveis de serem elencadas de acordo com a fonte de 

autoeficácia específica (Quadro 4).  

 

Quadro 4 – Cenas do vídeo educativo de acordo com as fontes de informação de 

autoeficácia. 

FONTE DE 
AUTOEFICÁCIA 

CENAS DO VÍDEO EDUCATIVO 

Experiências de êxito 
pessoal anterior  

CENA 16. Luiza demonstra insegurança quanto aos 
cuidados preventivos a serem tomados para evitar a 
diarreia em seus filhos. A enfermeira relembra que 
anteriormente o Mateus teve um problema de pele e que 
Luiza conseguiu tomar todos os cuidados necessários. 
Luiza relembra que conseguiu o sucesso nesses 
cuidados e a enfermeira a incentiva afirmando que ela é 
capaz de tomar qualquer cuidado para promover a saúde 
de seus filhos.  

Experiências vicárias 
ou por modelação 

CENA 14. O filho da Maria, Pedro, nunca teve diarreia 
porque ela toma os cuidados preventivos mencionados 
no vídeo.  
CENA 13. Maria chama a vizinha, Luiza, para 
desprezarem o lixo doméstico na rua, no momento em 
que o caminhão de coleta irá passar e ambas 
compartilham informações sobre o modo correto de 
realizar o descarte desse lixo.  
CENA 8. Maria ressalta para Luiza a importância de 
observar o prazo de validade dos produtos alimentícios, 
de modo que Luiza, percebendo a relevância desse 
cuidado, afirma que também começará a observar esse 
dado.  
CENA 6. Luiza comenta que os filhos de Maria são um 
exemplo, pois eles tomam banho frequentemente 
mantendo a higiene corporal necessária.  

Persuasão verbal CENA 4. Enfermeira ratifica que cada uma das mães que 
estão a ouvindo é capaz de prevenir a diarreia em seus 
filhos. 
CENA 16.  Enfermeira parabeniza Luiza por sempre 
manter as vacinas de seus filhos atualizadas.  
CENA 15. Uma orientação da enfermeira acerca da 
higiene das unhas foi capaz de interferir no cuidado de 
Maria ao seu filho, de modo que esta dedica um 
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momento a cortar e limpar as unhas de seu filho.  
CENA 13. As crianças pedem a suas mães para jogar 
bola no campinho, e nesse momento Maria pede que 
eles não fiquem descalços, pois a enfermeira havia 
falado que esse é um cuidado importante na prevenção 
da diarreia.  
CENA 12. Luiza fala para o seu filho que ele só poderá 
brincar no chão da casa se o mesmo estiver limpo, 
conforme a enfermeira a ensinou na palestra educativa, 
por isso, a mesma mencionou que iria limpar antes de ele 
entrar em contato com o chão.  

Controle de estados 
fisiológicos  

CENA 17. Maria confessou que ficava preocupada com 
relação a tomar esses cuidados no seu dia-a-dia, mas 
acabou se acostumando a cuidar dos seus filhos da 
melhor maneira possível, de forma que o resultado é 
satisfatório, manter a saúde das crianças.  
CENA 16. Luiza demonstra nessa cena um pouco de 
insegurança em relação aos cuidados diários de 
prevenção da diarreia infantil, mas logo a enfermeira 
lembra que a mesma já obteve sucesso anteriormente de 
modo que dessa vez também conseguirá.  

Fonte: Produção do próprio autor. 

 

Ressalta-se que além dos assuntos já mencionados, optou-se por trazer 

no vídeo educativo algumas nuances relacionadas ao manejo da diarreia infantil, 

prevenindo-se assim, o agravamento da doença. Por isso, o vídeo retrata a 

importância de levar a criança à Unidade Básica de Saúde logo no primeiro sinal de 

diarreia para que ela possa receber orientações, bem como para que possa ter 

acesso aos sachês de soro de reidratação oral para evitar a desidratação, sendo 

demonstrado através da cena 16 como o SRO deve ser preparado e como deve ser 

ofertado à criança.  

Além disso, o vídeo menciona os cuidados com a alimentação da criança 

que está com diarreia e que se encontra em aleitamento materno exclusivo, bem 

como daquelas que já ingerem outros alimentos (Cena 14). 

O vídeo destaca ainda os sinais de piora que devem ser observados 

pelos pais, de modo que estes levem imediatamente a criança à unidade de saúde, 

a saber: quando a criança não consegue beber nem mamar, se estiver molinha, se 

tiver febre ou se esta piorar, se aparecer sangue nas fezes e se a criança beber ou 

mamar com dificuldade (Cena 16).  

 

5.1.4. Pré-Produção: Storyboard  
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Para o desenvolvimento do storyboard contou-se com o auxílio de um 

profissional da área de desenhos, o qual elaborou as imagens sequenciais do vídeo 

educativo. Abaixo, seguem algumas dessas imagens, sendo possível observar que 

se buscou evidenciar as situações, cores, emoções, ações por meio do storyboard 

com o intuito de facilitar a compreensão dos atores acerca do que se esperava 

transmitir por meio do vídeo educativo. 

Os mesmos tiveram acesso ao storyboard antes da filmagem do vídeo, 

sendo utilizado pelos mesmos inclusive durante os ensaios.  

Figura 5 - Ilustração da abertura do vídeo educativo onde a mãe relata o 

adoecimento do filho por diarreia.  

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

Figura 6 - Ilustração da enfermeira prestando orientações acerca da prevenção da 

diarreia infantil.  
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Fonte: Elaboração própria. 

 

Figura 7 - Ilustração da lavagem das mãos com água e sabão visando a prevenção 

da diarreia infantil.  

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

Figura 8- Ilustração da desinfecção dos alimentos com hipoclorito de sódio a 2,5%.  

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

5.2. Validação do roteiro do vídeo educativo 

 

5.2.1. Validação por juízes de conteúdo 
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Inicialmente, salienta-se que o roteiro passou por um processo de 

construção resultando na terceira versão, a qual passou pelo processo de validação 

por juízes.  

A terceira versão do roteiro (20 minutos), como mencionado 

anteriormente, foi submetida a um processo de validação por parte dos juízes de 

conteúdo selecionados. A média de idade dos juízes participantes deste estudo foi 

de 41 anos, com desvio-padrão de ±10,2 anos, mediana de 36 anos, variando de 28 

a 58 anos. Todos os juízes de conteúdo eram do sexo feminino, sendo 18 (78,3%) 

enfermeiras e 5 (21,7%) médicas pediatras, das quais 3 eram gastropediatras. 

Abaixo seguem os dados de caracterização dos juízes de conteúdo participantes do 

estudo, segundo o Sistema de Classificação de Experts adotado (JOVENTINO, 

2010) (Tabela 1). 

 

Tabela 1 – Caracterização dos juízes de conteúdo participantes do estudo, segundo 
o Sistema de Classificação de Experts adotado. Fortaleza, 2013.  
 
 Critérios de classificação dos juízes (N=23) N % 
Ser doutor 9 39,1 
Possuir tese na área de interesse do construto* 2 8,7 
Ser mestre 17 73,9 
Possuir dissertação na área de interesse do construto* 8 34,8 
Possuir artigo publicado em periódico indexado sobre a 
área de interesse do construto*  

21 91,3 

Possuir prática profissional (clínica, ensino ou pesquisa) 
recente, de no mínimo, cinco anos na temática do construto 
de interesse*  

 18 78,3 

Ser especialista em área relacionada ao construto de 
interesse*  

16 69,6 

*Área de interesse: diarreia infantil; saúde da criança; saúde da família/coletiva/pública; doenças 
infecciosas e parasitárias.  

 

Assim, após a análise dos questionários de caracterização dos juízes, 

verificou-se que 2 (8,7%) juízes obtiveram 14 pontos no Sistema de Classificação de 

Experts adotado, 2 (8,7%) alcançaram 12 pontos, 8 (34,8%) conseguiram atingir 10 

pontos, 1 (4,3%), 8 pontos, 2 (8,7%) totalizaram 7 pontos, outros 2 (8,7%), 6 pontos 

e, por fim, 6 (26,1%) somaram 5 pontos. Tais achados demonstram um elevado nível 

de expertise dos juízes selecionados, pois, afinal, apenas 6 (26,1%) alcançaram 

apenas o valor mínimo necessário de 5 pontos para participação no estudo. 

A avaliação dos aspectos relacionados ao conteúdo do roteiro pelos 

juízes pode verificada por meio das Tabelas 2 e 3.  
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Tabela 2 - Distribuição da concordância entre juízes de conteúdo acerca do roteiro 

vídeo educativo. Fortaleza, 2013. 
Título do vídeo educativo N % 

  
Título remete à autoeficácia materna para prevenir diarreia infantil 
(N=22) 

21 95,5 

Título desperta interesse para assistir ao vídeo (N=21) 2 95,2 
Conceito da ideia   
Conteúdo temático relevante e atual (N=23) 23 100 
Conteúdo coerente com objetivo do vídeo de promover a 
autoeficácia para a prevenção e manejo da diarreia infantil (N=23) 

23 100 

Objetivo do vídeo é coerente com a realidade da prática de 
Enfermagem (N=22) 

22  100 

O contexto em que o vídeo se passa é evidente desde o primeiro 
momento (N=22) 

21 95,5 

As premissas expostas estão corretas (N=21) 21  100 
As informações são compreensíveis (N=22) 22 100 
As informações são suficientes (N=21) 20 95,2 
Atendem aos objetivos de instituições que trabalham com 
prevenção e manejo da diarreia infantil (N=22) 

22 100 

É adequado para ser usado por profissionais de saúde (N=21)  21 100 
O conteúdo aborda comportamentos (N=23) 23 100 
Propõe ao telespectador mudança de comportamento (N=23) 23 100 
Propõe à mãe sentir-se mais confiante/segura para prevenir 
diarreia em seu filho (N=22) 

22 100 

Acredita que poderá melhorar o conhecimento da mãe sobre 
como prevenir diarreia infantil (N=23) 

23 100 

Objetivos   
O objetivo é evidente (N=22) 21 95,5 
O objetivo do roteiro é coerente com o objetivo proposto na 
pesquisa de elevar a autoeficácia materna para prevenir diarreia 
em seu filho (N=23) 

22 95,7 

O objetivo proposto pelo roteiro é factível (N=22) 22 100 
O número de cenas é suficiente para o alcance do objetivo (N=22) 21 95,5 
O tempo de duração é adequado para atingir o objetivo do vídeo 
(N=22) 

21 95,5 

Construção dramática   
O Ponto de partida do roteiro tem impacto (N=22) 21 95,5 
Com o desenvolvimento do roteiro o interesse cresce (N=23) 22 95,7 
As cenas não refletem estereótipos (N=23) 18 78,3 
O vídeo motiva/ estimula as mães a aprenderem (N=22)  22 100 
Ritmo   
Cada cena motiva a próxima (N=20) 20 100 
O ritmo é cansativo (N=22) 2  9,1 
Personagens   
Existe empatia com as personagens (N=23) 22 95,7 
A apresentação das personagens e situações são suficientes 
(N=22) 

21 95,5 

As personagens lembram mães da realidade (N=23) 21 91,3 
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Potencial dramático   
Existe emoção (N=22) 19 86,4 
Existem surpresas (N=21) 14 66,7 
Diálogos (Tempo dramático)   
Os diálogos têm naturalidade (N=22) 21 95,5 
Oferecemos às personagens vocabulário adequado à população 
para a qual o vídeo se destina (N=22) 

22 100 

O vocabulário utiliza palavras comuns (N=20)  20 100 
O estilo de voz ativa é utilizado (N=21) 21 100 
Há conclusão (N=22) 22 100 
Se sim, a conclusão atendeu aos objetivos propostos (N=22)  22 100 
Estilo visual (Estética)   
As cenas refletem aspectos importantes para prevenção e manejo 
da diarreia infantil (N=23) 

23 100 

Púbico referente   
O conteúdo de interesse (autoeficácia materna na prevenção da 
diarreia infantil) tem relação direta com o público alvo (mães de 
crianças menores de cinco anos, com baixa escolaridade) (N=23)  

23 100 

Existe identificação do público alvo com a problemática exposta 
(N=23) 

22 95,7 

A linguagem está compatível com nível de conhecimento do 
público alvo (N=23)  

23 100 

O conteúdo a ser lido (lettering) é adequado ao nível de leitura do 
público-alvo (N=22)  

22 100 

Relevância   
O vídeo ilustra aspectos importantes para o aumento da 
autoeficácia materna em prevenir e manejar a diarreia infantil 
(N=22)  

22 100 

As cenas do vídeo são relevantes para que a mãe possa sentir-se 
mais confiante em prevenir diarreia em seu filho com melhor 
desempenho (N=23) 

23 100 

O roteiro traz um resumo ou revisão (N=23) 21 91,3 
Fonte de Autoeficácia   
O roteiro ressalta experiências pessoais (N=23) 23 100 
O roteiro utiliza experiências vicárias, ou seja, terceiros como 
modelos a serem seguidos (N=23) 

23 100 

O roteiro utiliza a persuasão verbal (N=23) 23 100 
O roteiro busca melhorar estados psicológicos e afetivos, 
aliviando tensões ou a ansiedade materna (N=22) 

21 95,5 

 

 Pode-se observar a concordância unânime dos juízes (N=23; 100%) 

quanto aos seguintes aspectos: conceito da ideia (conteúdo temático relevante e 

atual; conteúdo coerente com objetivo do vídeo de promover a autoeficácia para a 

prevenção e manejo da diarreia infantil; o conteúdo aborda comportamentos; propõe 

ao telespectador mudança de comportamento; acredita que poderá melhorar o 

conhecimento da mãe sobre como prevenir diarreia infantil); estilo visual (as cenas 

refletem aspectos importantes para prevenção e manejo da diarreia infantil); púbico 
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referente (o conteúdo de interesse tem relação direta com o público alvo; a 

linguagem está compatível com nível de conhecimento do público alvo); relevância 

(as cenas do vídeo são relevantes para que a mãe possa sentir-se mais confiante 

em prevenir diarreia em seu filho com melhor desempenho); fonte de autoeficácia (o 

roteiro ressalta experiências pessoais; utiliza experiências vicárias e a persuasão 

verbal). 

 Quanto à construção dramática, 5 (21,7%) juízes afirmaram que as cenas 

refletem estereótipos, fato que provavelmente ocorreu pela recomendação de que os 

vídeos educativos aproximem as características dos seus personagens ao máximo 

às características do próprio público-alvo, de modo que as mães pudessem se 

identificar com as mães elencadas no vídeo. Este fato respalda-se ainda na própria 

teoria da autoeficácia, a qual defende que para o alcance da experiência vicária a 

pessoa toma por modelo indivíduos semelhantes a si mesmo (EIDMAN, 2011). 

 Em relação ao potencial dramático, 19 (86,4%) juízes mencionaram que 

existe emoção no vídeo e 14 (66,7%), que existem surpresas. Apenas 2 (9,1%) dos 

juízes julgaram o mesmo como cansativo.  

De acordo com Anjos (2011), os vídeos educativos são fundamentais 

como uma forma de comunicação em massa, principalmente em comunidades de 

difícil acesso, desde que representem um material de interesse visual, com um maior 

atrativo com relação ao seu conteúdo. 

Os níveis de motivação, os estados emocionais e as ações de  um  

indivíduo se fundamentam no que ele acredita, em detrimento do que é 

objetivamente verdadeiro. A confiança de uma pessoa em si mesma pode favorecer 

os efeitos desejados  e proporcionar o incentivo para uma ação. Portanto, as 

convicções de eficácia afetam fortemente as ações por se constituírem o  fator-

chave do agenciamento humano, produzindo os pensamentos que irão influenciar as 

aspirações, os comportamentos, os esforços e as reações afetivas entre pessoas 

(BANDURA, 1997), sendo o vídeo educativo um potencial modificador de crenças de 

autoeficácia.  

 No que diz respeito à avaliação geral dos juízes de conteúdo acerca do 

vídeo educativo, os seguintes aspectos foram considerados excelentes pela maioria 

dos avaliadores: a ideia (N=18; 78,3%), o objetivo (N=14; 60,9%), o ritmo (N=11; 

50%), os personagens (N=12; 52,2%), os diálogos (N=13; 56,5%), o estilo visual 

(N=13; 61,9%), o público referente (N=11; 52,4%); e a estimativa de produção 
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(N=15; 65,2%). Já a construção dramática foi dita como muito boa por 12 (52,2%) 

juízes.  

 
 Tabela 3 - Avaliação geral dos juízes de conteúdo do vídeo educativo. Fortaleza, 
2013.  
Variáveis  Excelente Muito bom Bom  Regular  
 N % N % N % N % 
Ideia (N=23) 18 78,3 5 21,7 - - - - 
Objetivo (N=23) 14 60,9 6 26,1 2 8,7 1 4,3 
Construção dramática (N=23) 8 34,8 12 52,2 3 13 - - 
Ritmo (N=22) 11 50 8 36,4 2 9,1 1 4,5 
Personagens (N=23)  12 52,2 8 34,8 3 13 - - 
Potencial dramático (N=23)  8 34,8 7 30,4 5 21,7 3 13 
Diálogos (N=23)  13 56,5 7 30,4 3 13 - - 
Estilo visual (N=21) 13 61,9 5 23,8 3 14,3 - - 
Público referente  (N=21) 11 52,4 8 38,1 2 9,5 - - 
Estimativa de produção (N=23) 15 65,2 7 30,4 1 4,3 - - 

 

Em relação à forma de tratamento que as mães do vídeo deveriam referir-

se à enfermeira, 7 (30,4%) mencionaram que deveria ser mencionada como doutora; 

7 (30,4%) afirmaram que deveria ser tratada apenas pelo nome (“Manuela”), 5 (21,7) 

deram outras sugestões e 4 (17,4) afirmaram que deveria ser mencionada como 

enfermeira.  

Nesse sentido, ao serem analisadas as considerações dos juízes, 

percebeu-se que entre aqueles que atuavam na atenção básica, ou seja, que 

trabalhavam em Unidades Básicas de Saúde houve um consenso de que 

culturalmente nesses locais os profissionais de nível superior são chamados de 

doutores.  

De acordo com uma juíza de conteúdo, “geralmente nos postos de saúde 

os pacientes tratam os enfermeiros por doutora fulana. Eu acredito que o termo Dra. 

Manu, a enfermeira do posto, deve ser usado nos diálogos da apresentação, dando-

se um close no jaleco Dra. Manuela (enfermeira)”. Diante do exposto, o tratamento 

mantido ao longo do vídeo educativo foi “doutora Manuela” referindo-se à enfermeira 

que presta orientações às mães. 

Acerca da avaliação geral do vídeo, pode-se verificar que 12 (52,2%) 

juízes de conteúdo aprovaram o vídeo e que 11 (47,8%) aprovaram com 

modificações.  
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Entre as modificações sugeridas pelos juízes de conteúdo destacam-se 

algumas que se seguem:  

 
Acho que a linguagem, por vezes, é muito elaborada (C2). 
 
Percebo que a maioria das informações deixam os pais mais assustados 
(nervosos) do que tranquilos. Lembrar também que a mãe não deve se 
sentir culpada quando seu filho está com diarreia (C5). 
 
O título (Você é capaz de evitar diarreia em seu filho!) parece uma pergunta 
e não uma afirmação (C8).  
 
Me preocupou o tempo total do vídeo, levando em consideração a 
disponibilidade de tempo das mães (C9). 
 
Sugiro refazer alguns diálogos, pois estão truncados. Sugiro frases mais 
curtas (C8). 
 
Achei Dona Maria certinha demais. Talvez em alguma cena a dona Maria 
poderia dizer que também já teve problemas com a limpeza, por exemplo 
(C12). 
 
Acredito ser importante você acrescentar alguns sinais de alerta. Talvez a 
menção ao perigo desperte ainda mais a mãe a ter os cuidados necessários 
para a prevenção da diarreia (C13). 
 
Evitar cenas longas. Cenas curtas e objetivas facilitam a compreensão e o 
aprendizado (C16). 
 
A personagem principal (Luisa) é muito insegura e há um peso de 
responsabilidade em cima da Dona Maria, ela é como a heroína do filme e 
todo o resto dos personagens fazem os cuidados errados (C18).  
 
Considero apenas desnecessária a parte do pesadelo com a perseguição 
da diarreia. Acho meio surreal (C20).  
 
A apresentação das personagens e situações são excessivas (C23). 
 
Sugiro que na página 2 ao falar sobre fezes amolecidas ou líquidas como 
sinais de diarreia, chamar atenção para o fato de que criança só alimentada 
ao seio materno (AME) pode ter fezes amolecidas e defecar varias vezes ao 
dia e isso é normal (C22).  
 
No final você fala coisas que diminuem a autoeficácia das mães. Deve 
sempre ser dito que elas são capazes de realizar as tarefas, pois se falar 
“que elas nãos conseguem pode desestimular”. Se o vídeo é para evitar 
diarreia não deve ter tratamento (C23). 
 
O roteiro “você é capaz de evitar diarreia em seu filho” contribui 
efetivamente para prevenção da diarreia por meio da melhora da 
autoeficácia materna. No entanto, minha maior preocupação é em relação à 
quantidade de diálogos/informações a serem disponibilizadas em apenas 20 
minutos. Em minha experiência como enfermeira pediátrica confirmo ser de 
extrema importância para o cuidado de enfermagem na área (C7). 

 
Ressalta-se que todas as sugestões dos juízes de conteúdo foram 

acatadas pelas autoras do vídeo de forma que na revisão do roteiro para que se 
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chegasse à quarta versão (versão final). A linguagem tornou-se mais simplificada, 

com frases mais curtas, buscando-se, para tanto, o auxílio de um revisor de 

português. Além disso, buscou-se minimizar o sentimento de culpabilidade que 

algumas personagens estavam demonstrando. O título foi modificado passando de 

“Você é capaz de evitar diarreia em seu filho!” para “Diarreia infantil: Você é capaz 

de prevenir”.  

Quanto à preocupação dos juízes em relação ao tempo de duração do 

vídeo, este foi reduzido da terceira para a quarta versão do roteiro, passando de 20 

para 16 minutos. Foram acrescentadas cenas em que Dona Maria ressaltava 

algumas dúvidas, bem como se deu maior ênfase a outras mães que também 

praticavam satisfatoriamente cuidados preventivos de diarreia infantil. Dessa forma, 

buscou-se não centralizar a fonte de autoeficácia por modelação em apenas uma 

personagem, satisfazendo-se as sugestões de alguns juízes. 

Destaca-se que a observância do comportamento do outro permite a 

análise de seus antecedentes e consequentes, resultando em concepções que 

servirão de guia em situações futuras. Os guias são refinados por experiências, 

análises e atribuição de significados de consequências que têm sua origem no 

próprio comportamento. As consequências informam sobre o que se deve fazer para 

se obter benefícios ou evitar punições, aprendendo-se pelos resultados de um 

comportamento que foram, inicialmente, espelhados em terceiros (SALVETTI; 

PIMENTA, 2007).  

Ademais, foram acrescentados os sinais de perigo para que o cuidador 

procure com urgência atendimento de saúde, são eles: a criança não consegue 

beber nem mamar ou o faz com dificuldade; a criança estiver letárgica; se tiver febre 

ou se a febre piorar; se aparecer sangue nas fezes (BRASIL, 2003). 

Na terceira versão do roteiro, havia uma cena em que Luiza estava 

dormindo na cama e tinha um pesadelo de que seus filhos estavam sendo 

perseguidos pela diarreia. Essa cena havia sido inserida com o intuito de fornecer 

mais emoção ao vídeo, no entanto, optou-se por retirá-la conforme as sugestões dos 

juízes, já que poderia causar ansiedade e tensão nas espectadoras. 

As apresentações das personagens foram reduzidas, optando-se apenas 

por acrescentar em lettering ao longo do vídeo o nome das personagens. 

Acrescentou-se ainda a explicação acerca das fezes de crianças em aleitamento 

materno exclusivo, tendo em vista que são normalmente amolecidas e frequentes. 
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Buscou-se maximizar as cenas em que as personagens mencionam serem capazes 

de realizar medidas preventivas para diarreia com o intuito de torna-las mais 

autoeficazes no construto estudado. 

 

5.2.2. Validação por juízes técnicos 

 
Além da avaliação realizada com 23 juízes de conteúdo, o vídeo 

educativo foi avaliado por 5 juízes considerados experts na área de comunicação. 

Assim, a mesma versão que havia sido enviada para validação pelos juízes de 

conteúdo, também foi avaliada simultaneamente pelos juízes técnicos, ou seja, a 

terceira versão do roteiro (20 minutos). 

A média de idade dos juízes técnicos participantes deste estudo foi de 49 

anos, com desvio-padrão de ±12 anos, mediana de 52 anos, variando de 33 a 60 

anos. Quatro juízes de conteúdo eram do sexo masculino (N=4; 80%). Os juízes 

tinham formação em Audiovisual e Novas Mídias, Fisioterapia, Pedagogia, 

Comunicação Social e Jornalismo, com especializações em Cinema e TV; Produção 

executiva e roteirista; Tecnologias da Educação. Abaixo seguem os dados de 

caracterização dos juízes técnicos participantes do estudo, segundo os critérios para 

juízes da validade técnica de Barbosa (2008), com adaptações (Tabela 4). 

 

Tabela 4 - Caracterização dos juízes técnicos participantes do estudo. Fortaleza, 

2013.  

Critérios para juízes da validade técnica N % Pontuação 
Ser doutor em comunicação social - - 4p 
Possuir tese na área de produção de vídeos  - - 2p 
Ser mestre em comunicação social - - 3 p 
Possuir dissertação na área de produção de 
vídeos  

- - 2 p 

Possuir artigo publicado em periódico indexado 
sobre vídeos  

- - 1p 

Possuir experiência no desenvolvimento de 
vídeos educativos (1 ponto por ano de 
experiência)    

5 100 2p 

Ser especialista na área de comunicação  2 40 2p 
 

Assim, após a análise dos questionários de caracterização dos juízes, 

verificou-se que 2 (40%) juízes obtiveram 4 pontos no Sistema de Classificação 

adotado e os demais (N=3; 60%) alcançaram 3 pontos. Os juízes técnicos possuíam 
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em média 49,5 anos de idade (DP±11,9 anos, md 52,5 anos), cerca de 23,5 anos de 

experiência com vídeos educativos (DP±9,9 anos; md 26 anos) e 25 anos de 

experiência com comunicação audiovisual (DP±10,1 anos; md 29 anos).   

A avaliação dos referidos juízes acerca dos aspectos relacionados ao 

conteúdo do roteiro do vídeo pode verificada por meio das Tabelas 5 e 6.  

 

Tabela 5 - Distribuição da concordância entre juízes de avaliação da técnica do 

roteiro vídeo educativo. Fortaleza, 2013. 
 N % 
Título do vídeo educativo   
Título remete à autoeficácia materna para prevenir diarreia infantil 
(N=5) 

4 80 

Título desperta interesse para assistir ao vídeo (N=5) 4 80 
Conceito da ideia   
Conteúdo adequado ao objetivo do vídeo de elevar a confiança da 
mãe em prevenir a diarreia infantil (N=5) 

5 100 

A ideia auxilia a aprendizagem (N=5) 5 100 
A ideia é acessível (N=5) 5 100 
O roteiro é útil (N=5) 5 100 
O roteiro é atrativo (N=5) 4 80 
Construção dramática   
O Ponto de partida do roteiro tem impacto (N=5) 5 100 
Com o desenvolvimento do roteiro o interesse cresce (N=5) 5 100 
Numero de cenas suficiente (N=5) 4 80 
Tempo de duração suficiente (N=5) 5 100 
Apresentação do roteiro é agradável (N=5) 5 100 
Ritmo   
Existe uma atenção crescente, com curva dramática ascendente 
(N=4) 

3 75 

O ritmo é cansativo (N=4) 1 20 
Há dinamismo dos ambientes (N=5) 5 100 
As formas de apresentação das cenas são adequadas (N=5) 3 60 
Personagens   
O perfil das personagens é original (N=5) 3 60 
Os valores das personagens têm consistência  (N=5) 5 100 
Potencial dramático   
É desenvolvida uma expectativa (N=5) 5 100 
Diálogos (Tempo dramático)   
No diálogo cada intervenção motiva outra (N=5) 5 100 
Há aceleração da ação até o ponto culminante do clímax da 
história (N=5) 

3 60 

Estilo visual (Estética)   
Existem muitas repetições de cenário/ambiente (N=5) 1 20 
As imagens são adequadas (N=5) 4 80 
A estrutura geral é criativa (N=5) 5 100 
Púbico referente   
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O conteúdo de interesse (confiança materna na prevenção da 
diarreia infantil) tem relação direta com o público alvo (mães de 
crianças menores de cinco anos, com baixa escolaridade) (N=5)  

5 100 

Funcionalidade   
O vídeo propõe-se a elevar a confiança materna em prevenir 
diarreia em seu filho (N=5) 

5 100 

O vídeo é capaz de gerar resultados positivos (N=5) 5 100 
Usabilidade    
É fácil de aprender os conceitos utilizados e suas aplicações 
(N=5) 

5 100 

Permite que sua mãe tenha controle das atividades nele 
apresentadas, sendo fácil de aplicar (N=5) 

5 100 

Fornece ajuda de forma clara (N=5) 5 100 
Fornece ajuda de forma completa (N=5) 4 80 
Fornece ajuda sem ser cansativo (N=5) 4 80 
Eficiência    
O tempo proposto é adequado para que a usuária aprenda o 
conteúdo (N=5) 

3 60 

O tempo proposto é adequado para que a usuária possa se sentir 
mais confiante em prevenir diarreia infantil (N=5) 

4 80 

O número de cenas está coerente com o tempo proposto para o 
vídeo (N=5) 

3 60 

O número e a caracterização dos personagens atendem ao 
objetivo proposto (N=5) 

5 100 

O discurso entre os personagens é usado de forma eficiente e 
compreensível à clientela (N=4) 

4 100 

 

 
Pode-se observar a concordância unânime dos juízes (N=5; 100%) 

quanto aos seguintes aspectos: conceito da ideia (conteúdo adequado ao objetivo 

do vídeo de promover a autoeficácia para a prevenção e manejo da diarreia infantil; 

a ideia auxilia a aprendizagem e é acessível; o roteiro é útil); construção dramática 

(o ponto de partida do roteiro tem impacto; com o desenvolvimento do roteiro o 

interesse cresce; tempo de duração é suficiente; a apresentação do roteiro é 

agradável); ritmo (há dinamismo dos ambientes); personagens (os valores das 

personagens têm consistência); potencial dramático (há o desenvolvimento de uma 

expectativa); diálogos ou tempo dramático (no diálogo cada intervenção motiva 

outra); quanto ao estilo visual (a estrutura geral é criativa); púbico referente (o 

conteúdo de interesse que é a confiança materna na prevenção da diarreia infantil, 

tem relação direta com o público alvo, mães de crianças menores de cinco anos, 

com baixa escolaridade); quanto à funcionalidade (o vídeo propõe-se a elevar a 

confiança materna em prevenir diarreia em seu filho; o vídeo é capaz de gerar 
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resultados positivos); na usabilidade (é fácil de aprender os conceitos utilizados e 

suas aplicações; permite que sua mãe tenha controle das atividades nele 

apresentadas, sendo fácil de aplicar; fornece ajuda de forma clara); por fim, o 

quesito eficiência (o número e a caracterização dos personagens atendem ao 

objetivo proposto). Além disso, os quatro juízes que responderam quanto à eficiência 

dos discursos entre os personagens, consideraram que estes eram utilizados de 

forma eficiente e compreensível à clientela (100%). 

Quanto ao ritmo apenas um juiz mencionou o ritmo como sendo cansativo 

(N=1; 20%) e um referiu a existência de muitas repetições de cenários/ambientes 

(N=1; 20%). Ressalta-se que a mudança constante de cenários poderia ocasionar 

uma confusão para o entendimento das cenas, dessa forma, optou-se por sete 

cenários: corredor da unidade de saúde (apresentação do vídeo), sala de 

atendimento da unidade de saúde (palestra); mercearia (momento em que se faz a 

conferência do prazo de validade dos alimentos); cozinha de uma casa, sala de 

estar e banheiro (representando partes da casa da Luiza); rua (cena onde o lixo é 

desprezado e na qual as crianças pedem às suas mães para brincar no campo de 

futebol).   

No que diz respeito à avaliação geral dos juízes técnicos acerca do roteiro 

do vídeo educativo, a avaliação da adequação do vídeo ao público referente foi 

considerada excelente pela maioria dos avaliadores (N=3; 60%). A ideia e 

construção dramática foram tidas como muito boas por 3 (60%) e 4 (80%) juízes, 

respectivamente. E os diálogos foram considerados bons por 3 (60%) juízes 

técnicos. Ressalta-se que nenhum dos aspectos analisados foi dito apenas como 

regular pela maioria dos juízes.  

 
Tabela 6 - Avaliação dos aspectos técnicos do vídeo educativo. Fortaleza, 2013. 
 
 Excelente Muito bom Bom  Regular  
 N % N % N % N % 
Ideia (N=5) - - 3 60 2 40 - - 
Construção dramática (N=5) - - 4 80 1 20 - - 
Ritmo (N=5) - - 2 40 2 40 1 20 
Personagens (N=5)  1 20 2 40 2 40 - - 
Potencial dramático (N=5)  1 20 2 40 2 40 - - 
Diálogos (N=5)  1 20 1 20 3 60 - - 
Estilo visual (N=5) 1 20 2 40 2 40 - - 
Público referente  (N=5) 3 60 2 40 - - - - 
Estimativa de produção (N=3) 1 33,3 1 33,3 1 33,3 - - 
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Acerca da avaliação geral do vídeo, pode-se verificar que a maioria dos 

juízes técnicos (N=3; 60%) considerou o vídeo aprovado com modificações, 

enquanto que 2 (40%) julgaram-no simplesmente como aprovado.  

Entre as sugestões dos juízes técnicos destacam-se as que se seguem:  

 
Acho o título muito longo, poderia ser algo como: Evite a diarreia em seu 
filho! (T1) 
 
Acho o vídeo muito longo para prender a atenção do público ao qual ele se 
propõe. Acho que as ideias poderiam ser passadas em um tempo menor. 
Isto daria mais dinamismo e acredito que cumpriria melhor a sua função. 
(T1) 
 
De forma geral as ideias a respeito da prevenção da diarreia estão muito 
bem apresentadas em termos de áudio, mas sinto a necessidade de mais 
imagens, vários trechos estão descobertos. (T1) 
 
Quanto aos personagens, precisa ser muito bem interpretado pelos atores 
ou pessoas da comunidade. Eu prefiro atores convidados. (T2) 
 
Acredito que vá ficar um pouco cômico. Acredito que possa ter um pouco 
mais de seriedade! (T2) 
 
Poderia ser um titulo menor, tipo: Seu filho longe da diarreia! (T2) 
 
Sugiro que seja selecionado um áudio dinâmico, atrativo e instrumental que 
pontue bem a sequencia de situações evidenciadas nas cenas propostas. 
(T3) 
 
O título pode ser mais chamativo para prender a atenção do expectador: 
Diarreia mata, só você pode salvar! (T5) 
 
(...) sendo possível reduzir o tempo do vídeo, ficaria melhor. (T5) 
 
Acredito que os diálogos podem ser reduzidos para dar mais dinamismo às 
ações dramáticas. (T5) 

 
 

Ressalta-se que todas as sugestões supracitadas dos juízes técnicos 

foram analisadas pelas autoras do vídeo de forma que na revisão do roteiro para 

que se chegasse à quarta versão (versão final). Nessa versão, alguns diálogos 

foram excluídos e algumas falas reduzidas, de forma que o tempo total do vídeo 

também diminuiu (16 minutos), algumas cenas que poderiam dar comicidade foram 

excluídas, o título foi reconsiderado mediante as sugestões dos dois grupos de 

juízes sendo modificado para “Diarreia infantil: Você é capaz de prevenir”, o roteiro 

foi revisto de modo a que as cenas (imagens) correspondessem às suas respectivas 

falas, sendo complementadas nos trechos que haviam sido consideradas 

descobertas pelos juízes.  
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Além disso, buscou-se em um áudio dinâmico, atrativo e instrumental que 

pontuasse a sequência de situações evidenciadas nas cenas propostas, conforme 

foi sugerido pelo juiz técnico 3.  

Sendo assim, após o processo de validação do roteiro do vídeo por meio 

dos juízes de conteúdo e técnicos, chegou-se a quarta e última versão do roteiro, 

sendo esta utilizada para a produção do vídeo educativo.  

 

5.3. Produção do vídeo educativo  

 

 A etapa de produção do vídeo contou com seis atrizes profissionais, um 

ator e seis crianças da própria comunidade devido à dificuldade para que fossem 

encontrados atores mirins que se adequassem às características dos personagens 

do vídeo.  

Para a gravação, contou-se com o trabalho de dois profissionais 

especialistas na área de produção de vídeos, os quais dispunham do equipamento 

técnico profissional necessário, tais como câmeras profissionais, tripés, iluminação e 

anteparos apropriados.  

A gravação do vídeo durou dois dias. Primeiramente, procedeu-se a 

gravação das cenas realizadas em cenários da comunidade, tais como na casa e na 

rua próxima à referida casa, dando a ideia de estarmos no bairro em que as 

personagens Luzia e Maria moravam. No segundo dia, enfocou-se na gravação das 

imagens que ocorriam no Laboratório de Comunicação em Saúde (Lab-Com Saúde), 

localizado no Departamento de Enfermagem da UFC, onde se estava representando 

as cenas da Unidade de Saúde.  

As filmagens foram realizadas em tomadas, isto é, intervalos de tempo 

entre o início e o término de cada gravação. Cada cena, portanto, foi formada por um 

conjunto de tomadas, e, consequentemente, o vídeo foi composto por um conjunto 

de cenas (BARBOSA, 2008).  

Ressalta-se que foram realizados ensaios anteriores ao dia de gravação 

com alguns dos participantes que compuserem o elenco do vídeo, para tanto o 

roteiro lhes foi entregue em tempo hábil para a familiarização com os papéis. Após 

considerar que todos os atores possuíam domínio sobre o desempenho de seus 

papéis, foram agendados os dias para as filmagens. 
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Sentiu-se um pouco de dificuldade em gravar as cenas com crianças, 

tendo em vista que estas não eram atores ou atrizes, de forma que cada cena 

precisou ser gravada mais de uma vez para que se chegasse a um resultado 

satisfatório, no que diz respeito aos ângulos, à luz, às falas, expressões e gestos.  

Além disso, alguns letterings foram gravados apenas no áudio (formato 

off) para que posteriormente, no momento da edição, essas sobrepusessem cenas 

que orientavam acerca de alguns cuidados preventivos da diarreia infantil.  

 

5.4.  Pós-produção do vídeo educativo  

 

A edição, ou seja, pós-produção do vídeo ficou sob responsabilidade dos 

mesmos profissionais que efetuaram a produção do vídeo. Estes escolheram o áudio 

(músicas) e a junção das cenas e áudios (falas).  

Com a finalização das gravações, o profissional técnico especializado 

efetuou a edição do vídeo por meio do programa Final Cut Pro®, software 

profissional de edição de vídeo não linear desenvolvido pela Apple Computer® para 

seu sistema operacional Mac OS X®. Este selecionou as melhores tomadas para 

compor cada cena disposta no roteiro, intercalando com caracteres sobrepostos, 

legendas, figuras disponíveis livremente na internet e recursos de áudio para 

incrementar o vídeo e torná-lo mais atrativo. 

Ao final desta etapa, todo material editado foi revisado inúmeras vezes 

pela pesquisadora e por duas juízas da fase de validação de conteúdo do roteiro do 

vídeo, as quais foram previamente convidadas para assistirem ao vídeo e deram 

sugestões e recomendações para uma melhor qualificação do vídeo. Dessa forma, o 

vídeo foi modificado algumas vezes, incluindo-se alguns aspectos de ordem estético-

visual, como cor, fonte e excluindo-se algumas cenas que haviam sido gravadas. 

O vídeo foi finalizado com 16 minutos e 20 segundos, excluindo-se os 

créditos; e 16 minutos e 58 segundos, incluindo créditos, tempo considerado 

adequado para vídeos com caráter educativo, a fim de que o público se mantenha 

atento ao conteúdo de forma eficaz. 
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5.5. Validação do vídeo educativo pela população-alvo 

 

Após a edição do vídeo, este foi aplicado a 17 mães com perfil 

sociodemográfico semelhante ao do público-alvo do vídeo, com vistas a efetuar uma 

validação (avaliação) do vídeo propriamente dito, ou seja, do vídeo já gravado e 

editado.  

As referidas mães apresentaram média de idade de 27 anos, 47,1% (N=8) 

tinham o primeiro grau completo e 64,7% (N=11) encontravam-se em união 

consensual e eram donas de casa. Ainda, 47,1% (N=8) moravam com três pessoas 

na residência e 29,4% (N=5) viviam com uma renda familiar de um salário mínimo 

por mês. Em relação ao número de gestações, 52,9% (N=9) tiveram um filho, 88,2% 

(N=15) não tiveram aborto e a maioria 58,8% (N=10) das crianças era do sexo 

masculino. 

A validação do vídeo educativo realizada pelas mães, chamadas de 

pessoas leigas, é de extrema importância; visto que estudos mostram que são elas 

que vão usufruir da tecnologia educativa, além de que se faz necessário conhecer a 

população a qual se destina o material (FERREIRA et al., 2010;  SOUSA; TURRINI, 

2012; MARTINS et al., 2012). Essas mulheres devem ser reconhecidas como 

agentes da sua própria história, devendo ter um olhar crítico sobre a realidade na 

qual estão inseridas (FREIRE, 1997) e com isso, ter sua participação reconhecida e 

reforçada durante a validação dos materiais produzidos. 

Em relação à opinião das mulheres quanto ao vídeo educativo, todas 

afirmaram que as temáticas apresentadas nas cenas do vídeo ajudaram para que 

elas tivessem uma melhor compreensão acerca do assunto.  As temáticas 

abordadas nas cenas do vídeo foram consideradas claras, com um percentual acima 

de 70% e com uma média de 96,9% de concordância entre as mulheres. Somente 

duas cenas (03 e 13), referentes ao prazo de validade dos alimentos e ao tratamento 

da água para consumo, apresentaram percentil em torno de 70%, as demais tiveram 

100% de concordância entre as participantes (Gráfico1). 
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Gráfico 1 - Clareza das temáticas abordadas nas cenas do vídeo “Diarreia Infantil: 

você é capaz de prevenir”.  

 

 

Algumas participantes sugeriram para a cena 03 que se acrescentassem 

alimentos que são consumidos pela criança. Entretanto, é oportuno salientar que, 

apesar de na cena 03 ter sido mostrado, apenas, um saco de arroz, em outros 

momentos no vídeo, abordou-se a alimentação saudável e a sua importância para a 

criança, além da sua alimentação durante o episódio diarreico (BRASIL, 2002). Além 

disso, o arroz faz parte da pirâmide alimentar, devendo também ser acrescentado ao 

cardápio das crianças a partir dos seus seis meses de vida, na alimentação 

complementar.   

Mesmo não existindo sugestões de alteração para a cena 13, sabe-se da 

importância do tratamento da água para o consumo. Visto que ela é uma das 

principais medidas para a prevenção da doença e se realizada corretamente, 

possibilita a redução do número de mortes por diarreia (PORTELA et al., 2011). 

A respeito da relevância das cenas do vídeo educativo, a concordância 

manteve-se entre 94% e 100%, porém, somente as cenas 03 e 13, referentes ao 

prazo de validade dos alimentos e ao tratamento da água para consumo, 

respectivamente, apresentaram 76,6% e 70,6% de concordância entre as mulheres, 

(Gráfico 2). 
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Gráfico 2 - Relevância das cenas do vídeo “Diarreia Infantil: você é capaz de 

prevenir”.  

 

 

A relevância foi especificamente avaliada pelo seu grau, calculado 

mediante o IVC. Os cálculos do IVC individual das cenas estão apresentados na 

Tabela 7 que variou de 0,88 a 1,00. Quanto ao IVC global do vídeo educativo foi 

encontrado um valor de 0,97, significando excelente nível de concordância entre as 

mães no que diz respeito ao conteúdo do vídeo. 

 

Tabela 7 - Distribuição dos Índices de Validade de Conteúdo (IVC) de cada cena, 
segundo a análise das mães. Fortaleza, 2013. 
Cenas Cenas IVC 

1 Higiene da criança 1,00 
2 Lavagem das mãos 1,00 
3 Prazo de validade dos alimentos 1,00 
4 Lavagem das frutas e verduras 1,00 
5 Limpeza do local de preparo dos alimentos 1,00 
6 Armazenamento dos alimentos na geladeira 0,94 
7 Proteção dos alimentos/bebidas contra insetos 0,94 
8 Limpeza do domicílio 0,94 
9 Descarte do lixo doméstico 0,94 

10 Contato da criança com chão/areia 0,88 
11 Alimentação saudável 1,00 
12 Armazenamento das sobras de comida 0,94 
13 Tratamento da água para consumo 0,94 
14 Aleitamento Materno Exclusivo 1,00 
15 Corte da unha da criança 0,94 
16 Vacinação 1,00 
17 Levar a criança ao posto de saúde 0,94 
18 Preparo do soro de reidratação oral 1,00 
19 Alimentação durante a diarreia 1,00 
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A validação realizada pelas participantes do estudo evidenciou que o 

material construído é confiável, visto que se obtiveram resultados favoráveis (IVC 

individual e global acima de 0,80) ao construto que se desejava avaliar (autoeficácia 

materna para a prevenção da diarreia infantil).  

Tratando-se do instrumento avaliativo do material educativo, pode-se 

constatar que o vídeo “Diarreia Infantil: você é capaz de prevenir” teve boa 

compreensão, apresentou cenas que promoveram atratividade e autoeficácia, além 

de ter tido uma linguagem que favoreceu aceitação cultural e persuasão por parte do 

público alvo.  

Diante dos domínios avaliados no material educativo, pode-se verificar 

que 76,5% (N=13) das mães compreenderam o conceito de diarreia, e que todas 

souberam dizer os cuidados para a prevenção da doença, afirmando que haviam 

entendido todas as partes do vídeo 100% (N=17). Informaram ainda, por 

unanimidade, que se sentiram motivadas para assistir o vídeo até o final, 

demonstrando assim a atratividade do vídeo.  

Em relação à aceitação cultural, 82,4% (N=14) concordaram com a 

temática que o vídeo trazia e não se sentiram incomodadas com o que foi abordado 

no mesmo. Entretanto, 17,7% (N=3) mulheres ressaltaram que a cena 04, a qual se 

refere à lavagem das frutas e verduras com água sanitária causou certo incômodo, 

pois estas mencionaram que não sabiam que poderia ser utilizado o hipoclorito de 

sódio.  

Quanto ao domínio da autoeficácia, 88,2% (N=15) das mulheres 

acreditaram que poderiam seguir as orientações que o vídeo indicou no seu 

cotidiano, 100% (N=17) afirmaram que as cenas permitiram que as mães 

pensassem a respeito da sua saúde e do seu filho (a) e 94,1% (N=16) se sentiram 

confiantes para prevenir a diarreia no seu filho (a). No domínio persuasão, 94,1% 

(N=16) falaram que seriam capazes de aconselhar outras mães em relação aos 

cuidados de prevenção e manejo da diarreia infantil. 
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Tabela 8 - Distribuição das respostas obtidas pelas mães segundo os domínios de 

avaliação do material educativo. Fortaleza, 2013.  

Domínios N % 
Compreensão   

Você pode me dizer quando o seu filho (a) está com diarreia?   
Sim 13 76,5% 
Não   

Você pode citar os cuidados que devem ser realizados para 
evitar diarreia no seu filho (a)? 

  

Sim 17 100% 
Não - - 

Você poderia identificar as partes do vídeo que não entendeu 
ou achou difícil? 

  

Sim 17 100% 
Não - - 

Atratividade   
Você teve vontade de assistir o vídeo até o fim?   

Sim 17 100% 
Não - - 

Aceitação Cultural   
Tem alguma coisa nesse vídeo que você acha agressivo, ruim 
que a incomoda ou não concorda? 

  

Sim 03 17,7% 
Não 14 82,4% 

Autoeficácia   
Você acredita que pode seguir o que o vídeo mostra?   

Sim 15 88,2% 
Às vezes 01 5,9% 
Não 01 5,9% 

O vídeo sugeriu-lhe “pensar ou agir” sobre a sua saúde e a do 
seu filho (a)? 

  

Sim 17 100% 
Não - - 

O vídeo fez com que a senhora se sentisse confiante para 
evitar a diarreia no seu filho (a)? 

02 9,5% 

Sim 15 88,2% 
Não 02 11,8% 

Persuasão   
Você acha que o vídeo lhe proporciona conhecimentos 
suficientes para você informar outras mães sobre como 
prevenir a diarreia infantil? 

  

Sim 16 94,1% 
Não 01 - 

 

 

No que concerne aos domínios avaliados pelas mulheres quanto ao 

material educativo proposto (DOAK; DOAK; ROOT, 1996), evidenciou-se que a 
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tecnologia educativa obteve resultado positivo, visto que o vídeo permitiu não só às 

mães compreenderem acerca do conceito da prevenção e do manejo da diarreia 

infantil, como as cenas possibilitaram uma assimilação de conteúdo de forma 

atrativa, persuasiva, sendo apropriado a sua cultura favorecendo assim a motivação 

e a confiança materna de se sentirem capazes de realizarem um comportamento 

específico e desejado.  

Compreender as informações propostas no vídeo educativo é um domínio 

que precisa ser contemplado de forma satisfatória, pois contribuirá para que as mães 

saibam identificar quando a criança está com diarreia e quais medidas devem 

adotar, além do manejo e tratamento adequados. Considerando que a doença é de 

rápida resolutividade, desde que todas as medidas citadas anteriormente sejam 

realizadas adequadamente (LIU, 2009; BRASIL, 2009; TAVARES; MARINHO, 2007). 

A atratividade nos materiais educativos deve ser contemplada não apenas 

em materiais audiovisuais, mas em todas as tecnologias educativas, visto que 

estimula o interesse da clientela até o final da aplicação da estratégia educativa; 

além de favorecer a aprendizagem e aumentar a interação enfermeiro-paciente. 

Estudos mostram que os materiais devem atender a padrões, quanto ao layout, às 

imagens utilizadas, as cores e o tamanho da letra das informações textuais 

apresentadas para que o vídeo se torne o mais atrativo possível (ARNOLD et al., 

2006; DOAK; DOAK, 2004). 

O domínio de aceitação cultural também é essencial para a validação do 

material educativo, uma vez que a cultura de um povo está ligada a seus valores e 

saberes diante do mundo que vive (FREIRE, 1997). Logo, a percepção das mães em 

relação aquilo que está sendo abordado, possibilita identificar se os conceitos e as 

orientações transmitidas estão de acordo com a realidade que vivenciam, pois elas 

só irão seguir as orientações se acreditarem que é certo e factível no seu cotidiano. 

Com relação à autoeficácia, esta deve ser considerada nos cuidados 

prestados às crianças, pois incentivando as pessoas, no caso as mães, a 

transformarem suas ações, influenciam os eventos que afetam suas vidas 

(JOVENTINO et al., 2013b). Assim, a autoeficácia irá interferir na quantidade de 

esforço que cada indivíduo irá dispensar e tempo em que irão persistir para transpor 

obstáculos e experiências adversas, no entanto, garante necessariamente o 

sucesso, mas a baixa autoeficácia certamente produz o fracasso (BANDURA, 1977). 
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No vídeo educativo, o domínio persuasão foi empregado de forma efetiva, 

pois as informações contidas na cena oportunizaram a adoção de comportamentos 

saudáveis, sendo assim, a comunicação persuasiva é uma estratégia útil para gerar 

comportamentos preventivos, como pode ser evidenciado, a partir das declarações 

das mães de que acreditam ser capazes de aconselhar outras mulheres a agirem de 

acordo com a mensagem transmitida pelo vídeo (TONANI; CARVALHO, 2008). 

 

5.6. Caracterização e testagem da homogeneidade da amostra  

 

 A amostra total do estudo foi composta por 180 mães de crianças em 

idade inferior a cinco anos, de modo que 90 compuseram o grupo intervenção, que 

assistiu ao vídeo educativo, e 90 o grupo comparação, o qual não participou da 

referida atividade educativa.  

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

(comparação ou intervenção) garante a randomização, dessa forma, no presente 

estudo a randomização foi do tipo agrupada. No entanto, mesmo diante dessa 

garantia, faz-se premente a testagem da homogeneidade entre os grupos, como 

uma maneira de ratificar a semelhança entre ambos, tratando-se, portanto, da 

coerência interna (LOBIONDO-WOOD; HABER, 2001).  

Pode-se observar que os grupos foram semelhantes em todos os 

aspectos sociodemográficos analisados, tendo em vista que os valores de p não 

demonstraram significância estatística entre ambos, a saber: faixa etária materna 

(p=0,708), escolaridade materna (p=0,300), estado civil (p=0,570), ocupação 

(p=0,615), sexo da criança (p=0,196), número de moradores na residência 

(p=0,756), renda per capita (p=0,542), tempo de moradia no mesmo endereço 

(p=0,241) e número de filhos (p=0,801).  
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Tabela 9 - Distribuição das famílias conforme o grupo e características 

sociodemográficas. Fortaleza, 2013. 

Variáveis Grupo Comparação Grupo Intervenção p-valor a 
 N % N %  
Faixa etária materna (ano) 0,708 
15 – 18 5 5,6 8 8,9  
19 – 29 44 48,9 47 52,2  
30 – 39 33 36,7 27 30  
40 – 58 8 8,9 8 8,9  
Escolaridade materna (ano de estudo) 0,300 
1 – 4 9 10 12 13,3  
5 - 8  41 45,6 48 53,3  
9 – 11 40 44,4 30 33,3  
Estado civil 0,570 
Com companheiro 56 62,2 59 66,3  
Sem companheiro 34 37,8 30 33,7  
Ocupação 0,615 
Dona de casa 64 71,1 67 74,4  
Outras 26 28,9 23 25,6  
Sexo da criança     0,196 
Masculino 47 52,2 55 61,8  
Feminino 43 47,8 34 38,2  
Nº pessoas na residência     0,756 
2 a 3 28 31,1 30 33,3  
4 a 5 42 46,7 44 48,9  
6 a 11 20 22,2 16 17,8  
Renda per capita (R$)     0,542 
70 - 169,50 5 5,6 6 6,9  
169,51 – 339 15 16,7 13 14,9  
340 – 678 24 26,7 16 18,4  
679 – 2840 46 51,1 52 59,8  
Tempo de moradia no mesmo endereço (mês) 0,241 
1 – 12 12 13,3 14 15,6  
13 – 60 23 25,6 32 35,6  
61 – 396 55 61,1 44 48,9  
Nº de filhos     0,801 
1 29 32,6 33 37,1  
2 30 33,7 22 24,7  
3 a 4 26 29,2 33 37,1  
5 a 8 4 4,5 1 1,1  
a – Teste do quiquadrado 

  

Verifica-se por meio da Tabela 10 que, acerca da homogeneidade entre 

os grupos comparação e intervenção, ambos assemelhavam-se em relação às 

características de moradia/sanitárias analisadas, tais como: tipo de piso (p=0,502), 

coleta de lixo (p=0,602), tipo de abastecimento hídrico (p=0,650), procedência da 
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água destinada ao consumo humano (p=0,587), tratamento da água ingerida pela 

criança (p=0,557), existência de sabão próximo às torneiras (p=0,649), tipo de 

sanitário (p=0,427), esgoto (p=0,175), refrigerador em uso (p=0,226) e existência de 

animal de estimação (p=0,392). 

  

Tabela 10 - Distribuição das famílias conforme o grupo e características de 

moradia/sanitárias. Fortaleza, 2013. 

Variáveis Grupo Comparação Grupo Intervenção p-valor 
 N % N %  
Piso     0,502b 
Cerâmica  22 24,4 23 25,6  
Cimento  63 70 64 71,1  
Terra  4 4,4 1 1,1  
Misto  1 1,1 2 2,2  
Coleta de lixo     0,602b 
Pública 89 98,9 87 96,7  
Outros 1 1,1 3 3,3  
Abastecimento hídrico     0,650a 
Público 88 97,8 87 96,7  
Outros  2 2,2 3 3,3  
Procedência da água destinada ao consumo humano 0,587a 
Mineral 69 76,7 72 80  
Outros 21 23,3 18 20  
Tratamento da água ingerida pela criança 0,557a 
Sim 14 15,6 11 12,5  
Não 76 84,4 77 87,5  
Existência de sabão próximo às torneiras 0,649a 
Sim  80 88,9 78 86,7  
Não 10 11,1 12 13,3  
Tipo de sanitário      0,427a 
Com descarga  58 64,4 63 70  
Sem descarga  32 35,6 27 30  
Esgoto      0,175a 
Público 13 14,4 22 24,4  
Fossa  68 75,6 57 63,3  
Outros  9 10 11 12,2  
Refrigerador em uso     0,226a 
Sim  74 82,2 78 88,6  
Não  16 17,8 10 11,4  
Existência de Animal de estimação 0,392b 
Sim  40 44,4 36 40  
Não  50 55,6 54 60  
a – Teste do quiquadrado 

b – Teste de razão de maximoverossimilhança 
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 No que diz respeito à testagem de homogeneidade das variáveis 

relacionadas aos cuidados prestados às crianças, os grupos intervenção e 

comparação assemelharam-se quanto ao recebimento de ajuda de terceiros para 

cuidar da criança (p=0,351), internamento da criança no primeiro mês de vida 

(p=0,279), prematuridade (p=0,481), uso de mamadeira para alimentação da criança 

(p=0,550), episódio anterior de diarreia (p=0,435), criança recebeu algum 

medicamento no período da diarreia (p=0,654), administrou alguma receita caseira 

para diarreia (p=0,984), ofereceu o SRO (p=0,794), vacinada contra o rotavírus 

(p=0,237), atitude materna quanto à alimentação da criança durante o período de 

diarreia (p=0,082), criança recebe cuidados em outros locais (p=0,709).  

 

Tabela 11 - Distribuição das famílias conforme o grupo e cuidados prestados à 

criança. Fortaleza, 2013. 

Variáveis Grupo Comparação Grupo Intervenção p-
valor 

 N % N %  
Ajuda de terceiros para cuidar da criança  0,351b 
Sim  48 53,3 54 60  
Não  42 46,7 36 40  
Internamento da criança no 1º mês de vida 0,279b 
Sim  11 12,2 16 17,8  
Não  79 87,8 74 82,2  
Prematuridade      0,481b 
Sim  9 10 10 11,1  
Não  81 90 80 88,9  
Uso de mamadeira para alimentação da criança 0,550a 
Sim  46 51,1 50 55,6  
Não  44 48,9 40 44,4  
Episódio anterior de diarreia  0,435a 
Sim  70 77,8 64 72,7  
Não  20 22,2 24 27,3  
Criança recebeu algum medicamento no período da diarreia 0,654a 
Sim  24 35,3 25 39,1  
Não  44 64,7 39 60,9  
Administrou alguma receita caseira para diarreia 0,984a 
Sim  33 37,9 24 38,1  
Não  54 62,1 39 61,9  
Ofereceu o SRO     0,794a 
Sim  49 57 39 59,1  
Não  37 43 27 40,9  
Vacinada contra o rotavírus 0,237a 
Sim  84 94,4 77 89,5  
Não  5 5,6 9 10,5  
Atitude materna quanto à alimentação da criança durante o período de 0,082a 
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diarreia 
Suspende  15 18,5 16 23,2  
Continua a mesma 32 39,5 36 52,2  
Procura melhorar 34 42 17 24,6  
Criança recebe cuidados em outros locais  0,709a 
Sim  27 30 29 32,6  
Não  63 70 60 67,4  
a – Teste do quiquadrado; b – Teste de razão de maximoverossimilhança 

 

Assim, pode-se constatar que os grupos são homogêneos e que a 

proposta da aplicação do vídeo educativo pode ser realizada a fim de verificar a 

efetividade do mesmo na autoeficácia materna para prevenir diarreia infantil.  

 

5.7. Efeitos da aplicação do vídeo educativo na autoeficácia materna para 

prevenir diarreia infantil 

 

A diarreia ainda é uma doença que impacta significativamente as taxas de 

morbimortalidade na infância, embora seja uma enfermidade evitável por meio de 

intervenções de baixo custo. Em 2009, a UNICEF e OMS elaboraram um relatório 

destinado a aumentar a sensibilização dos países acerca dessa problemática, bem 

como a estabelecer um plano de ação global para reduzir a incidência e mortalidade 

associada à doença (UNICEF; OMS, 2009).  

Devido às consequências da diarreia a curto, médio e longo prazos que 

afetam não apenas o crescimento físico, mas também a capacidade cognitiva, 

produtividade e economia, estratégias abordando diarreia devem ser priorizadas. Por 

isso, fatores que contribuam para esta enfermidade em crianças e na comunidade 

devem ser identificados e minimizados (USFAR et al., 2010). 

Em junho de 2012, a UNICEF emitiu outra chamada de ação sobre 

pneumonia e diarreia, visando combater as doenças mais mortais para crianças, 

sobretudo nos países mais pobres do mundo, e solicitou aos países uma 

reorientação dos esforços para reduzir as mortes por diarreia. Essa publicação 

ressalta a necessidade de intensificar o compromisso mundial com financiamento 

para a luta contra diarreia infantil e argumenta que intervenções essenciais entre as 

crianças mais pobres poderiam salvar vidas (UNICEF, 2012). 

Isanaka et al. (2012) afirmam que é necessário mais do que um catálogo 

de intervenções comprovadamente eficazes para reduzir o fardo da diarreia infantil, 
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sendo essencial que estas estratégias tenham boa aceitabilidade e cobertura. Os 

autores ressaltam ainda a dificuldade em tratar a diarreia infantil de forma a 

transformar o conhecimento em intervenções eficazes, afirmando que o progresso 

na luta contra as doenças diarreicas irá estagnar caso não ocorra uma melhor 

prestação de intervenções desenvolvidas, pois somente difundindo o saber científico 

pode-se reduzir ainda mais esta enfermidade em todo o mundo. 

Por conta disso, levando-se em consideração o fator comportamental 

envolvido na gênese da diarreia em crianças, o presente estudo desenvolveu um 

vídeo educativo com o intuito de auxiliar as mães na prevenção da diarreia infantil. 

Diante da facilidade de difusão de informações audiovisuais, optou-se por 

acrescentar no referido vídeo, além de medidas preventivas contidas na EAPDI, 

habilidades de manejo da diarreia, como o preparo do SRO, a alimentação da 

criança durante o período diarreico e os sinais de perigo para o retorno da criança 

ao sistema de saúde.  

Estudos ainda demonstram que muitas mães não possuem 

conhecimentos e práticas adequadas na gestão da diarreia infantil. Pesquisa de 

cunho transversal realizada com 348 mães que visitaram os centros de saúde da 

Jordânia identificou que cerca de 23% das mães participantes relataram que deram 

ao seu filho a mesma quantidade de líquidos ou quantidade menor durante o 

episódio de diarreia, e 21,8% das mães tratavam os episódios de diarreia infantil em 

casa ou afirmaram que não podiam fazer nada pelas crianças. A grande maioria das 

mães 89,9% não sabia como usar a solução de reidratação oral (SRO) durante o 

episódio de diarreia. Diante desses dados, os autores reforçam que enfermeiros e 

outros profissionais de saúde podem desempenhar um papel importante na 

educação das mulheres em relação ao manejo da diarreia em seus filhos, bem como 

no que diz respeito à sua prevenção (ABU-BAKER et al., 2012). 

Conforme a Tabela 12, observa-se que nos quatro momentos de 

acompanhamento das mães no estudo, as médias dos escores de autoeficácia 

materna para prevenir a diarreia infantil elevaram-se, individualmente em cada 

grupo, verificando-se significância estatística (p<0,0001), com exceção do momento 

3, no qual houve uma discreta redução dos escores de autoeficácia. 

Com relação à comparação das médias dos escores na EAPDI entre os 

grupos e dentro dos momentos, pode-se verificar relação estatisticamente 

significante no momento 2, ou seja, no segundo mês de acompanhamento das mães 



89 
 

(p=0,042). Apesar disso, é notável que houve uma mudança considerável na média 

dos escores de autoeficácia quando se compara o M0, momento inicial, no Centro 

de Saúde da Família com os demais momentos M1, M2, M3, confrontando-se os 

grupo comparação e intervenção em cada momento.  

Além disso, pode-se destacar a semelhança entre ambos os grupos no 

que concerne à média inicial de escores de autoeficácia materna, tendo em vista 

que o valor de p não apresentou significância estatística no M0, momento inicial 

(p=0,115). 

Ressalta-se que o presente estudo por meio do vídeo educativo 

objetivava elevar a autoeficácia materna em prevenir diarreia infantil, construto que 

foi alcançado em todos os momentos do estudo ao se comparar o grupo intervenção 

com o grupo comparação.  

   

Tabela 12 - Comparação das médias da EAPDI, segundo o momento e o grupo. 
Fortaleza, 2013.  
 
Momento Grupo Comparação Grupo intervenção p(1) 
 Média ±EPM Média ±EPM  
M0 101,1 ±  9,8 103,3 ± 9,6 0,115 
M1 106,2 ±  10,2 108,7 ± 9,5 0,106 
M2 106,7 ±  10,0 109,8 ± 9,5 0,042 
M3 106,4 ±  10,6 109,0 ± 9,6 0,102 
 p(2)<0,0001 p(2)<0,0001  
   
 (1) Comparação das medias entre os grupos e dentro dos momentos. 
 (2) Comparação das médias entre os momentos e dentro de cada grupo. 
  
 

 Ainda acerca da Tabela 12, observa-se que as diferenças nos escores de 

autoeficácia materna para a prevenção da diarreia infantil foi mais evidente no M2, 

por ter sido o momento que apresentou maior diferença entre as médias dos escores 

de autoeficácia entre o grupo intervenção e o grupo comparação, representando 

uma diferença de 3,1 escores.  

Com isso, infere-se que o vídeo educativo “Diarreia Infantil: você é capaz 

de prevenir” favoreceu a autoeficácia materna, sobretudo no segundo mês após a 

intervenção (M2), por ter sido o mês em que se observou maior crescimento nas 

médias dos escores de autoeficácia das mães investigadas.  
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De acordo com Pajares e Olaz (2008), a autoeficácia deve ser avaliada 

periodicamente, para se verificar os efeitos das experiências sobre as competências 

pessoais, pois o grau de relação entre a autoeficácia e a ação é afetado por 

disparidades temporais. Fortes crenças de autoeficácia são resistentes e previsíveis 

porque geralmente são produtos do tempo e de experiências múltiplas. As crenças 

fracas exigem uma reavaliação constante para servirem como indicadores para 

próximas intervenções.   

Estudo realizado em Fortaleza-CE mediado pelo uso de uma intervenção 

educativa no formato de álbum seriado pautado na autoeficácia materna em 

amamentar também identificou que a estratégia impactou de forma estatisticamente 

significante a autoeficácia apenas no segundo mês após a intervenção (p<0,05) 

(DODT, 2011).  

Sabe-se que, assim como o aleitamento materno, a diarreia infantil 

precisa ser entendida através da participação e percepção materna, tendo em vista 

que uma criança é predominantemente cuidada pela mãe e o grau em que esta 

cuida de seu filho é regido por vários aspectos: familiar, social e cultural. Além disso, 

quando uma mãe está ausente, como, por exemplo, nos casos de morte materna, há 

um aumento na probabilidade de morbimortalidade infantil (AINSWORTH; SEMALI, 

2000; ANDERSON et al., 2007; BARTLETT et al., 2005; MASMAS et al., 2004).  

Em contrapartida no terceiro mês de acompanhamento (M3) no presente 

estudo esta diferença não se manteve estatisticamente significante. Acredita-se, 

portanto, na necessidade de reforços contínuos acerca da autoeficácia materna para 

prevenir diarreia infantil, evitando-se apenas uma intervenção pontual. 

Um dos possíveis motivos para o ocorrido também pode ter sido o fato de 

a amostra do estudo ter sido composta por mulheres que residiam em localidades 

com baixo IDH. Este fato pode ser corroborado por pesquisa realizada com 143 

gestantes nos Estados Unidos identificou que aquelas participantes com baixo nível 

de alfabetização medido por meio do The Short Test of Functional Health Literacy in 

Adults (STOFHLA) apresentaram mais chances de ter barreiras de autoeficácia para 

promoção da saúde (SHIEH et al., 2009).  

Baixo nível socioeconômico, falta de educação materna, conhecimento 

insatisfatório da mãe em relação à saúde, nascimentos a curtos intervalos, práticas 

de higiene inadequadas, local de eliminação das fezes da criança, aleitamento 

materno insuficiente (GENSER et al., 2006; HUQ; TASNIM, 2008), autoeficacia 
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materna baixa (JOVENTINO et al., 2013a) são fatores maternos que têm sido 

associados a um aumento risco de morbidade e mortalidade infantil por diarreia.   
De acordo com Pajares e Olaz (2008), alguns fatores determinam as 

ações e crenças de autoeficácia, a saber: fatores pessoais (cognições, afetos e 

eventos biológicos); influências comportamentais; e ambientais. Esses fatores 

interferem nessas crenças, por isso, são necessárias intervenções frequentes para 

que se consiga um nível crescente nos escores de autoeficácia das mães, de forma 

que mesmo diante de adversidades ambientais, ou mesmo diante de influências 

comportamentais de terceiros, esta possa se sentir segura com relação à sua 

confiança pessoal de prevenir diarreia em seu filho.    

 As pessoas precisam acreditar que suas ações podem produzir os 

resultados que desejam, do contrário, terão pouco incentivo para agir ou perseverar 

frente às dificuldades (PAJARES; OLAZ, 2008). Nesse contexto, os profissionais de 

saúde e, sobretudo enfermeiros deverão inserir o conceito de autoeficácia materna 

no cuidado da criança, bem como nas estratégias de educação em saúde 

relacionadas à prevenção da diarreia infantil de maneira permanente (JOVENTINO, 

2010).   

A compreensão da influência coletiva e dos fatores maternos deveria 

nortear as estratégias de prevenção e tratamento de diarreia infantil, bem como as 

tentativas de estabelecer uma continuidade nos cuidados relacionados à saúde da 

criança com vistas a reduzir a morbimortalidade relacionada às doenças diarreicas 

por causas evitáveis (CARUSO; STEPHENSON; LEON, 2010). 

De acordo com o Gráfico 3, pode-se observar que a autoeficácia materna 

em prevenir diarreia infantil elevou-se em ambos os grupos (comparação e 

intervenção) ao longo dos meses, apresentando um leve decréscimo no terceiro mês 

do acompanhamento.  

Ressalta-se que conforme se observa na figura abaixo, o grupo 

intervenção esteve em todos os momentos com médias na EAPDI acima das médias 

do grupo comparação, mesmo no último momento (M3) em que se verificou um 

decréscimo em ambos os grupos.  
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Gráfico 3 - Média dos escores na EAPDI conforme o grupo (intervenção e 

comparação) de acordo com cada momento analisado. 

 

 

A autoeficácia funciona como um importante conjunto de determinantes 

da motivação, do afeto e da ação humana, podendo estimular conquistas de 

melhores performances (BANDURA, 2003).  Além disso, atua nos processos 

cognitivos, motivacionais, afetivos e de seleção (BANDURA, 1997).  

No tocante aos processos cognitivos, sabe-se que as convicções de 

autoeficácia afetam os padrões de pensamento, podendo atuar como facilitadores 

ou bloqueadores de ações. Com a apresentação do vídeo educativo e o aumento da 

autoeficácia nos momentos avaliados percebe-se que o comportamento humano é 

regulado pelos objetivos, e estes são influenciados pela autoavaliação  das  

capacidades. De forma que, quanto maior a autoeficácia, mais elevados são os 

objetivos e mais forte o comprometimento com eles (BANDURA, 1997).  

Pessoas com elevado senso de autoeficácia são capazes de se visualizar 

executando habilmente determinadas atividades, além de apresentarem boas 

construções cognitivas na resolução de problemas potenciais, possibilitando 

diretrizes positivas de desempenho (BANDURA, 1993; SCHUNK, 1995). 

No que concerne aos processos motivacionais, de acordo com Bandura 

(1986, 1997), as convicções de eficácia afetam a automotivação por meio de um 

mecanismo que envolve, antes de tudo, os objetivos pessoais e a expectativa de 

poder atingi-los. Os processos motivacionais afetam a quantidade de esforço e de 
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tempo que uma pessoa emprega em determinada atividade. Nesse sentido, o 

comportamento deriva da percepção de que esses   objetivos são atingíveis, de 

forma que indivíduos com forte confiança em suas capacidades aumentam o ritmo 

de esforços para superar os desafios. 

Este fato pode ter sido comprovado a partir da aplicação do vídeo 

educativo, tendo em vista que este retratou nas cenas realidade semelhante às do 

público-alvo. Infere-se que isso pode ter contribuído para que as mães se tornassem 

mais confiantes com relação às suas habilidades de cuidados preventivos quanto à 

diarreia infantil, já que puderam visualizar no vídeo experiências de sucesso para a 

prevenção da diarreia infantil entre mães (personagens) que se assemelhavam às 

suas realidades de vida.  

Os processos afetivos se relacionam às reações emocionais que as 

pessoas experimentam em situações consideradas ameaçadoras, como estresse e 

ansiedade. A confiança de uma pessoa em sua capacidade influencia o nível de 

motivação e o surgimento de certas reações emocionais diante de situações 

desgastantes e ameaçadoras, julgando-se impotente. Essas situações não são 

ameaçadoras em sentido absoluto, mas no tocante ao que o indivíduo julga não 

poder realizar. Reações emocionais, por  sua  vez,  podem  afetar  as  ações  e  o  

comportamento  tanto  direta  como indiretamente,  alterando  a  natureza  e  o  

curso do pensamento. Seres humanos, acreditando poder controlar as ameaças 

potenciais, não  se  torturam  com  pensamentos apreensivos e, consequentemente, 

não se afetam por eles (BANDURA, 1997). 

Nesse sentido, o vídeo educativo também retratou cenas em que algumas 

mães demonstraram momentos de insegurança com relação aos cuidados 

preventivos de diarreia prestados à criança. No entanto, a enfermeira, personagem 

do vídeo, valeu-se da persuasão verbal e das experiências positivas pessoais das 

mães, influenciando, dessa forma, na melhoria da confiança materna.  

Quanto ao processo de seleção, Bandura (1997) retrata como a  

confiança na  autoeficácia  afeta  o  comportamento  humano e pressupõe que 

pessoas são, em parte, fruto de seu  meio. Mas, ao mesmo tempo, elas podem 

exercer alguma influência sobre o curso de suas vidas, selecionando e construindo 

ambientes. As pessoas tendem a evitar atividades e situações, acreditando 

excederem suas capacidades, embora estejam dispostas a assumir atividades e 

selecionar ambientes  sociais com os  quais  se  julgam capazes  de  lidar  
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(BANDURA, 1980), ou seja, as pessoas escolhem o que irão fazer de acordo com 

aquilo que sentem ser capazes de executar com sucesso. 

Robeson (2005) explica que existe na  mente  humana  um  processo 

autorregulatório  que  constantemente  faz  o  indivíduo  avaliar  a  si  próprio, aos  

outros  e  ao ambiente  em  geral. Comenta o autor que o pensamento  reflexivo  

serve  como  um  filtro  para  reavaliar  a performance e os resultados  relevantes, 

bem como recriar  o  autoconceito  individual. 

A autorregulação é facilitada por três tipos de condições: treino de 

transferência de estímulo, alteração nas práticas de reforço do ambiente social e o 

estabelecimento das funções de autorregulação. Portanto, desenvolver estratégias 

de auto-monitoramento, avaliação e gerenciamento das condições que nos afetam 

são tarefas necessárias para que mudanças comportamentais (aquisição ou 

transformação) (POLYDORO; AZZI, 2008) e para que a autoeficácia seja mantida. 

Este achado foi constatado no presente estudo, tendo em vista que a autoeficácia 

manteve-se elevada com um discreto declínio, de menos de um escore no terceiro 

momento em ambos os grupos sendo necessária uma atuação constante da equipe 

da Estratégia de Saúde da Família no que diz respeito à prevenção da diarreia 

infantil.   

A confiança de uma pessoa em seu desempenho se relaciona com os 

resultados que a mesma terá. Aqueles que possuem elevada autoeficácia  criam  a  

expectativa  de  produzir bons resultados e boas performances. Já aqueles que têm 

baixa expectativa de resultados, desenvolvem fracas performances (JOVENTINO, 

2010). 

Enfatiza-se que é preciso fornecer às pessoas, meios e recursos para 

mudar os comportamentos de saúde, além de razões para fazê-lo. A autorregulação 

efetiva desse comportamento requer certas habilidades de automotivação e 

autodireção. Há uma diferença entre possuir habilidades e ser capaz de usá-las 

efetivamente e consistentemente, mesmo sob condições díspares. O sucesso dessa 

competência requer não apenas habilidades, mas uma forte crença na própria 

capacidade de exercê-las. Portanto, a teoria da autoeficácia satisfaz todos esses 

aspectos de mudança comportamental favorável à saúde (SOUZA; SILVA; GALVAO, 

2002). 
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No presente estudo, pode-se constatar a influência direta da autoeficácia 

materna na ocorrência de diarreia infantil. Outros estudos também demonstram a 

participação da autoeficácia em comportamentos para a saúde.  

Estudo longitudinal controlado randomizado realizado para comparar a 

autoeficácia geral e a capacidade pessoal de utilizar com sucesso o autocuidado na 

gestão de sintomas (ansiedade, depressão, diarreia, fadiga, náusea e neuropatia) 

com uma população de indivíduos infectados pelo HIV investigou 775 participantes 

que compuseram o grupo experimental recebendo Manual do Autocuidado e Gestão 

de Sintomas HIV/AIDS, enquanto que 569 não receberam intervenção e apenas 

responderam a escala geral de autoeficácia. Pode-se perceber que os indivíduos 

com maior autoeficácia geral apresentaram menos sintomas e estes sintomas foram 

percebidos como menos intenso do que aqueles do grupo de baixa autoeficácia. 

Além disso, os autores constataram que o grupo com baixa autoeficácia esteve 

menos engajado com os seus cuidados de saúde (p≤0,001) (CORLESS et al. 2012).  

A autoeficácia é citada como uma crença capaz de influenciar as 

competências necessárias para uma autoegestão de doenças crônicas na infância 

como asma, epilepsia, diabetes e fibrose cística e contribui de forma positiva para o 

desenvolvimento normal da criança (MICKLEY; BURKHART; SINGLER, 2013). 

Pesquisa desenvolvida com 82 adultos que realizaram cirurgia bariátrica 

nos Estados Unidos verificou que uma intervenção psicossocial com base na teoria 

motivacional aplicada ao grupo intervenção por meio de orientações e mensagens 

de rotina foi capaz de melhorar a forma de aderir às diretrizes de cuidados 

relacionados a este procedimento cirúrgico. Ressalta-se que o grupo comparação 

recebeu informações padrão com o cirurgião bariátrico sobre os mesmos cuidados. 

O estudo demonstrou que, apesar de a intervenção não ter obtido resultados 

estatisticamente significantes, os níveis mais elevados de autoeficácia previram 

maiores intenções para cumprir com as recomendações pós-cirúrgicas (BOEKA; 

PRENTICE-DUNN; LOKKEN, 2010). 

Busca realizada na base de dados PUBMED em novembro de 2013 com 

as palavras vídeo e diarreia (como palavras no texto) evidenciou 95 resultados, dos 

quais apenas um artigo relacionava-se ao uso de vídeo como intervenção educativa 

para a prevenção ou manejo da diarreia infantil direcionado a cuidadores.  

Trata-se do estudo de Bloch e Bloch (2013), o qual comparou o uso de 

instruções de alta hospitalar mediadas por vídeo no grupo intervenção e por 
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instruções escritas no grupo controle dos cuidadores de pacientes, com idades entre 

29 dias a 18 anos, com diagnóstico de febre, vômitos ou diarreia, e asma. O vídeo 

tinha em média 3 minutos e versava acerca no diagnóstico do filho. Os cuidadores 

foram contatados por telefone de 2 a 5 dias depois da alta hospitalar, tendo-se 

identificado que o grupo que recebeu instruções de alta por vídeo no hospital 

pontuaram significativamente mais logo após a alta com relação ao conhecimento 

acerca dos problemas de saúde abordados no estudo (12,2 vs 8,9), bem como no 

acompanhamento de 2 a 5 dias após a alta (11,1 vs 7,8). Além disso, 29% dos 

cuidadores que receberam intervenção escrita e 42% dos que receberam 

orientações por vídeo classificaram as instruções como de extrema utilidade. Os 

autores acrescentaram que instruções de alta mediadas por vídeo têm o potencial de 

minimizar fatores como o analfabetismo e o tempo limitado dos profissionais da 

saúde, aspectos esses que sem o vídeo, poderiam afetar a compreensão por parte 

dos cuidadores. 

Os demais estudos encontrados na referida busca realizada no PUBMED 

que mencionavam o uso de vídeo educativo utilizavam as mídias com finalidades 

didáticas. A exemplo disso, pesquisa demonstrou o uso de vídeo didático como uma 

estratégia para o ensino-aprendizagem de estudantes de graduação da Escola de 

Enfermagem – USP Ribeirão Preto, no que diz respeito à incorporação da estratégia 

Atenção Integrada às Doenças Prevalentes na Infância (AIDPI). Este estudo de 

abordagem qualitativa evidenciou que a estratégia AIDPI foi considerada ferramenta 

importante na atenção à saúde infantil, porém os alunos destacaram como 

dificuldades para sua utilização a não implantação nos serviços, desconhecimento 

por parte de colegas profissionais e barreiras institucionais. Os estudantes 

propuseram ainda a manutenção do vídeo didático, por ser um facilitador da prática 

profissional (HIGUCHI et al., 2011). 

Anand et al. (2004) também mencionaram o uso do vídeo como uma das 

estratégias para auxiliar a formação de profissionais de saúde na gestão de 

morbidades pediátricas com vistas à redução da mortalidade infantil. A intervenção 

foi iniciada em novembro de 1999 e o resultado medido para os anos de 2000 e 

2001. O conhecimento dos trabalhadores acerca das doenças que acometem 

crianças e do seu manejo melhorou após a formação inicial, chegando a um platô de 

50%. A classificação de doenças melhorou entre os trabalhadores no que diz 
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respeito à febre, sarampo, disenteria e diarreia, no entanto, não houve impacto 

sobre a taxa de mortalidade infantil geral.  

A Tabela 13 revela que, com relação à comparação das médias dos 

domínios da EAPDI, os grupos assemelharam-se em todos os momentos, tendo em 

vista que os valores de p não apresentaram significância estatística, com exceção do 

domínio de práticas alimentares/gerais, o qual no primeiro mês (M1) de 

acompanhamento apresentou significância estatística com valor de p inferior a 0,05 

(p=0,036). 

As médias de escores no domínio higiene da família apresentaram-se 

decrescentes no grupo comparação, enquanto que foram crescentes no grupo 

intervenção. No que diz respeito ao domínio práticas alimentares/gerais, em ambos 

os grupos verificaram-se escores de autoeficácia crescentes do M0 ao M2, enquanto 

que houve um leve decréscimo no M3, assemelhando-se ao encontrado com relação 

aos escores da escala total. Diante disso, acredita-se que as mães possuem maior 

autoeficácia no que diz respeito aos cuidados relacionados à higiene da criança e da 

família quando em comparação com a autoeficácia relacionada às práticas 

alimentares/gerais. 

Tabela 13 - Comparação das médias da escala total e dos domínios segundo o 
grupo e momento. Fortaleza, 2013.  

Momento                     Grupo 
 Comparação         Intervenção        p 
 Média ±EPM Média ±EPM  
Momento 0      
Escala total 101,1 ±1,0 103,3 ±0,9 0,115 
Domínio higiene da família 64,9 ±0,7 65,9 ±0,6 0,289 
Domínio práticas alimentares/gerais 36,1 ±0,4 37,3 ±0,4 0,055 
Momento 1      
Escala total 106,2 ±1,1 108,7 ±1,0 0,106 
Domínio higiene da família  67,2 ±0,7 68,0 ±0,7 0,472 
Domínio práticas alimentares/gerais  39,1 ±0,5 40,5 ±0,4 0,036 
Momento 2      
Escala total 106,7 ±1,1 109,8 ±1,0 0,042 
Domínio higiene da família 67,1 ±0,7 69,0 ±0,7 0,054 
Domínio práticas alimentares/gerais  39,7 ±0,4 40,5 ±0,4 0,221 
Momento 3       
Escala total 106,4 ±1,2 109,0 ±1,0 0,102 
Domínio higiene da família  67,0    ±0,8 69,0 ±0,7 0,080 
Domínio práticas alimentares/gerais  39,5 ±0,5 40,4 ±0,4 0,192 
EPM = Erro Padrão de Média   
ρ de χ2 
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Em geral encontram-se estudos que realizam intervenções para a 

prevenção da diarreia apenas enfocando a perspectiva da higiene (DREIBELBIS et 

al., 2013; JENKINS et al., 2013; GALVEZ et al., 2010) ou da gestão de casos de 

diarreia, como pelo uso do SRO (HABIB et al., 2013; GHIMIRE; PRADHAN; 

MASKEY, 2010). No entanto, há que se considerar os demais fatores que podem 

interferir na prevalência de diarreia infantil, tais como cuidados com alimentos, 

sobretudo em famílias de crianças menores de 2 anos e residentes em áreas 

urbanas mais pobres (AGUSTINA et al., 2013).  

A higiene e, sobretudo, a lavagem das mãos, ajuda a proteger as crianças 

contra as duas maiores causas de mortalidade infantil: a diarreia e a infecção 

respiratória baixa (RABIE; CURTIS, 2006; ALLISON et al., 2008; AIELLO; LARSON, 

2002; WHO, 2005), as quais, juntas matam mais de 3,5 milhões de crianças 

menores de cinco anos de idade a cada ano (LUBY et al., 2005).  

As doenças diarreicas transmitidas por via fecal-oral são particularmente 

controláveis por meio da lavagem das mãos com sabão. Dessa forma, a adoção 

generalizada de práticas de higienização simples das mãos na comunidade poderia 

salvar um milhão de vidas anualmente. Apesar disso,  essas práticas de higiene na 

comunidade e em ambientes educacionais são muitas vezes deficientes.  

Recomenda-se que a higienização das mãos seja realizada nos seguintes 

momentos: antes, durante e depois de preparar os alimentos; antes de comer 

alimentos; antes e depois de cuidar de alguém que está doente; após usar o 

banheiro; depois de trocar fraldas ou limpar uma criança que tenha usado o 

banheiro; depois de tocar em um animal ou de resíduos animais; após o manuseio 

de alimentos ou de animais de estimação; depois de tocar em lixo (CENTERS FOR 

DISEASE CONTROL AND PREVENTION - CDC, 2013).  

Lavar as mãos com sabão pode reduzir o risco de doenças diarreicas em 

cerca de 42% a 47% (CURTIS; CAIRNCROSS, 2003). No entanto, esta estratégia só 

pode ter êxito se for baseada sobre os níveis atuais de conhecimento e percepção 

da população (KAUCHALI; ROLLINS; BROECK, 2004; NEILSEN et al., 2001; 

KUSUMANINGRUM, 2004). 

Estudo randomizado realizado em 40 salas de aula de uma pré-escola de 

Jerusalém com a participação de 80 educadores por meio de um programa com 

abordagem múltipla que incluiu palestras com peritos na área, distribuição de 

materiais impressos e aprendizagem experiencial demonstrou que a correlação entre 



99 
 

as crenças de autoeficácia sobre os resultados estava perto do nível ideial (p<0,05), 

indicando que as pré-escolas com educadores que não acreditavam na eficácia da 

lavagem das mãos também tinham níveis mais baixos de autoeficácia. Em geral, os 

educadores acreditavam que a lavagem das mãos poderia afetar a saúde, tinham 

altos níveis de autoeficácia e atitudes positivas para a lavagem das mãos (ROSEN 

et al., 2009). 

Pesquisa realizada na Colômbia para avaliar a eficácia dos anti-sépticos à 

base de álcool na redução das doenças diarreicas aguda entre as crianças de um a 

cinco anos de idade em centros de educação onde o acesso à água da torneira era 

limitado, verificou que das 336.038 crianças em vigilância, não houve diferenças nas 

taxas de risco durante o primeiro trimestre do estudo. Entretanto, no segundo e 

terceiro trimestres, foram encontradas reduções significativas no risco de diarreia 

infantil nos centros educacionais do grupo intervenção comparados ao grupo 

controle, no qual havia apenas a lavagem das mãos convencional (CORREA et al., 

2012). 

Com relação às práticas alimentares/gerais, sabe-se que a incidência de 

diarreia aumenta após a introdução de alimentos complementares, devido à falta de 

higiene no preparo de alimentos, especialmente em crianças com idades 

compreendidas entre 6 a 24 meses (UNITED STATES AGENCY FOR 

INTERNATIONAL DEVELOPMENT; UNICEF; WHO, 2005). A combinação de efeitos 

do saneamento inadequado, fontes de água inseguras e má higiene pessoal são 

responsáveis por cerca 88% das mortes de crianças por diarreia (UNICEF; OMS, 

2008).  

Ressalta-se que o conhecimento sozinho pode não resultar em boa 

prática, como observado em estudos acerca da lavagem das mãos na Nicarágua 

(GORTER et al., 1998; HURTADO, 1994) e sobre lavagem das mãos antes da 

manipulação de alimentos em Bangladesh e Botswana (KALTENTHALER; DRASAR, 

1996; AHMED; KHAN; ALAM, 2001).   

Apesar das muitas facetas de problemas que circundam a gênese da 

diarreia, sabe-se que melhorar práticas alimentares e de higiene pessoal são, 

obviamente, as mais eficazes formas de reduzir o fardo dessa doença na população 

infantil (LUBY et al., 2005; BHUTTA et al., 2008).  

Estudo realizado em 2012 por meio de buscas realizadas nos catálogos 

de vídeos da Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ) e da Universidade Federal do Rio 
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de Janeiro (UFRJ), bem como do acervo de vídeos da Biblioteca da Universidade 

Federal do Ceará (UFC) identificou 25 vídeos que abordavam aspectos relacionados 

à prevenção ou ao manejo da diarreia infantil. Com isso, evidenciou-se que a maioria 

dos vídeos não estava relacionada diretamente à prevenção da diarreia infantil 

(64%), não mencionava a lavagem das mãos (52%) nem a lavagem das mãos com 

sabonete (76%), lavagem dos alimentos (72%), de mamadeiras (96%), de utensílios 

domésticos (88%), não trazia a importância da limpeza do local onde se prepara os 

alimentos (92%), tampouco a proteção dos alimentos contra insetos (88%). Em 

contrapartida a maioria deles mencionava a necessidade de alguma forma de 

tratamento da água para consumo humano (52%) e a importância do aleitamento 

materno (80%). Apenas 36% dos vídeos analisados relatava a qualidade da 

alimentação da criança (NASCIMENTO, 2012).  

Estudo de USFAR (2010) identificou que apesar de 80% da amostra ter 

mencionado a importância da higiene de alimentos como a prevenção de doenças, 

as tábuas de corte foram lavadas raramente, por não serem consideradas sujas 

após seu uso já que não apresentavam odor ruim. Da mesma forma a maioria das 

mães (75%) concordou que a lavagem frutas e vegetais antes do consumo era uma 

prática importante para remover sujeira e pesticidas. No entanto, apenas alguns 

praticavam, como por exemplo, 58% da amostra não lavava as frutas antes de 

oferecer para a criança, apesar de o mercado onde as frutas são compradas ser 

considerado um lugar contaminado, uma vez que muitas pessoas tocam nos 

produtos.  

Quanto à lavagem das mãos, as mães concordaram sobre a importância 

da higiene pessoal para a manutenção da saúde (n=13; 54%) e limpeza (9; 38%), 

porém  a maioria das mães lavaram as mãos sem sabão após executar tarefas 

domésticas e cozinhar (USFAR, 2010). 

Outro aspecto a ser considerado remete ao fato de que a higiene está 

também relacionada à água contaminada e à falta de saneamento sendo esses 

aspectos responsáveis por cerca de 1,9 milhões de mortes anuais e 4,2% das 

doenças de todo o mundo (WHO, 2009). Assim, a água e instalações sanitárias que 

propiciam a contaminação permitem a veiculação de patógenos causadores de 

doenças diarreicas, sendo esta a responsável pela maior fração (>90%) da carga 

global de doença atribuível à água contaminada e pobres instalações sanitárias 

(PRUSS et al., 2002).  
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Pesquisa realizou uma abordagem intervencionista no Distrito de Turkana, 

no Quênia, com estratégias participativas de capacitação e empoderamento de 300 

mães, relacionadas à higiene e instalações sanitárias. Avaliou-se a contagem de 

coliformes fecais na água utilizada e os microorganismos presentes nas fezes das 

crianças, verificando-se que após a intervenção houve uma melhora global e 

significativa na comunidade, com redução comparativa na contagem de coliformes 

fecais na água potável variando de 40,2 a 73,7%. Da mesma forma que se 

constatou uma diminuição dos microrganismos nas fezes das crianças relacionados 

à diarreia em 13% (KARIUKI et al., 2012). 

Dessa forma, acredita-se que os problemas sociais contribuam para 

minimizar a autoeficácia materna no que diz respeito à diarreia infantil, sendo 

necessárias alternativas para que mesmo diante de condições adversas, essas 

mães possam promover a saúde de suas crianças da melhor maneira possível.  

De acordo com o Gráfico 4, pode-se constatar que  no grupo de mães 

cujos filhos tiveram diarreia ao longo dos três meses de acompanhamento, seus 

escores de autoeficácia foram crescentes do M0 ao M1, e a partir de então, 

mostraram-se decrescentes do M1 ao M3, atingindo o mínimo de escores na EAPDI 

no M3 (Média=104,6) e demonstrando que a amplitude do declínio nessas mães foi 

de 4 escores na EAPDI. Enquanto que as mães cujos filhos não apresentaram 

diarreia nos meses de acompanhamento, os escores de autoeficácia foram 

crescentes, com leve declínio no M3, de apenas 0,6 escore.   

Gráfico 4 - Média dos escores na EAPDI conforme a ocorrência de diarreia infantil de 

acordo com cada momento analisado.  
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Os pesquisadores estabelecem que as crenças de autoeficácia e as 

mudanças de comportamento e resultados estão altamente correlacionados, bem 

como que a autoeficácia é um excelente preditor de comportamento (BANDURA, 

1997).   

De acordo com Bandura (1997), as pessoas são, em parte, produtos dos 

ambientes em que vivem, mas, ao selecionar, criar e transformar suas circunstâncias 

ambientais, elas também produzem esses ambientes. Essa capacidade agente lhes 

possibilita influenciar o rumo dos acontecimentos e moldar suas vidas.   

Caruso, Stephenson e Leon (2010), baseados em fundamentos de 

Millard (1994); Hatt e Waters (2006); Mosley e Chen (1984) propuseram uma 

ilustração com os fatores que influenciam no adoecimento de crianças por diarreia. 

Conforme a Figura 9 observa-se que além de fatores distais e proximais, os fatores 

intermediários possuem uma direta influência sobre as condições de saúde da 

criança. Esses fatores intermediários incluem: comportamento e experiência 

materna, acesso a cuidados maternos e a agência materna. Componentes do 

comportamento e experiência maternas incluem aqueles que apontam diretamente 

para um comportamento da mãe, no momento presente, bem como considerando 

experiências passadas. Componentes de acesso materno a cuidado incluem fatores 

que identificam os recursos e as ferramentas usadas com mulheres em relação à 

sua própria saúde e bem-estar. Enquanto que componentes do fator agência 

materna incluem a capacidade de utilizar e controlar recursos, de fazer escolhas, 

formular e agir sobre as ideias que priorizam opinião pessoal, necessidades e bem-

estar (CARUSO; STEPHENSON; LEON, 2010). 

Alguns componentes desses fatores intermediários aludem à autoeficácia 

materna, a saber: comportamentos e experiência materna, bem como a agência 

materna. Dessa forma, fica evidente a importância da autoeficácia materna na 

prevenção da diarreia infantil.   
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Figura 9 - Fatores que influenciam no adoecimento de crianças por diarreia.  

 
Fonte: Caruso; Stephenson; Leon (2010). Tradução própria. 

 

Entre os fatores intermediários, o estudo de Caruso; Stephenson; Leon 

(2010) identificou que a agência materna foi o fator mais influente e determinante 

para a diarreia na criança. Enquanto que o acesso da mãe a cuidados e o 

comportamento e experiência maternas não demonstraram forte influência na 

avaliação final com uma amostra de 4.383 mães com filhos menores de cinco anos 

da Bolívia.  

Pajares e Olaz (2008) ratificam que resultados interpretados como bem-

sucedidos aumentam a autoeficácia, ao passo que os que são interpretados como 

fracassos a reduzem. Sabe-se ainda que as pessoas com um sentido baixo de 

autoeficácia muitas vezes desvalorizam os seus sucessos, em vez de melhorarem 

suas crenças de autoeficácia.  

A capacidade de uma mulher de fazer escolhas estratégicas em sua vida 

fornece uma vantagem para a saúde do seu filho que supera os recursos, seus 

comportamentos e experiências anteriores, de forma que estes podem não ter um 

efeito duradouro sobre a vida de uma criança na mesma forma que a agência 

materna possui, demonstrando que uma agência efetiva faz a mulher modificar 

comportamentos e até mesmo superar experiências anteriores negativas (CARUSO; 

STEPHENSON; LEON, 2010).  
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Dessa forma, o uso do vídeo “Diarreia Infantil: você é capaz de prevenir” é 

um exemplo de estratégia que utilizou as quatro fontes de autoeficácia, mas, 

sobretudo a fonte denominada persuasão verbal. Sabe-se que estratégias que 

persuadem desempenham um importante papel no desenvolvimento das crenças de 

um indivíduo, de modo que devem cultivar as crenças das pessoas em suas 

capacidades, enquanto garantem que o sucesso imaginado é alcançável 

(BANDURA; AZZI; POLYDORO, 2008).    

Assim, ao considerar estratégias para reduzir a morbimortalidade infantil, 

devem ser encorajadas aquelas que procurem aumentar a agência e engajamento 

da mãe, de forma que ela e seu filho sintam-se fortemente encorajados na promoção 

da saúde (CARUSO; STEPHENSON; LEON; 2010). 

Na Tabela 14, verifica-se que no grupo comparação, no momento 2, a 

chance de crianças de mães com moderada autoeficácia apresentarem diarreia foi 

4,5 vezes mais que os filhos daquelas com elevada autoeficácia. Já no grupo 

intervenção, a chance de crianças de mães com moderada autoeficácia na EAPDI 

terem diarreia foi 2,36 maior do que os filhos daquelas com elevada autoeficácia 

para prevenir diarreia, tendo ocorrido apenas no terceiro mês. De modo que se 

constatou que o uso da intervenção educativa mediada pelo vídeo “Diarreia Infantil: 

você é capaz de prevenir” pode reduzir as chances de diarreia ao longo dos 

momentos de investigação.  

 

Tabela 14 - Avaliação da razão de proporção de diarreia em crianças, segundo a 

autoeficácia materna. Fortaleza, 2013. 

 Autoeficácia materna para prevenir 
diarreia infantil 

 

 
 

RC 

 
 

IC95% 
 Moderada       Elevada 
Diarreia Infantil N % N %   
Grupo 
comparação 

      

M0     0,47 0,12 – 1,8 
Sim 51 75 19 86,4   
Não 17 25 3 13,6   

M1     0,59 0,20 – 1,73 
Sim 8 17 9 25,7   
Não 39 83 26 74,3   

M2     4,50 0,90 – 22,38 
Sim 9 20,9 2 5,6   
Não 34 79,1 34 94,4   

M3     0,76 0,10 – 5,70 
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Sim 2 4,5 2 5,9   
Não 42 95,5 32 94,1   

 
Grupo intervenção 

     

M0     0,73 0,25 – 2,12 
Sim 44 71 20 76,9   
Não 18 29 6 23,1   

M1     0,88 0,30 – 2,60 
Sim 7 18,9 10 20,8   
Não 30 81,1 38 79,2   

M2     1,02 0,22 – 4,61 
Sim 4 12,5 5 9,8   
Não 28 87,5 46 90,2   

M3     2,36 0,52 – 10,63 
Sim 5 13,9 3 6,4   
Não 31 86,1 44 93,6   

 

Bandura (1997, p. 77) afirma que “a confiança em si próprio não 

necessariamente garante o sucesso, mas  a  falta  de  confiança em  si  mesmo  

certamente  produz  o fracasso”. Esse pressuposto corrobora com os achados da 

Tabela 14 tendo em vista que filhos de mães com autoeficácia moderada tiveram 

mais chances de ter diarreia.  

Outros estudos também encontraram resultados positivos ao aplicar 

vídeos para a promoção da saúde das crianças. A exemplo disso cita-se o estudo de 

Farahat, Farahat e Michael (2009) que aplicou um vídeo sobre os perigos e uso 

seguro dos pesticidas para um grupo composto por famílias de agricultores, com 

pelo menos uma criança em idade pré-escolar (4-6 anos) e, em seguida, o mesmo 

grupo assistiu a uma palestra que abordava a mesma temática. 

Os autores encontraram que o vídeo foi o método preferido de 63,5% dos 

participantes em comparação com 30,5% que preferiu a palestra. A falta de 

predileção foi expressa por 6% dos participantes. Observou-se ainda que, após a 

implementação dos programas de intervenção educativa (palestra e vídeo), houve 

uma melhora imediata e sustentada no conhecimento e prática das famílias. No 

entanto, o conhecimento mostrou uma melhora significativamente maior do que a 

prática. O vídeo foi culturalmente considerado mais apropriado, pois incluiu fotos e 

filmes que mostraram as práticas certas e erradas, sendo  concebido e preparado 

dentro das casas e nos campos dos participantes. Além disso, cerca de 43% dos 

agricultores investigados eram analfabetos ou sabiam apenas ler e escrever, então o 

vídeo garantiu melhor sustentabilidade do conhecimento adquirido. Diante disso, 

concluiu-se que o vídeo foi mais eficiente do que palestras em assegurar ganho de 
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conhecimento e mudança de atitude e prática no cotidiano dessas famílias 

(FARAHAT; FARAHAT; MICHAEL, 2009). 

Outro estudo de promoção da saúde da criança mediada por vídeo 

educativo foi o de Russel; Trudeau e Britner (2008), os quais investigaram a 

mudança de comportamento de pais e/ou cuidadores em relação aos riscos de 

balançar (sacudir) intensa e frequentemente a criança com o intuito de acalmá-la. A 

intervenção consistiu na apresentou de dois vídeos e uma brochura. Ambos os 

vídeos tinham cerca de dez minutos de duração e continham as mesmas 

informações sobre os riscos e consequências de sacudir uma criança, mas eles 

diferiram, no entanto, na apresentação. O primeiro vídeo, intitulado “Balançando, 

Batendo, Apanhando: o que fazer ao invés”, oferecia aos expectadores vários 

minutos de exposição sobre comportamentos alternativos que poderiam ajudar a 

acalmar um bebê chorando e a permanecer calmo em situações frustrantes. O outro 

vídeo chamado “Retrato da Promessa” listava as mesmas sugestões em menos de 

um minuto e incluía vários minutos de depoimentos de pais de crianças. Além dos 

vídeos, foi usada uma brochura intitulada “Nunca, nunca agite o bebê” com as 

mesmas informações do vídeo, mas somente escrita. 

Os resultados apontaram que as pessoas que viram o vídeo “Balançando, 

Batendo, Apanhando: o que fazer ao invés” eram mais propensas a experimentar 

uma mudança comportamental positiva, enquanto que o vídeo “Retrato da 

Promessa” produzia uma menor probabilidade. Os participantes que receberam 

apenas informações limitadas na brochura “Nunca, nunca agite o bebê” eram menos 

propensos a experimentar uma alteração positiva na mudança de comportamento do 

que aqueles que assistiram aos vídeos (RUSSEL; TRUDEAU; BRITNER, 2008).  

Este resultado é consistente com um estudo publicado por Nordfeldt et al. 

(2005) sobre um material para autoestudo que objetivava evitar a hipoglicemia grave 

em crianças e adolescentes com diabetes tipo 1. Os resultados dessa pesquisa 

sugeriram que os vídeos educativos aumentam o possível benefício de uma 

intervenção quando comparado à brochura. 

Pesquisa foi desenvolvida com o uso de um vídeo educativo direcionado 

à população infantil, o qual continha narrativas visuais da experiência de crianças e 

adolescentes acometidos por asma. O vídeo foi aplicado para dezenove crianças e 

adolescentes com asma severa e, após a apresentação, uma entrevista foi realizada 

para avaliar a eficácia da intervenção em relação a três domínios: qualidade de vida, 
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limitação da atividade e função emocional. Foram verificadas significativas melhorias 

na qualidade de vida da asma específica e no domínio limitação da atividade. Além 

disso, a análise das entrevistas pós-vídeo indicaram que 16 participantes (84%) 

relataram que as narrativas visuais foram úteis, descrevendo subjetivas melhorias no 

estado de saúde, aumento da consciência sobre a asma e uma maior confiança em 

lidar com a doença. Seis dos participantes (32%) descreveram um maior nível de 

bem-estar, e relataram menos gravidade nos sintomas de asma após a intervenção 

(RICH; LAMOLA; WOODS; 2006).  

Embora a eficácia do uso de vídeos educativos tenha sido comprovada 

em diversos estudos citados, Broome et al. (2003) realizaram um estudo 

randomizado para avaliar a eficácia de um folheto educativo e de um vídeo em 

relação ao manejo da febre por parte dos pais e concluíram que mesmo com o uso 

de vídeos é premente a necessidade de instruções personalizadas prestadas por  

profissionais da saúde para que se possa reforçar as informações contidas nesses 

recursos audiovisuais.  

Estudo realizado em Joanesburgo e Soweto, África, com 206 famílias 

concluiu que intervenções tanto de prevenção quanto de tratamento da diarreia 

muitas vezes não são utilizadas como pretendido, de modo que os autores 

reforçaram a necessidade de aprimorar a assistência por meio do AIDPI, sendo a 

relação profissional de saúde e paciente fundamental para melhorar o tratamento de 

doenças da infância (PREEZ; CAMERON; GRIFFITHS, 2013). 

Apesar de a diarreia ser uma enfermidade multifatorial, sabe-se que os 

enfermeiros têm oportunidades únicas para reduzir a mortalidade associada a esta 

patologia, indo além do tratamento para a prevenção primária. A exemplo disso, na 

Etiópia e no Haiti, esses profissionais tem se destacado com seu papel abrangente 

em prol de promover mudanças de comportamento da comunidade por meio da 

educação para a saúde no que diz respeito ao saneamento básico. Os autores 

afirmam que enfermeiros podem salvar muitas vidas através da incorporação de 

estratégias de higiene e saneamento em sua prática, reforçando os esforços de 

outras pessoas e incentivando-as a assumirem papeis de liderança (WAKE; 

TOLESSA, 2012), bem como estimulando a autoeficácia para a prevenção da 

diarreia infantil na população em geral.   

Pesquisa realizada em uma comunidade de Camarões demonstrou 

eficácia com o uso de estratégias de educação em saúde modeladoras, 
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multiprofissionais, bem como estratégias de conscientização cultural e de 

desenvolvimento comunitário para mudar comportamentos de saúde. A equipe de 

enfermagem realizava estratégias de educação em saúde com ênfase na prática 

reflexiva direcionada a mulheres e crianças. Observou-se que as mulheres da aldeia 

desenvolveram uma estrutura para multiplicar os conhecimentos adquiridos de 

saúde com famílias de aldeias vizinhas. No início do estudo, em 2006, 16% das 

crianças tiveram diarreia nas duas semanas anteriores à coleta de dados, enquanto 

que em 2009 esse índice reduziu para 11% (CHAPONNIERE; CHERUP; LODGE, 

2013).  

Assim, a investigação da ocorrência de diarreia ao longo dos meses em 

estudos de acompanhamento faz-se premente já que doenças diarreicas também 

representam uma das principais causas de readmissões hospitalares. Esse fato 

corrobora com estudo de Callery et al. (2010) o qual comparou as taxas de 

readmissão na emergência após a alta para condições pediátricas comuns 

(problemas respiratórios, doença febril e diarreia) em doze hospitais do Noroeste da 

Inglaterra, verificando que, para cada uma das condições investigadas, a taxa de 

readmissão para cada hospital também correlacionou-se com o número de altas 

hospitalares no período de um ano, ressaltando-se que a taxa de readmissão foi 

maior por diarreia em nove hospitais e segundo mais alto nos demais hospitais, 

seguido por problemas respiratórios.  

Pesquisa realizada no Brasil avaliou os efeitos da ESF na mortalidade de 

crianças menores de cinco anos em 2601 (de 5507) municípios brasileiros, tendo-se 

verificado associação estatisticamente significativa entre os níveis de cobertura da 

ESF, classificados como nenhum (categoria de referência), baixa (<30%), 

intermediário (≥ 30% e < 70%), ou elevada (≥ 70%), observando-se uma redução 

das taxas de mortalidade de crianças menores de cinco anos, com uma redução de 

4%, 9% e 13%, respectivamente. O maior efeito da ESF deu-se nos municípios de 

maior cobertura com relação à redução de 31% e 19% nas taxas de mortalidade de 

doenças diarreicas e infecções respiratórias inferiores, respectivamente (RASELLA; 

AQUINO; BARRETO, 2010). 

O Ministério da Saúde, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde 

(Conass) e o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde (Conasems), 

pactuaram em 2013, sete premissas norteadoras para a definição de Diretrizes, 
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Objetivos, Metas e Indicadores 2013 – 2015, com vistas ao fortalecimento do 

Planejamento Integrado do Sistema Único de Saúde (BRASIL, 2013).  

Nesse documento, logo na primeira Diretriz tem-se a necessidade de 

garantia do acesso da população a serviços de qualidade, com equidade e em 

tempo adequado ao atendimento das necessidades de saúde, mediante 

aprimoramento da política de Atenção Básica e da atenção especializada. Para 

tanto, traçou-se como objetivo utilizar de mecanismos que propiciem a ampliação do 

acesso à Atenção Básica; cuja meta é a redução de internações por causas 

sensíveis à Atenção Básica; além de haver ainda uma meta para redução da 

mortalidade infantil no país. Nesse sentido, a diarreia é considerada uma doença 

sensível à atuação da atenção básica, possuindo notificação semanal por meio do 

Sistema de Informação da Atenção Básica (SIAB), com vigilância, monitoramento e 

avaliação das condições de saúde da criança permanente pela equipe de saúde da 

família, com destaque para a atuação do enfermeiro juntamente aos agentes 

comunitários de saúde (BRASIL, 2013).  

Assim, o uso de um vídeo educativo poderia ser mais um elemento capaz 

de auxiliar aos profissionais da saúde da Estratégia de Saúde da Família e de outros 

serviços de saúde de outros níveis de atenção a reduzir a incidência de diarreia na 

infância.  

Estudos de revisão integrativa realizados com os Medical Subject 

Headings (MeSH) video e child care, de janeiro a março de 2013 identificaram 145 

resultados na Pubmed, 253 na Scopus e 14 publicações na The Library Cochrane, 

das quais apenas 7 artigos compuseram a revisão por mencionar o uso de vídeo 

educativo na promoção da saúde da criança.   A partir da análise minuciosa dos 

artigos, apesar de 85,71% dos estudos terem apresentado eficácia positiva no uso 

do vídeo como estratégia de promoção da saúde da criança, se os mesmo fossem 

apresentados mais de uma vez ou em associação com outra estratégia educativa, 

possivelmente, poderiam ter alcançado maior eficácia (ALVES, 2013). 

Desses estudos analisados, 57,14% tiveram nível de evidência II, a 

maioria abordou a prevenção de acidentes (42,84%), era destinada aos pais e 

cuidadores das crianças (71,4%) e era aplicado em hospitais (28,55%) e em clínicas 

ambulatoriais (28,55%) (MELO, 2013). 

Estudo realizado em Cuba realizou uma atividade educativa dirigida a 96 

mães de crianças, a qual abordou os cuidados de saúde primários relacionados à 
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diarreia infantil. O grupo intervenção passou por entrevista com o pediatra, que 

fortaleceu o conhecimento sobre higiene alimentar e cuidados da criança; assistiu a 

um vídeo de uma hora, a fim de informar a família sobre diarreia; realizou-se um 

debate entre os participantes; e, por fim, foram feitas visitas orientadas 

especificamente para detectar e corrigir situações de ambiente familiar que 

pudessem evidenciar fatores de risco para diarreia (DÍAZ; DÍAZ, 2008). 

Oito meses após a conclusão da atividade, comparou-se o conhecimento 

das mães antes e após a intervenção. Antes da implementação da estratégia de 

educação, 61,5% (N=59) não lavavam as mãos de seus filhos antes da alimentação, 

54,2% (N=52) não lavavam suas mãos antes de oferecer alimentos aos filhos e 

46,9% (N=45) não higienizava as mãos depois de ir ao banheiro. Depois do 

programa educacional houve mudanças significativas nos hábitos das mães, no 

entanto, 15,6% (N=15) continuaram uma má gestão da saúde da criança no que diz 

respeito à lavagem das mãos (DÍAZ; DÍAZ, 2008). 

O programa de prevenção aplicado no referido estudo demonstrou ser 

capaz de transmitir o conhecimento de modo que as mães assimilavam 

corretamente na maior parte dos casos, da mesma maneira, foi possível alterar 

hábitos em um grande grupo de casos. Os autores reiteraram que a promoção da 

saúde deve ser uma estratégia permanente de médicos, enfermeiros e profissionais 

de saúde para reduzir o número de episódios de diarreia, os custos sociais e 

econômicos para o país, para a família e os prestadores de serviços das instituições 

(DÍAZ; DÍAZ, 2008).  

Portanto, infere-se que o vídeo educativo desenvolvido neste estudo 

destinado às mães do grupo intervenção foi uma tecnologia favorecedora para a 

redução da probabilidade de diarreia nestas crianças, pois retratava cenas de 

diversos comportamentos preventivos desta enfermidade tanto no domínio higiene 

da família quanto práticas alimentares/gerais. Além disso, ressalta-se que este 

achado pode dever-se à ênfase dada pelo presente vídeo às quatro fontes de 

autoeficácia, bem como aos fatores que determinam as ações e crenças de 

autoeficácia, com uma relação de proximidade e confiança entre as mães e a 

enfermeira representadas na mídia audiovisual.  
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6. CONCLUSÕES 

 

De acordo com a efetivação desse estudo, a partir do desenvolvimento, 

validação e aplicação de um vídeo educativo para a promoção da autoeficácia 

materna na prevenção da diarreia infantil, verificaram-se os seguintes achados: 

 

• Desenvolveu-se o vídeo educativo “Diarreia Infantil: você é capaz de 

prevenir”, baseado nos itens da EAPDI e pautado na teoria da autoeficácia. Para 

tanto, foram seguidas as etapas de pré-produção (sinopse ou storyline, 

argumento, roteiro, storyboard), produção e pós-produção. 

• A elaboração do roteiro resultou em três versões, de modo que a terceira 

versão foi submetida à validação por parte de 23 juízes de conteúdo 

(profissionais da saúde) e 5 juízes técnicos (da área da comunicação).  

Acerca da avaliação geral do vídeo, pode-se verificar que 12 (52,2%) juízes de 

conteúdo aprovaram o vídeo e que 11 (47,8%) aprovaram com modificações. 

Quanto aos juízes da área técnica, a maioria (N=3; 60%) considerou o vídeo 

aprovado com modificações, enquanto que 2 (40%) julgaram-no simplesmente 

como aprovado. Ressalta-se que todas as sugestões dos juízes foram 

consideradas na produção do vídeo, o qual totalizou 16 minutos e 20 segundos.  

• Na etapa de validação do vídeo educativo pela população-alvo, este foi 

analisado por 17 mães e cerca de 96,9% delas consideraram o vídeo claro, 

compreensível e relevante, apresentando IVC global de 0,97, significando 

excelente nível de concordância entre as mães no que diz respeito ao conteúdo 

do vídeo. 

• A amostra inicial do estudo (n=180) foi seccionada em dois grupos: 

comparação (n=90) e intervenção (n=90), sendo verificado que os grupos eram 

homogêneos, pois não houve associação estatisticamente significante em todas 

as variáveis sociodemográficas, sanitárias e de cuidados prestados à criança (p> 

0,05).  

• Nos quatro momentos de acompanhamento das mães no estudo, as médias 

dos escores de autoeficácia materna para prevenir a diarreia infantil elevaram-

se, individualmente em cada grupo, verificando-se significância estatística 

(p<0,0001), com exceção do momento 3. Com relação à comparação das 
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médias dos escores na EAPDI entre os grupos e dentro dos momentos, pode-se 

verificar relação estatisticamente significante no momento 2, ou seja, no 

segundo mês de acompanhamento das mães (p=0,042).  

•  A autoeficácia materna em prevenir diarreia infantil elevou-se em ambos os 

grupos (comparação e intervenção) ao longo dos meses, apresentando um leve 

decréscimo no terceiro mês do acompanhamento. No entanto, o grupo 

intervenção esteve em todos os momentos com médias na EAPDI acima das 

médias do grupo comparação.  

•  Os grupos assemelharam-se em todos os momentos com relação à 

comparação das médias dos domínios da EAPDI, com exceção do domínio de 

práticas alimentares/gerais, o qual no primeiro mês (M1) de acompanhamento 

apresentou significância estatística com valor de p inferior a 0,05 (p=0,036). 

•  No grupo de mães cujos filhos tiveram diarreia ao longo dos três meses de 

acompanhamento, seus escores de autoeficácia foram crescentes do M0 ao M1, 

e a partir de então, mostraram-se decrescentes do M1 ao M3, atingindo o 

mínimo de escores na EAPDI no M3 (Média=104,6). Enquanto que as mães 

cujos filhos não apresentaram diarreia nos meses de acompanhamento, os 

escores de autoeficácia foram crescentes, com leve declínio no M3, de apenas 

0,6 escore.   

•  No grupo comparação, no momento 2, a chance de crianças de mães com 

moderada autoeficácia apresentarem diarreia é 4,5 vezes mais que os filhos 

daquelas com elevada autoeficácia. Já no grupo intervenção, a chance de 

crianças de mães com moderada autoeficácia na EAPDI terem diarreia foi 2,36 

maior do que os filhos daquelas com elevada autoeficácia para prevenir diarreia, 

tendo ocorrido apenas no terceiro mês.  

 

O presente estudo verificou que a autoeficácia materna para prevenir 

diarreia infantil pode ser modificada mediante a intervenção educativa utilizando-se o 

vídeo educativo “Diarreia Infantil: você é capaz de prevenir”, bem como foi capaz de 

reduzir as chances de diarreia ao longo dos momentos de investigação.  

Dessa forma, infere-se que o referido vídeo representa um facilitador da 

assistência por parte dos profissionais da saúde, sobretudo do enfermeiro que atua 

na Estratégia de Saúde da Família, sendo capaz de reduzir o tempo de orientações, 

de forma que esse momento de interação seja destinado a dirimir possíveis dúvidas 
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e a reforçar determinadas informações trazidas pelo vídeo, demonstrando-se mais 

atrativo e mais prático do que intervenções educativas convencionais. 

Diversos estudos demonstraram que apenas o conhecimento acerca de 

cuidados de saúde não garante mudanças comportamentais positivas. Dessa forma, 

pode-se perceber que o uso de tecnologia educativa pautada na teoria da 

autoeficácia impactou não apenas na autoeficácia materna, mas também nas 

chances de ocorrência de diarreia infantil nos grupos investigados. 

Por fim, comprova-se a tese de que o uso de um vídeo educativo pautado 

nos princípios da autoeficácia é capaz de elevar a autoeficácia materna para 

prevenir diarreia infantil, bem como de minimizar as chances de ocorrência desse 

agravo em crianças menores de cinco anos. 
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7 LIMITAÇÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

 Embora os achados dessa investigação tenham sido criteriosamente 

avaliados e medidos por meio dos testes estatísticos recomendados pela 

comunidade científica nacional e internacional, revelando sua consistência e 

relevância para a promoção da autoeficácia materna na prevenção da diarreia 

infantil, existem limitações que merecem destaque: 

• Curto período de avaliação da autoeficácia materna e de acompanhamento 

acerca da ocorrência de diarreia infantil; 

• Dificuldade de reestabelecer o contato por meio telefônico no 

acompanhamento ao longo dos três meses de coleta de dados. 

 Recomenda-se uma maior divulgação do vídeo educativo “Diarreia 

Infantil: você é capaz de prevenir”, de modo que este possa ser incorporado nas 

intervenções realizadas por enfermeiros dos diversos níveis de atenção, mas, 

principalmente, por aqueles que atuam na atenção básica por meio da Estratégia de 

Saúde da Família. Ressalta-se a necessidade de intervenções educativas periódicas 

com intervalos curtos de modo a motivar continuamente as práticas cotidianas de 

prevenção da diarreia infantil e de promoção da saúde dessas famílias.   

 Faz-se premente ainda que novas pesquisas sejam desenvolvidas, em 

outras populações, em outros contextos, com um acompanhamento a médio ou 

longo prazo dessas famílias. Além disso, recomendam-se estudos que capacitem os 

enfermeiros e outros profissionais de saúde quanto à utilização do referido vídeo 

educativo aliado às demais ações de educação em saúde.  

 Ademais, sabendo-se que a diarreia infantil é multifatorial e multicausal, 

fazem-se necessários programas que reúnam diversas intervenções e estratégias 

com enfoque na prevenção deste agravo tanto entre as mães dessas crianças 

quanto entre cuidadores em geral, tais como avós, pais, professores das creches e 

escolas, dentre outros.  

 Sugere-se ainda a realização de estudos que avaliem o impacto do uso 

dessa tecnologia educativa aliada a orientações de enfermeiros, pois uma tecnologia 

educativa jamais deverá superar a função do profissional na sua relação dialógica 

com seus pacientes, visto que o contato paciente-cliente é essencial e insubstituível 

para o processo educativo e para os comportamentos promotores da saúde. 
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APÊNDICE A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
JUÍZES DE CONTEÚDO E TÉCNICO 

Caro (a) Senhor (a), 
Você está sendo convidado por Emanuella Silva Joventino, orientanda da profa. Lorena Barbosa 

Ximenes, a participar como voluntário de uma pesquisa intitulada “Elaboração e validação de vídeo educativo 
para promoção da autoeficácia materna na prevenção da diarreia infantil”. Você não deve participar contra 
sua vontade. Leia atentamente as informações abaixo e faça qualquer pergunta que desejar, para que todos os 
procedimentos desta pesquisa sejam esclarecidos. 

Como o objetivo do estudo é construir e validar um vídeo educativo para a promoção da autoeficácia 
materna na prevenção da diarreia infantil, preciso submeter o roteiro deste à avaliação, por parte de dois grupos 
de especialistas, de conteúdo e técnico. Estes especialistas foram selecionados com base em critérios pré-
estabelecidos, sendo você considerado um destes que satisfazem aos requisitos para participação em um 
dos dois grupos citados. Ressalto que sua colaboração e participação poderão trazer benefícios para o 
desenvolvimento da ciência e para a redução dos índices de diarreia infantil, repercutindo diretamente na 
redução da mortalidade infantil e favorecendo o crescimento e desenvolvimento das crianças. Para tanto, 
não receberá nenhum pagamento por participar da pesquisa.        

Logo, venho por meio deste convidá-lo (a) a participar do meu estudo na qualidade de consultor (juiz). 
Como tal, o (a) senhor (a) receberá uma cópia do roteiro do vídeo e um formulário para avaliação. Caso o 
senhor seja da área da enfermagem, será convidado a analisar o roteiro do vídeo como especialista de 
conteúdo, analisando-o quanto aos seguintes aspectos: o objetivo do vídeo que se quer validar; conteúdo do 
instrumento (estrutura e estratégias de apresentação); relevância e ambiente (o cenário em que vai ser apresentado o 
instrumento elaborado). Caso o senhor seja da área de comunicação, será convidado a participar do grupo de 
especialistas técnicos e, se aceitar participar, analisará o roteiro de acordo com os seguintes aspectos: 
funcionalidade, usabilidade e eficiência do vídeo. 

Convido-o a participar do presente estudo, sua participação é livre e exigirá além de sua disponibilidade 
de tempo para analisar/validar o roteiro do vídeo.  

Dou-lhe a garantia de que as informações que estou obtendo, serão usadas apenas para a realização do 
meu trabalho e, também, lhe asseguro que a qualquer momento terá acesso às informações sobre os procedimentos 
e benefícios relacionados ao estudo, inclusive para resolver dúvidas que possam ocorrer. Você tem a liberdade de 
retirar seu consentimento a qualquer momento e não participar do estudo, sem que isto lhe traga nenhuma 
penalidade ou prejuízo. E, finalmente, informo-lhe que, quando apresentar ou publicar o meu trabalho entre o meio 
acadêmico e de estudiosos sobre o assunto, não usarei o seu nome e nem darei nenhuma informação que possa 
identificá-lo (a). 

Em caso de dúvidas contate a responsável pela pesquisa ou comigo nos telefones abaixo: 
Nome: Lorena Barbosa Ximenes      Instituição: Universidade Federal do Ceará 
Endereço: Rua Alexandre Baraúna, 1115. Rodolfo Teófilo. CEP: 60430-160.    Telefone para contato: 88616181 
Nome: Emanuella Silva Joventino         Instituição: Universidade Federal do Ceará 
Endereço: Rua Alexandre Baraúna, 1115. Rodolfo Teófilo. CEP: 60430-160.     Telefone para contato: 3366-
8448 
ATENÇÃO: Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a sua participação na pesquisa entre em 
contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Ceará. Rua Coronel Nunes de Melo, 
1127, Rodolfo Teófilo. Telefone: 3366-8344. 
O abaixo assinado _______________________________________________, _____anos, RG: 
_____________________________declara que é de livre e espontânea vontade que está participando como 
voluntário da pesquisa. Eu declaro que li cuidadosamente este Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e que, 
após sua leitura tive a oportunidade de fazer perguntas sobre seu conteúdo, como também sobre a pesquisa e recebi 
explicações que responderam por completo minhas dúvidas. E declaro ainda estar recebendo uma cópia assinada 
deste termo.  
Fortaleza, ____/____/____ 
Nome do voluntário:  Data: ___/___/___ Assinatura: 

Nome do pesquisador:  Data: ___/___/___ Assinatura: 

Nome do profissional que aplicou o TCLE:  Data: ___/___/___ Assinatura: 
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APÊNDICE B – INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO DO ROTEIRO 
ANALISTA DE CONTEÚDO 

 

1. Título: Você é capaz de evitar diarreia em seu filho!  

2. Nome do analista:__________________________________________________________ 

3. Storyline/Sinopse (conflito básico em 5 linhas): 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Avaliação do Analista:  

Instruções:  

Em cada subitem responder com Sim (S) ou Não (N), conceituando o item geral com Níveis de 

avaliação (Excelente; Muito Bom; Bom; Regular; Regular Inferior; Pobre) e agregar um breve 

comentário justificativo.  

Sinta-se à vontade para escrever suas sugestões ou observações no próprio roteiro do 

vídeo.  

 

• Conceito da ideia (Ideia: Promoção na autoeficácia materna na prevenção da diarreia 

infantil, com menção de alguns comportamentos de manejo da doença). 

1. Conteúdo temático relevante e atual? (S)    (N) 

2. Conteúdo coerente com objetivo do vídeo de promover a autoeficácia para a prevenção e 

manejo da diarreia infantil? (S)    (N) 

3. Objetivo do vídeo é coerente com a realidade da prática de Enfermagem? (S)    (N) 

4. O contexto em que o vídeo se passa é evidente desde o primeiro momento?  (S)    (N) 

5. As premissas expostas estão corretas?  (S)    (N) 

6. As informações são compreensíveis?  (S)    (N) 

7. As informações são suficientes?  (S)    (N) 

8. Atendem aos objetivos de instituições que trabalham com prevenção e manejo da diarreia 

infantil?  (S)    (N) 

9. É adequado para ser usado por profissionais de saúde?  (S)    (N) 
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10. O conteúdo aborda comportamentos?  (S)    (N) 

11. Propõe ao telespectador mudança de comportamento?  (S)    (N) 

12.  Propõe à mãe sentir-se mais confiante/segura para prevenir diarreia em seu filho? (S)    

(N) 

13.  Acredita que poderá melhorar o conhecimento da mãe sobre como prevenir diarreia 

infantil? (S)    (N) 

14. Avaliação da ideia:  

Excelente(   );    Muito Bom (   );    Bom (   );    Regular (   );    Regular Inferior (   );    Pobre (   ) 

Comentário:_________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

• Objetivos: referem-se a propósitos, metas ou fins que se deseja atingir por meio do vídeo 

educativo. 

12. O objetivo é evidente?  (S)    (N) 

13. São coerentes com os objetivos propostos na pesquisa, de elevar a autoeficácia materna 

para prevenir diarreia em seu filho?  (S)    (N) 

14. Os objetivos propostos são factíveis?  (S)    (N) 

15. O número de cenas é suficiente para o alcance dos objetivos?  (S)    (N) 

16. O tempo de duração é adequado para atingir os objetivos do vídeo? (S)    (N) 

17. Avaliação dos objetivos:  

Excelente(   );    Muito Bom (   );    Bom (   );    Regular (   );    Regular Inferior (   );    Pobre (   ) 

Comentário:_________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

• Construção dramática (Abertura, conflito, desenvolvimento, clímax, final) 

16. O Ponto de partida do roteiro tem impacto?  (S)    (N) 
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17. Com o desenvolvimento do roteiro o interesse cresce?  (S)    (N) 

18. As cenas refletem estereótipos?  (S)    (N) 

19. O vídeo motiva/ estimula as mães a aprenderem?  (S)    (N) 

20. Avaliação da construção dramática:  

Excelente(   );    Muito Bom (   );    Bom (   );    Regular (   );    Regular Inferior (   );    Pobre (   ) 

Comentário:_________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

• Ritmo (Evolução dos momentos dramáticos, tipos de cena) 

21. Cada cena motiva a próxima?  (S)    (N) 

22. O ritmo é cansativo?  (S)    (N) 

23. Avaliação do ritmo:  

Excelente(   );    Muito Bom (   );    Bom (   );    Regular (   );    Regular Inferior (   );    Pobre (   ) 

Comentário:_________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

• Personagens (Motivação, credibilidade, interação): 

24. Existe empatia com as personagens?  (S)    (N) 

25. A apresentação das personagens e situações são suficientes?  (S)    (N) 

26. As personagens lembram mães da realidade a qual o vídeo se propõe?  (S)    (N)  

27. Avaliação das personagens:  

Excelente(   );    Muito Bom (   );    Bom (   );    Regular (   );    Regular Inferior (   );    Pobre (   ) 

Comentário:_________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

• Potencial dramático: 

28. Existe emoção?  (S)    (N) 

29. Existem surpresas?  (S)    (N) 

30. Avaliação do potencial dramático:  

Excelente(   );    Muito Bom (   );    Bom (   );    Regular (   );    Regular Inferior (   );    Pobre (   ) 

Comentário:_________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_____________________ 

 

• Diálogos (Tempo dramático): 

31. Os diálogos têm naturalidade?  (S)    (N) 

32. Oferecemos às personagens vocabulário adequado à população para a qual o vídeo se 

destina?  (S)    (N) 

33. O vocabulário utiliza palavras comuns?  (S)    (N) 

34. O estilo de voz ativa é utilizado?  (S)    (N)  

35. Há conclusão?  (S)    (N) 

36. Se sim, a conclusão atendeu aos objetivos propostos?  (S)    (N) 

37. Avaliação dos diálogos:  

Excelente(   );    Muito Bom (   );    Bom (   );    Regular (   );    Regular Inferior (   );    Pobre (   ) 

Comentário:_________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 



137 
 

• Estilo visual (Estética): 

38. As cenas refletem aspectos importantes para prevenção e manejo da diarreia infantil?  (S)    

(N) 

39. Avaliação do estilo visual:  

Excelente(   );    Muito Bom (   );    Bom (   );    Regular (   );    Regular Inferior (   );    Pobre (   ) 

Comentário:_________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_____________________ 

 

• Púbico referente: 

40. O conteúdo de interesse (confiança materna na prevenção da diarreia infantil) tem relação 

direta com o público alvo (mães de crianças menores de 5 anos, com baixa escolaridade)?  

(S)    (N) 

41. Existe identificação do público alvo com a problemática exposta?  (S)    (N) 

42. A linguagem está compatível com nível de conhecimento do público alvo?  (S)    (N) 

43. Como você acha que as mães presentes no vídeo educativo deveriam referir-se à 

enfermeira? Enfermeira (    )           Pelo nome - Manuela (    )         Pelo apelido - Manu (    ) 

Doutora (    )         Outros (    ).  

Sugestões: ______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________  

44. O conteúdo a ser lido (lettering) é adequado ao nível de leitura do público-alvo?  (S)    (N) 

45. Avaliação da adequação do vídeo ao público-alvo:  

Excelente(   );    Muito Bom (   );    Bom (   );    Regular (   );    Regular Inferior (   );    Pobre (   ) 

Comentário:_________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
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• Relevância: Refere-se às características que avaliam o grau de significação dos itens 

(imagens e cenas) apresentados no roteiro do vídeo educativo. 

41. O vídeo ilustra aspectos importantes para o aumento da autoeficácia materna em prevenir e 

manejar a diarreia infantil? (S)    (N) 

42. As cenas do vídeo são relevantes para que a mãe possa sentir-se mais confiante em 

prevenir diarreia em seu filho com melhor desempenho? (S)    (N) 

43. O roteiro traz um resumo ou revisão?  (S)    (N) 

 

• Estimativa de produção: possibilidade real de o roteiro virar um produto audiovisual. 

Avaliação:  

Excelente(   );    Muito Bom (   );    Bom (   );    Regular (   );    Regular Inferior (   );    Pobre (   ) 

Comentário:_________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

• Reconhecendo a autoeficácia materna no contexto da prevenção da diarreia infantil, assinale 

se você reconheceu ou não cada uma das quatro fontes de autoeficácia no presente roteiro 

em análise. 

Fonte de Autoeficácia  

1. O roteiro ressalta experiências pessoais? 1. Sim;    2. Não 

2. O roteiro utiliza experiências vicárias, ou seja, terceiros como 
modelos a serem seguidos? 

1. Sim;    2. Não 

3. O roteiro utiliza a persuasão verbal? 1. Sim;    2. Não 

4. O roteiro busca melhorar estados psicológicos e afetivos, 
aliviando tensões ou a ansiedade materna? 

1. Sim;    2. Não 

 

• Escreva suas sugestões: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

________________________________________________ 

 

• Resultado do analista (Marque com um círculo): 

1. Aprovado 

2. Aprovado com modificações 

3. Reprovado com qualidades 

4. Reprovado 
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APÊNDICE C – INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO DO ROTEIRO  

ANALISTA TÉCNICO 

1. Título: Você é capaz de evitar diarreia em seu filho!  

2. Nome do analista:__________________________________________________________  

3. Gênero:___________________________________________________________________  

4. Tempo de duração:__________________________________________________________  

5. Story line (conflito básico em 5 linhas):  

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

Avaliação do Analista:  

Instruções:  

Em cada subitem responder com Sim (S) ou Não (N), conceituando o item geral com Níveis de 

avaliação (Excelente; Muito Bom; Bom; Regular; Regular Inferior; Pobre) e agregar um breve 

comentário justificativo.  

Sinta-se à vontade para escrever suas sugestões ou observações no próprio roteiro do 

vídeo.  

 

• Conceito da ideia:  

1. O roteiro é adequado ao objetivo que se propõe de elevar a confiança da mãe em prevenir a 

diarreia infantil? (S)   (N)  

2. A idéia auxilia aprendizagem? (S)  (N)  

3. A idéia é acessível? (S)   (N)  

4. O roteiro é útil? (S)   (N)  

5. O roteiro é atrativo? (S)   (N)  

6. Avaliação da ideia:  

Excelente(   );    Muito Bom (   );    Bom (   );    Regular (   );    Regular Inferior (   );    Pobre (   ) 
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Comentário:_________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

• Construção dramática (Abertura, conflito, desenvolvimento, clímax, final):  

7. Ponto de partida do roteiro tem impacto? (S) (N)  

8. Com o desenvolvimento do roteiro o interesse cresce? (S) (N)  

9. Número de cenas é suficiente?  (S)   (N) 

10. O tempo de duração é suficiente?  (S)   (N)  

11. O roteiro tem apresentação agradável? (S) (N)  

12. Avaliação da construção dramática:  

Excelente(   );    Muito Bom (   );    Bom (   );    Regular (   );    Regular Inferior (   );    Pobre (   ) 

Comentário:_________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

• Ritmo (Evolução dos momentos dramáticos, tipos de cena):  

13. Existe uma atenção crescente, com curva dramática ascendente? (S) (N)  

14. O ritmo é cansativo? (S) (N)  

15. Há dinamismo dos ambientes? (S) (N)  

16. As formas de apresentação das cenas são adequadas? (S) (N)  

17. Avaliação do ritmo:  

Excelente(   );    Muito Bom (   );    Bom (   );    Regular (   );    Regular Inferior (   );    Pobre (   ) 

Comentário:_________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________  

• Personagens (Motivação, credibilidade, interação):  

18. O perfil das personagens é original? (S) (N)  

19. Os valores das personagens têm consistência? (S) (N)  

20. Avaliação das personagens:  

Excelente(   );    Muito Bom (   );    Bom (   );    Regular (   );    Regular Inferior (   );    Pobre (   ) 

Comentário:_________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

  

• Potencial dramático:  

21. É desenvolvida uma expectativa? (S) (N)  

22. Avaliação do potencial dramático:  

Excelente(   );    Muito Bom (   );    Bom (   );    Regular (   );    Regular Inferior (   );    Pobre (   ) 

Comentário:_________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

• Diálogos (Tempo dramático):  

23. No diálogo cada intervenção motiva outra? (S) (N)  

24. Há aceleração da ação até o ponto culminante do clímax da história? (S) (N)  

25. Avaliação:  

Excelente(   );    Muito Bom (   );    Bom (   );    Regular (   );    Regular Inferior (   );    Pobre (   ) 

Comentário:_________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

• Estilo visual (Estética):  

26. Existem muitas repetições de cenário/ambiente? (S) (N)  

27. As imagens são adequadas? (S) (N)  

28. A estrutura geral é criativa? (S) (N)  

29. Avaliação:  

Excelente(   );    Muito Bom (   );    Bom (   );    Regular (   );    Regular Inferior (   );    Pobre (   ) 

Comentário:_________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

  

• Púbico referente:  

30. O conteúdo de interesse (confiança materna na prevenção da diarreia infantil) tem relação 

direta com o público alvo (mães de crianças menores de 5 anos, com baixa escolaridade)?  

(S)   (N)  

31. Avaliação:  

Excelente(   );    Muito Bom (   );    Bom (   );    Regular (   );    Regular Inferior (   );    Pobre (   ) 

Comentário:_________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

• Estimativa de produção: 

32. Avaliação:  

Excelente(   );    Muito Bom (   );    Bom (   );    Regular (   );    Regular Inferior (   );    Pobre (   ) 

Comentário:_________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________  

 

• Funcionalidade: Refere-se às funções que são previstas pelo vídeo educativo. 

32. O vídeo, como está no roteiro, propõe-se a elevar a confiança materna em prevenir diarreia 

em seu filho?  (S)   (N) 

33. O vídeo é capaz de gerar resultados positivos?  (S)   (N) 

Sugestões: 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

• Usabilidade: Refere-se ao esforço necessário para usar o vídeo, bem como o julgamento 

individual desse uso por um conjunto explícito ou implícito de usuários. 

 34. É fácil de aprender os conceitos utilizados e suas aplicações? (S)   (N) 

36. Permite que a mãe tenha controle das atividades nele apresentadas, sendo fácil de aplicar?

 (S)   (N) 

37. Fornece ajuda de forma clara? (S)   (N) 

38. Fornece ajuda de forma completa? (S)   (N) 

39. Fornece ajuda sem ser cansativo? (S)   (N) 

Sugestões: 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

• Eficiência: Refere-se ao relacionamento entre o nível de desempenho do vídeo e a 

quantidade de recursos usados sob condições estabelecidas. 

38. O tempo proposto é adequado para que a usuária aprenda o conteúdo? (S)   (N) 

39. O tempo proposto é adequado para que a usuária possa se sentir mais confiante em 

prevenir diarreia infantil? (S)   (N) 

39. O número de cenas está coerente com o tempo proposto para o vídeo? (S)   (N) 
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40. O número e a caracterização dos personagens atendem ao objetivo proposto? (S)   (N) 

41. O discurso entre os personagens é usado de forma eficiente e compreensível à clientela? 

 (S)   (N) 

Sugestões: 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

• Escreva suas sugestões:  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Resultado do analista (Marque com um círculo):  

1. Aprovado  

2. Aprovado com modificações  

3. Reprovado com qualidades  

4. Reprovado  
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APÊNDICE D – INSTRUMENTO PARA AVALIAÇÃO DO VÍDEO EDUCATIVO 

PELA POPULAÇÃO-ALVO 

 

 

Nível de avaliação Fator a ser avaliado 
 
 
 
 
 

Compreensão 

1. Comente sobre o que fala o vídeo.  
2. Diante do vídeo você pode me dizer quando o seu filho (a) está 
com diarreia? 
3. Ao assistir o vídeo você pode citar os cuidados que devem ser 
realizados para evitar que seu filho (a) tenha diarreia? 
4. Você pode me dizer o que deve ser feito quando o seu filho (a) 
está com diarreia? 
5. Você poderia identificar as partes do vídeo que não entendeu ou 
achou difícil? 
 
 
 

Atratividade 6. Você tem vontade de assistir esse vídeo até o fim? (Se não, 
poderia me dizer o porquê?) 

 
 
 

Autoeficácia 

7. Você acredita que pode seguir o que o vídeo mostra? 
8. Você necessita saber mais alguma coisa para seguir esta 
explicação? O que está faltando? 
9. Quais cuidados parecem mais importantes? Você já sabia de 
todos? 
10. Você gostaria que existisse alguma outra informação nesse 
vídeo que não tenha sido exposta?   

 
Aceitação cultural 

11. Tem alguma coisa nesse vídeo que você acha agressivo, ruim, 
que a incomoda? 
12. O que você gostou no vídeo? O que você não gostou no vídeo? 
 

 13. Você pretende seguir as informações do vídeo para evitar 

1. Nome da mãe 

__________________________________________________________________________________________ 

2. Idade (Mãe): __________ 

3. Escolaridade (será convertida em anos de estudo): 

1. 1ºgrau incompleto, até ___ série         2. 1ºgrau completo         3. 2ºgrau incompleto, até ___ série  

                       4. 2ºgrau completo                                5. Graduação incompleta             6. Graduação completa          

7. Nunca estudou 

4. Estado civil:     1. Casada        2. União consensual        3. Solteira          4. Divorciada         5. Viúva  

5. Ocupação:      1. Dona de casa      2. Vendedora      3. Costureira      4. Auxiliar de serviços gerais      5. 

Faxineira (Diarista)  6. Autônomo      7. Estudante      8. Outros. Especificar: 

_______________________________________________  

6. Quantas pessoas moram na residência? ______ 7. Renda familiar: __________ (*Salário mínimo atual: 

R$ 678.00) 

8. Quantas gestações a mãe teve? _________________       9. Quantos abortos a mãe teve?  

___________________ 

10. Quantas crianças nasceram vivas?  ______________      11. Quantos estão vivos? ___________  

12. Sexo dos filhos:      M (masc) ______      F (fem) ______ 
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Persuasão 

diarreia no seu filho (a)? 
14. Você acha que, caso tenha que informar outra mulher a como 
evitar a diarreia no seu filho (a), informaria conforme mostra o 
vídeo? 
 

 
As cenas apresentadas sobre os cuidados que você deve ter para evitar diarreia no seu filho (a): 

( ) Ajudam para que você tenha uma melhor compreensão sobre o assunto. 

( ) Dificultam a compreensão do assunto. 

( ) Outro. Qual? 

 
Instrumento para Avaliação do Vídeo Educativo quanto à clareza, relevância e grau de relevância 
dos assuntos abordados no vídeo. 

ASSUNTOS CLAREZA RELEVÂNCIA GRAU DE 
RELEVÂNCIA 

 
HIGIENE DO SEU FILHO 

(BANHO) 

 
1. (   ) Sim 
2. (   ) Não 
 

 
1. (   ) Sim 
2. (   ) Não 

 

1. (   ) Irrelevante 
2. (   ) Pouco relevante 
3. (   ) Realmente 
relevante 
4. (   ) Muito relevante 
 

 
LAVAGEM DAS MÃOS 

 
 
1. (   ) Sim 
2. (   ) Não 
 

 
 

1. (   ) Sim 
2. (   ) Não 

 

1. (   ) Irrelevante 
2. (   ) Pouco relevante 
3. (   ) Realmente 
relevante 
4. (   ) Muito relevante 
 

 
PRAZO DE VALIDADE 

DOS ALIMENTOS 

 
 
1. (   ) Sim 
2. (   ) Não 
 

 
 

1. (   ) Sim 
2. (   ) Não 

 

1. (   ) Irrelevante 
2. (   ) Pouco relevante 
3. (   ) Realmente 
relevante 
4. (   ) Muito relevante 
 

 
LAVAGEM DAS FRUTAS 

E VERDURAS 

 
 
1. (   ) Sim 
2. (   ) Não 
 

 
 

1. (   ) Sim 
2. (   ) Não 

 

1. (   ) Irrelevante 
2. (   ) Pouco relevante 
3. (   ) Realmente 
relevante 
4. (   ) Muito relevante 
 

 
LIMPEZA DO LOCAL DE 

PREPARO DOS 
ALIMENTOS 

 
1. (   ) Sim 
2. (   ) Não 
 

 
1. (   ) Sim 
2. (   ) Não 

 

1. (   ) Irrelevante 
2. (   ) Pouco relevante 
3. (   ) Realmente 
relevante 
4. (   ) Muito relevante 
 

 
GUARDAR ALIMENTOS 

NA GELADEIRA 

 
 
1. (   ) Sim 
2. (   ) Não 
 

 
 

1. (   ) Sim 
2. (   ) Não 

 

1. (   ) Irrelevante 
2. (   ) Pouco relevante 
3. (   ) Realmente 
relevante 
4. (   ) Muito relevante 
 

 
PROTEÇÃO DOS 

ALIMENTOS/BEBIDAS 
DE INSETOS (EX. 

TAMPAR PANELAS, 
COBRIR ALIMENTOS) 

 
 
1. (   ) Sim 
2. (   ) Não 
 

 
 

1. (   ) Sim 
2. (   ) Não 

 

1. (   ) Irrelevante 
2. (   ) Pouco relevante 
3. (   ) Realmente 
relevante 
4. (   ) Muito relevante 
 

LIMPEZA DO 
DOMICÍLIO (EX. 

LIMPAR O CHÃO ANTES 

 
1. (   ) Sim 
2. (   ) Não 

 
1. (   ) Sim 
2. (   ) Não 

1. (   ) Irrelevante 
2. (   ) Pouco relevante 
3. (   ) Realmente 
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DA CRIANÇA BRINCAR)   relevante 

4. (   ) Muito relevante 
 

 
DESCARTE DO LIXO 
DOMÉSTICO (SACOS 

AMARRADOS) 

 
1. (   ) Sim 
2. (   ) Não 
 

 
1. (   ) Sim 
2. (   ) Não 

 

1. (   ) Irrelevante 
2. (   ) Pouco relevante 
3. (   ) Realmente 
relevante 
4. (   ) Muito relevante 
 

 
CONTATO DA CRIANÇA 

COM O CHÃO/AREIA 
(EX. CRIANÇA ANDAR 

SEMPRE CALÇADA) 

 
1. (   ) Sim 
2. (   ) Não 
 

 
1. (   ) Sim 
2. (   ) Não 

 

1. (   ) Irrelevante 
2. (   ) Pouco relevante 
3. (   ) Realmente 
relevante 
4. (   ) Muito relevante 
 

 
ALIMENTAÇÃO 
SAUDÁVEL DA 

CRIANÇA 

 
1. (   ) Sim 
2. (   ) Não 
 

 
1. (   ) Sim 
2. (   ) Não 

 

1. (   ) Irrelevante 
2. (   ) Pouco relevante 
3. (   ) Realmente 
relevante 
4. (   ) Muito relevante 
 

 
ARMAZENAMENTO 

DAS SOBRAS DE 
COMIDAS (COMO 

GUARDAR) 

 
 
1. (   ) Sim 
2. (   ) Não 
 

 
 

1. (   ) Sim 
2. (   ) Não 

 

1. (   ) Irrelevante 
2. (   ) Pouco relevante 
3. (   ) Realmente 
relevante 
4. (   ) Muito relevante 
 

TRATAMENTO DA 
ÁGUA PARA CONSUMO 

(EX. FILTRAR, USAR 
HIPOCLORITO DE 

SÓDIO) 

 
 
1. (   ) Sim 
2. (   ) Não 
 

 
 

1. (   ) Sim 
2. (   ) Não 

 

1. (   ) Irrelevante 
2. (   ) Pouco relevante 
3. (   ) Realmente 
relevante 
4. (   ) Muito relevante 
 

 
ALEITAMENTO 

MATERNO EXCLUSIVO 

 
 
1. (   ) Sim 
2. (   ) Não 
 

 
 

1. (   ) Sim 
2. (   ) Não 

 

1. (   ) Irrelevante 
2. (   ) Pouco relevante 
3. (   ) Realmente 
relevante 
4. (   ) Muito relevante 
 

 
CORTE DA UNHA DA 
CRIANÇA QUANDO 

NECESSÁRIO 

 
 
1. (   ) Sim 
2. (   ) Não 
 

 
 

1. (   ) Sim 
2. (   ) Não 

 

1. (   ) Irrelevante 
2. (   ) Pouco relevante 
3. (   ) Realmente 
relevante 
4. (   ) Muito relevante 
 

 
VACINAÇÃO EM DIA 

(EX. ROTAVÍRUS) 

 
 
1. (   ) Sim 
2. (   ) Não 
 

 
 

1. (   ) Sim 
2. (   ) Não 

 

1. (   ) Irrelevante 
2. (   ) Pouco relevante 
3. (   ) Realmente 
relevante 
4. (   ) Muito relevante 
 

LEVAR O FILHO AO 
POSTO DE SAÚDE  

1. (   ) Sim 
2. (   ) Não 
 

1. (   ) Sim 
2. (   ) Não 
 

1. (   ) Irrelevante 
2. (   ) Pouco relevante 
3. (   ) Realmente 
relevante 
4. (   ) Muito relevante 
 

PREPARO DO SORO DE 
REIDRATAÇÃO ORAL 

(PACOTINHO) 

1. (   ) Sim 
2. (   ) Não 
 

1. (   ) Sim 
2. (   ) Não 
 

1. (   ) Irrelevante 
2. (   ) Pouco relevante 
3. (   ) Realmente 
relevante 
4. (   ) Muito relevante 
 

 
ALIMENTAÇÃO 

 
1. (   ) Sim 

 
1. (   ) Sim 

1. (   ) Irrelevante 
2. (   ) Pouco relevante 
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DURANTE A DIARREIA 2. (   ) Não 

 
2. (   ) Não 
 

3. (   ) Realmente 
relevante 
4. (   ) Muito relevante 
 

 
Instrumento para Avaliação da Motivação do Vídeo Educativo 

Em sua opinião, qualquer mulher que participar da ativida individual ou grupal com o vídeo educativo 

vai entender do que se trata?  

(  ) Sim (  ) Não 
Você se sentiu motivada a assistir o vídeo até o final? (  ) Sim (  ) Não 
O vídeo sugeriu-lhe “pensar ou agir” sobre a sua saúde e a do seu filho? (  ) Sim (  ) Não 

 
Instrumento para Avaliação da Autoeficácia Materna após assistir ao Vídeo Educativo 

O vídeo fez com que a senhora se sentisse confiante para evitar a diarreia no seu filho 
(a)? 
(  ) Sim (  ) Não 
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APÊNDICE E – FORMULÁRIO REDUZIDO - ROTEIRO DE PERGUNTAS AO TELEFONE 

DATA DA APLICAÇÃO: ____/____/_____  
 
1. No último mês, seu filho apresentou diarreia? Por favor, olhe o calendário que a senhora recebeu no 
nosso primeiro encontro. Tem algum dia que a senhora marcou que seu filho tenha tido diarreia?  
 
2. Se sim, quantas vezes por dia, em média? Quantos dias? 
 
3. Se sim, você levou-o a algum serviço de saúde? Qual? 
 
4. como eram as fezes?  

1. Líquida      2. Pastosa      3. Com sangue      4. Esverdeada      5. Amarelada      6. Outros:  
 
5. Quando a criança apresentou diarreia, veio acompanhada por:  

1. Febre      2. Vômito      3. Muco nas fezes      4. Nenhum sinal ou sintoma 
 
6. Quando seu filho apresentou diarreia, ele foi levado a algum serviço de saúde?      1. Sim      2. Não 
 
7. Se para o posto de saúde, quantas vezes você levou seu filho a esse serviço? ________ vezes 
 
8. Se para o hospital, a criança ficou internada?      1. Sim      2. Não       
 
9. A criança tomou algum medicamento/antibiótico, receitado pelo médico, para a diarreia? 1. Sim    2. 
Não     

3. Não 
sabe  

 
10. Realizou algum receita caseira quando a criança estava com diarreia?    1. Sim      2. Não.  
 
11. Se sim, que receita caseira você realizou? 1. Soro caseiro      2. Chá do olho da goiabeira       

3. Fruta constipante. Qual? ____________________   
Outros:_______________ 

 
12. Você ofereceu Soro de Reidratação Oral (SRO), de pacotinho, para o seu filho?      1. Sim      2. Não 
 
12. Você recebeu visita de algum profissional de saúde ou do agente comunitário de saúde nesse mês?       

1. Sim         2. Não  
 

13.  Se sim, ele lhe deu alguma orientação sobre diarreia infantil?     1. Sim         2. Não  
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APÊNDICE F – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – MÃES –  

GRUPO INTERVENÇÃO 

Cara Senhora, 
Você está sendo convidada por Emanuella Silva Joventino, orientanda da profa. Lorena Barbosa 

Ximenes, a participar como voluntário de uma pesquisa intitulada “Elaboração e validação de vídeo educativo 
para promoção da autoeficácia materna na prevenção da diarreia infantil”. Você não deve participar contra 
sua vontade. Leia atentamente as informações abaixo e faça qualquer pergunta que desejar, para que todos os 
procedimentos desta pesquisa sejam esclarecidos. 

O objetivo do estudo é construir um vídeo educativo para motivá-la a evitar que seu filho adoeça por 
diarreia. Ressalto que sua colaboração e participação poderão trazer benefícios para o desenvolvimento da 
ciência e para a redução dos índices de diarreia infantil, repercutindo diretamente na redução da 
mortalidade infantil e favorecendo o crescimento e desenvolvimento das crianças. Para tanto, não 
receberá nenhum pagamento por participar da pesquisa.         

No próprio Centro de Saúde da Família, antes da consulta pediátricas do(s) seu(s) filho(s), realizaremos 
uma entrevista com a senhora, na qual você será convidada a responder algumas questões sobre sua confiança para 
prevenir diarreia em seu filho. Em seguida, a senhora assistirá a um vídeo educativo falando sobre como evitar 
diarreia nas crianças e, posteriormente, entrará com seu filho na consulta pediátrica. Um mês e três meses depois de 
a senhora ter assistido ao vídeo, ligaremos para o telefone da senhora e realizaremos novamente as perguntas sobre 
sua confiança para prevenir diarreia em seu filho e investigaremos se seu filho teve diarreia nesse intervalo de 
tempo. Ressalta-se a existência de outro grupo de mães que não terão a possibilidade de assistir ao vídeo 
educativo. A sua participação em um desses dois grupos ocorrerá de acordo com a Secretaria Executiva 
Regional de residência, por meio de sorteio, sendo iguais as chances para todas as mães selecionadas. 

Convido você a participar do presente estudo, sua participação é livre e exigirá sua disponibilidade de 
tempo para assistir ao vídeo e para responder a algumas perguntas relacionadas à sua confiança em prevenir 
diarreia em seu filho. Dou-lhe a garantia de que as informações que estou obtendo, serão usadas apenas para a 
realização do meu trabalho e, também, lhe asseguro que a qualquer momento terá acesso às informações sobre os 
procedimentos e benefícios relacionados ao estudo, inclusive para resolver dúvidas que possam ocorrer. Você tem a 
liberdade de retirar seu consentimento a qualquer momento e não participar do estudo, sem que isto lhe traga 
nenhuma penalidade ou prejuízo. E, finalmente, informo-lhe que sua participação não permitirá sua identificação, 
exceto aos responsáveis pela pesquisa, e que a divulgação das mencionadas informações só será feita entre os 
estudiosos do assunto, mas em nenhum momento sua identidade será divulgada. 

Em caso de dúvidas contate a responsável pela pesquisa ou comigo nos telefones abaixo: 
Nome: Lorena Barbosa Ximenes      Instituição: Universidade Federal do Ceará 
Endereço: Rua Alexandre Baraúna, 1115. Rodolfo Teófilo. CEP: 60430-160.    Telefone para contato: 88616181 
Nome: Emanuella Silva Joventino         Instituição: Universidade Federal do Ceará 
Endereço: Rua Alexandre Baraúna, 1115. Rodolfo Teófilo. CEP: 60430-160.   Telefone para contato: 3366-8448 
ATENÇÃO: Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a sua participação na pesquisa entre em 
contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Ceará. Rua Coronel Nunes de Melo, 
1127, Rodolfo Teófilo. Telefone: 3366-8344. 
O abaixo assinado _______________________________________________, _____anos, RG: 
_____________________________declara que é de livre e espontânea vontade que está participando como 
voluntário da pesquisa. Eu declaro que li cuidadosamente este Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e que, 
após sua leitura tive a oportunidade de fazer perguntas sobre seu conteúdo, como também sobre a pesquisa e recebi 
explicações que responderam por completo minhas dúvidas. E declaro ainda estar recebendo uma cópia assinada 
deste termo.  
Fortaleza, ____/____/____ 
Nome do voluntário:  Data: ___/___/___ Assinatura: 

Nome do pesquisador:  Data: ___/___/___ Assinatura: 

Nome da testemunha: Data: ___/___/___ Assinatura: 

Nome do profissional que aplicou o TCLE:  Data: ___/___/___ Assinatura: 
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APÊNDICE G – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – MÃES –  

GRUPO COMPARAÇÃO 

Cara Senhora, 
Você está sendo convidada por Emanuella Silva Joventino, orientanda da profa. Lorena Barbosa 

Ximenes, a participar como voluntário de uma pesquisa. Você não deve participar contra sua vontade. Leia 
atentamente as informações abaixo e faça qualquer pergunta que desejar, para que todos os procedimentos desta 
pesquisa sejam esclarecidos. 

O objetivo do estudo é construir um vídeo educativo que ajude a prevenir diarreia infantil. Ressalto que 
sua colaboração e participação poderão trazer benefícios para o desenvolvimento da ciência e para a 
redução dos índices de diarreia infantil, repercutindo diretamente na redução da mortalidade infantil e 
favorecendo o crescimento e desenvolvimento das crianças. Para tanto, não receberá nenhum pagamento 
por participar da pesquisa.         

Logo antes da consultas pediátricas do(s) seu(s) filho(s), no Centro de Saúde da Família, realizaremos no 
mesmo local, uma entrevista com a senhora, na qual você será convidada a responder algumas questões sobre sua 
confiança para prevenir diarreia em seu filho. Um mês e três meses depois de a senhora ter assistido ao vídeo, 
ligaremos para o telefone da senhora e realizaremos novamente as perguntas sobre sua confiança para prevenir 
diarreia em seu filho e investigaremos se seu filho teve diarreia nesse intervalo de tempo. Ressalta-se a existência 
de um outro grupo de mães que assistirão a um vídeo educativo antes da consulta pediátrica. A sua 
participação em um desses dois grupos ocorrerá de acordo com a Secretaria Executiva Regional de 
residência, por meio de sorteio, sendo iguais as chances para todas as mães selecionadas.  

Convido você a participar do presente estudo, sua participação é livre e exigirá sua disponibilidade de 
tempo para responder a algumas perguntas relacionadas à sua confiança em prevenir diarreia em seu filho e a 
informações sobre você e sobre seu filho. 

Dou-lhe a garantia de que as informações que estou obtendo, serão usadas apenas para a realização do 
meu trabalho e, também, lhe asseguro que a qualquer momento terá acesso às informações sobre os procedimentos 
e benefícios relacionados ao estudo, inclusive para resolver dúvidas que possam ocorrer. Você tem a liberdade de 
retirar seu consentimento a qualquer momento e não participar do estudo, sem que isto lhe traga nenhuma 
penalidade ou prejuízo. E, finalmente, informo-lhe que sua participação não permitirá sua identificação, exceto aos 
responsáveis pela pesquisa, e que a divulgação das mencionadas informações só será feita entre os estudiosos do 
assunto, mas em nenhum momento sua identidade será divulgada. 

Em caso de dúvidas contate a responsável pela pesquisa ou comigo nos telefones abaixo: 
Nome: Lorena Barbosa Ximenes      Instituição: Universidade Federal do Ceará 
Endereço: Rua Alexandre Baraúna, 1115. Rodolfo Teófilo. CEP: 60430-160.    Telefone para contato: 88616181 
Nome: Emanuella Silva Joventino         Instituição: Universidade Federal do Ceará 
Endereço: Rua Alexandre Baraúna, 1115. Rodolfo Teófilo. CEP: 60430-160.   Telefone para contato: 3366-8448 
ATENÇÃO: Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a sua participação na pesquisa entre em 
contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Ceará. Rua Coronel Nunes de Melo, 
1127, Rodolfo Teófilo. Telefone: 3366-8344. 
O abaixo assinado _______________________________________________, _____anos, RG: 
_____________________________declara que é de livre e espontânea vontade que está participando como 
voluntário da pesquisa. Eu declaro que li cuidadosamente este Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e que, 
após sua leitura tive a oportunidade de fazer perguntas sobre seu conteúdo, como também sobre a pesquisa e recebi 
explicações que responderam por completo minhas dúvidas. E declaro ainda estar recebendo uma cópia assinada 
deste termo.  
Fortaleza, ____/____/____ 

 
Nome do voluntário:  Data: ___/___/___ Assinatura: 

Nome do pesquisador:  Data: ___/___/___ Assinatura: 

Nome da testemunha: Data: ___/___/___ Assinatura: 

Nome do profissional que aplicou o TCLE:  Data: ___/___/___ Assinatura: 
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APÊNDICE H – CARTÃO DE ACOMPANHAMENTO DA DIARREIA INFANTIL 

DIARREIA: QUANDO SEU FILHO FIZER COCÔ MOLE 3 OU MAIS VEZES POR DIA 

POR FAVOR, MARQUE COM UM “X” O DIA EM QUE SEU FILHO TEVE DIARREIA 
 

1º MÊS 1ª SEMANA 2ª SEMANA 3ª SEMANA 4ª SEMANA 

21 de abril 

a 

18 de maio 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

                            

                             

2º MÊS 1ª SEMANA 2ª SEMANA 3ª SEMANA 4ª SEMANA 

19 de maio 

a 

15 de junho 

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 

                            

                             

3º MÊS 1ª SEMANA 2ª SEMANA 3ª SEMANA 4ª SEMANA 

16 de junho 

a 

13 de julho 

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 
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APÊNDICE I – PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO (POP) PARA APLICAÇÃO DA 
ESCALA DE AUTOEFICÁCIA MATERNA PARA  

PREVENÇÃO DA DIARREIA INFANTIL – EAPDI  
 

APLICAÇÃO FACE-A-FACE  
 

ORIENTAÇÕES GERAIS PARA QUEM APLICARÁ A ESCALA - EAPDI 

A avaliação da autoeficácia materna para prevenir diarreia infantil se dará pela aplicação da 

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

por Joventino (2010). Cada item da escala será mensurado pelas notas atribuídas pelas mães a 

cada um dos 24 itens da escala, tanto do grupo controle como do grupo de intervenção. Ressalta-

se que a valoração de cada item pode variar de 1 a 5 pontos, ou seja, de discordo totalmente a 

concordo totalmente. 

Antes da aplicação da escala oriente a participante sobre como ela deve compreender o 

instrumento, bem como informe o significado dos extremos da escala, por exemplo, o número 5 

significa que ela está bastante segura, enquanto que o número 1 indica que não se sente 

nada segura para realizar em seu cotidiano aquele ato preventivo de diarreia infantil.  

É fundamental que você diga a cada mulher que “não existem respostas certas ou 

erradas” e que a todo o momento lembre-se de que se trata de uma escala que mede a 

confiança/segurança da mãe para prevenir diarreia em seu filho, mede o quanto ela se sente 

capaz de prevenir diarreia em seu filho, não estando, portanto, relacionada ao conhecimento 

que a mãe possui acerca da prevenção de diarreia.  

Lembre-se sempre de que o conhecimento não garante que a mulher realize em seu 

dia-a-dia práticas promotoras da saúde do seu filho. Porém, caso a mulher tenha 

autoeficácia, as chances de atuar cotidianamente na prevenção da diarreia infantil serão 

mais elevadas. 

 
PASSO A PASSO DA APLICAÇÃO DA EAPDI 

1º Passo: Na coleta de dados por meio da escala face-a-face, é necessário que antes de tudo 

você se apresente à mãe, mencionando ser estudante da UFC, que está desenvolvendo uma 

pesquisa sobre a confiança da mãe para evitar diarreia em seu filho. Veja que utilizamos o 

termo EVITAR para que a linguagem seja o mais simples possível, não gerando dúvidas nessas 

mulheres. 

2º Passo: Ressalte que essa pesquisa envolverá tanto esse momento de entrevista no posto de 

saúde, quanto entrevistas por meio de ligações telefônicas. Nesse momento, aproveite para 
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certificar-se de que a mulher possui número de telefone fixo em sua casa ou número de celular 

dela mesmo ou de alguém que more com ela. Pergunte-a qual o melhor horário para entrar em 

contato com a mesma durante os próximos três meses. Informe que as ligações serão de quinze 

em quinze dias.  

3º Passo: Na coleta de dados presencial (1ª aplicação da EAPDI), inicialmente, leia juntamente 

com a mãe o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, elucidando quaisquer dúvidas que por 

ventura surjam, ressaltando os benefícios e possíveis malefícios da pesquisa. Oriente-a, se 

concordar em participar do estudo, a assinar o Termo de Consentimento, deixando uma via do 

mesmo com a própria mãe e a outra com você (pesquisador).  

4º Passo: Diga à mãe que começará a aplicação das questões da escala. Lembre-a de que não 

existe resposta certa ou errada, pois na verdade queremos saber como ela se sente para evitar 

diarreia em seu filho.  

5º Passo: Diga a ela que não queremos saber sobre o conhecimento dela para evitar diarreia, 

afinal, em geral, as mães sabem o que seus filhos deveriam fazer para não adoecer. Mas, mesmo 

sabendo disso, nem sempre as mães conseguem fazer com que as crianças realmente tomem 

medidas que evitem a diarreia, da mesma forma que às vezes as mães sabem que devem tomar 

alguns cuidados de higiene, mas nem sempre se sentem capazes de fazer esses atos em todos 

os momentos no seu dia-a-dia.  

6º Passo: Então, diga que para cada uma das 24 perguntas, ela terá 5 opções para responder e 

sempre relacionadas a quanto você se sente confiante para evitar diarreia em seu filho. 

Entregue a ela as opções de resposta impressas em tamanho ampliado e diga: “você possui em 

mãos, as opções de resposta, veja comigo. As opções vão de 1, que significa que você discorda 

totalmente do que eu disse; 2 que você apenas discorda; 3 que você às vezes concorda com 

aquele item; 4 que você concorda com o que eu disse e 5 que você concorda totalmente com o 

item”.  

7º Passo: Torna-se necessário que exemplifique para facilitar a compreensão da escala por parte 

das mães. Então, utilize um item da escala como exemplo. Vamos lá, o item “Eu sou capaz de 

manter meu filho calçado fora de casa”. O que a senhora acha? Lembre-se que eu não quero 

saber se a senhora faz ou não isso no seu dia-a-dia, quero saber se a senhora se sente capaz de 

manter seu filho calçado fora de casa. Então, a senhora terá 5 opções de respostas como eu já 

havia dito:  

ITEM QUE EU VOU PERGUNTAR:  

Eu sou capaz de manter meu filho calçado fora de casa. 
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Se a senhora responder _____________ (ver coluna alternativa), é como se a senhora estivesse 

dizendo que ________________ (ver coluna do significado correspondente).  

NÚMERO 
DA OPÇÃO 
DE 
RESPOSTA 

ALTERNATIVA SIGNIFICADO 

1 DISCORDO 
TOTALMENTE 

A senhora não se sente de maneira alguma 
capaz de fazer com que seu filho ande calçado 
fora de casa, nunca se sente capaz de fazê-lo 
andar calçado fora de casa. 

2 DISCORDO A senhora não se sente capaz de fazer com que 
seu filho ande calçado fora de casa. 

3 ÀS VEZES 
CONCORDO 

A senhora às vezes se sente capaz de fazer com 
que seu filho ande calçado fora de casa. 

4 CONCORDO A senhora se sente capaz de fazer com que seu 
filho ande calçado fora de casa. 

5 CONCORDO 
TOTALMENTE 

A senhora se sente completamente capaz de 
fazer com que seu filho ande calçado fora de 
casa. 

AJUDAR A MÃE A ESCOLHER PRIMEIRO UMA OPÇÃO ENTRE AS 3 (CONCORDO, 

DISCORDO, AS VEZES) E SE ELA RESPONDER QUE CONCORDA OU DISCORDA, 

PERGUNTE SE ELA APENAS CONCORDA/DISCORDA OU SE CONCORDA/DISCORDA 

TOTALMENTE 

8º Passo: A senhora tem alguma dúvida? Se tiver alguma dúvida, qualquer uma, pode dizer, eu 

estou aqui é para ajudá-la a entender mesmo. Pode falar... Sinta-se à vontade. 

9º Passo: Se há alguma dúvida, elucide-a. Caso não haja nenhuma dúvida, pergunte a mãe se já 

poderão começar. Se a resposta for afirmativa, comece pelas questões da escala, somente 

depois iremos aplicar o outro formulário de coleta de dados. Se a resposta for negativa, 

espere o melhor momento para iniciar a aplicação da escala, mostrando que ela é capaz de 

responder a esses itens.  

10º Passo: Comece a ler o item da escala em negrito. Se perceber que a mãe respondeu com 

segurança, não é necessário explicar melhor o item. Mas, se perceber que ela ficou com alguma 

dúvida ou por um momento mais longo em silêncio, esclareça melhor o item por meio dessas 

sugestões que estão descritas abaixo em itálico e entre parênteses (OBS: Lembre-se de ir 

perguntando a resposta dela após a leitura de cada item):  

ITEM (Melhorando a compreensão do item) 
1 Eu sou capaz de fazer com que meu filho lave as mãos com água 

e sabão antes das refeições.  

(A senhora se sente capaz de fazer com que seu filho lave as mãos 
com água e sabão antes das refeições) 
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2 Eu sou capaz de lavar as verduras e frutas com hipoclorito de 

sódio ou água sanitária. 

(A senhora se sente capaz de lavar as verduras e frutas com 
hipoclorito de sódio ou água sanitária) 
 

3 Eu sou capaz de observar o prazo de validade dos produtos, 
antes de oferecer para o meu filho. 

(A senhora se sente capaz de observar o prazo de validade dos 
produtos, antes de oferecer para o seu filho). 

 
4 Eu sou capaz de lavar as minhas mãos com água e sabão antes 

de preparar/ manipular os alimentos. 

(A senhora se sente capaz de lavar as suas mãos com água e sabão 
antes de preparar/ manipular os alimentos). 
 

5 Eu sou capaz de manter limpo o local onde preparo a comida. 

(A senhora se sente capaz de manter limpo o local onde prepara a 
comida). 

  
6 Eu sou capaz de cobrir os alimentos e a água depois de me servir. 

(A senhora se sente capaz de cobrir os alimentos e a água depois de 
se servir) 
 

7 Eu sou capaz de amamentar meu filho por mais de 6 meses. 

(A senhora se sente capaz de amamentar seu filho por mais de 6 
meses). 
 

8 Eu sou capaz de dar mais de um banho no meu filho por dia. 

(A senhora se sente capaz de dar mais de um banho no seu filho por 
dia). 
 

9 Eu sou capaz de lavar as minhas mãos com água e sabão antes 
de alimentar o meu filho. 

(A senhora se sente capaz de lavar suas mãos com água e sabão 
antes de alimentar o seu filho). 
 

10 Eu sou capaz de evitar que meu filho coloque objetos sujos na 
boca. 

(A senhora se sente capaz de evitar que seu filho coloque objetos 
sujos na boca). 
 

11 Eu sou capaz de não oferecer para o meu filho a sobra de 
refeições anteriores. 
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(A senhora se sente capaz de não oferecer para o seu filho a sobra de 
refeições anteriores). 
 

12 Eu sou capaz de levar o meu filho para se vacinar, até seus 5 
anos de idade. 

(A senhora se sente capaz de levar o seu filho para se vacinar, até 
seus 5 anos de idade). 
 

13 Eu sou capaz de oferecer o aleitamento materno exclusivo para o 
meu filho nos seus primeiros 6 meses de vida. 

(A senhora se sente capaz de oferecer o aleitamento materno 
exclusivo para o seu filho nos seus primeiros 6 meses de vida). 
 

14 Eu sou capaz de lavar com água e sabão a 
mamadeira/chupeta/copo do meu filho após cada uso. 

(A senhora se sente capaz de lavar com água e sabão a 
mamadeira/chupeta/copo do seu filho após cada uso). 
 

15 Eu sou capaz de lavar as mãos com água e sabão após mexer na 
lixeira. 

(A senhora se sente capaz de lavar as mãos com água e sabão após 
mexer na lixeira). 
 

16 Eu sou capaz de cortar as unhas do meu filho quando necessário. 

(A senhora se sente capaz de cortar as unhas do seu filho quando 
necessário). 
 

17 Eu sou capaz de jogar o lixo da minha casa em sacos amarrados. 

(A senhora se sente capaz de jogar o lixo da sua casa em sacos 
amarrados). 
 

18 Eu sou capaz de manter o meu domicílio limpo jogando o lixo fora 
da casa. 

(A senhora se sente capaz de manter o seu domicílio limpo jogando o 
lixo fora da casa). 
 

19 Eu sou capaz de lavar as minhas mãos com água e sabão depois 
de ir ao banheiro. 

(A senhora se sente capaz de lavar as suas mãos com água e sabão 
depois de ir ao banheiro). 
 

20 Eu sou capaz de oferecer uma alimentação saudável para o meu 
filho após deixar de mamar (ex.: frutas, verduras, carne, ovo, 
frango, arroz, feijão). 

(A senhora se sente capaz de oferecer uma alimentação saudável 
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para o seu filho após deixar de mamar, contendo frutas, verduras, 
carne, ovo, frango, arroz, feijão). 
 

21 Eu sou capaz de manter a minha casa limpa antes do meu filho 
andar/brincar no chão.   

(A senhora se sente capaz de manter a sua casa limpa antes do seu 
filho andar/brincar no chão). 
 

22 Eu sou capaz de manter meu filho calçado fora de casa.   

(A senhora se sente capaz de manter seu filho calçado fora de casa). 
 

23 Eu sou capaz de lavar as minhas mãos com água e sabão depois 
de limpar o meu filho, quando ele faz xixi ou cocô. 

(A senhora se sente capaz de lavar as suas mãos com água e sabão 
depois de limpar o seu filho, quando ele faz xixi ou cocô). 
 

24 Eu sou capaz de ferver ou filtrar a água de beber ou comprar água 
mineral para oferecer ao meu filho. 

(A senhora se sente capaz de ferver ou filtrar a água de beber ou 
comprar água mineral para oferecer ao seu filho). 
 

 

11º Passo: Ao término da aplicação da escala, explique a ela que agora irá fazer algumas 

perguntas mais relacionadas à vida dela, de sua família e à saúde do seu filho. Explique que não 

demorará muito e inicie a coleta do formulário. LEMBRE-SE DE ANOTAR TODOS OS 

POSSÍVEIS CONTATOS TELEFÔNICOS DESSA MÃE PARA QUE POSSAMOS DAR 

CONTINUIDADE AO ACOMPANHAMENTO DA CRIANÇA. ANOTE NO PRÓPRIO 

FORMULÁRIO DE COLETA.   

12º Passo: Ao término da aplicação do formulário, lembre-a de que irá ligar para ela algumas 

vezes, recapitule o melhor horário e os números de telefone. Agradeça imensamente por sua 

participação e entregue a pasta explicando cada item que esta contém (a escala e o cartão 

acompanhamento). Explique que a escala é apenas para ela ir seguindo cada item conforme você 

for perguntando a ela por telefone. O cartão acompanhamento é um por mês, dessa forma, 

presencialmente você deverá preencher os espaços na parte superior de início e término da 

contagem desse referido mês. Você irá explicar à mãe que cada cartão de acompanhamento 

corresponde a um mês, e existem 3 cartões na pasta, correspondendo a 3 meses, além disso, 

ressalte que cada semana possui uma coloração diferenciada, de modo que cada cor 

corresponde a uma semana diferente. Explique que ela só precisará marcar com um “X” no dia 

que a criança teve diarreia, manhã, tarde ou noite (recapitule com a mãe o que é diarreia).  
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APÊNDICE J – PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO (POP) PARA APLICAÇÃO DA 
ESCALA DE AUTOEFICÁCIA MATERNA PARA  

PREVENÇÃO DA DIARREIA INFANTIL – EAPDI  
 

APLICAÇÃO POR TELEFONE (EAPDI E FORMULÁRIO REDUZIDO) 
 

ORIENTAÇÕES GERAIS PARA QUEM APLICARÁ A ESCALA - EAPDI 

A avaliação da autoeficácia materna para prevenir diarreia infantil se dará pela aplicação da 

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

por Joventino (2010). Cada item da escala será mensurado pelas notas atribuídas pelas mães a 

cada um dos 24 itens da escala, tanto do grupo controle como do grupo de intervenção. Ressalta-

se que a valoração de cada item pode variar de 1 a 5 pontos, ou seja, de discordo totalmente a 

concordo totalmente. 

Antes da aplicação da escala oriente a participante sobre como ela deve compreender o 

instrumento, lembre-a que é o mesmo instrumento que foi aplicado no posto de saúde, no 

primeiro encontro de vocês. Informe o significado dos extremos da escala, por exemplo, o número 

5 significa que ela está bastante segura, enquanto que o número 1 indica que não se sente nada 

segura para realizar em seu cotidiano aquele ato preventivo de diarreia infantil.  

É fundamental que você diga a cada mulher que “não existem respostas certas ou 

erradas” e que a todo o momento lembre-se de que se trata de uma escala que mede a 

confiança/segurança da mãe para prevenir diarreia em seu filho, mede o quanto ela se sente 

capaz de prevenir diarreia em seu filho, não estando, portanto, relacionada ao conhecimento 

que a mãe possui acerca da prevenção de diarreia.  

Lembre-se sempre de que o conhecimento não garante que a mulher realize em seu 

dia-a-dia práticas promotoras da saúde do seu filho. Porém, caso a mulher tenha 

autoeficácia, as chances de atuar cotidianamente na prevenção da diarreia infantil serão 

mais elevadas. 

PASSO A PASSO DA APLICAÇÃO DA EAPDI 

1º Passo: Na coleta de dados por meio da escala por telefone, é necessário que antes de tudo 

você relembre a essa mulher o seu nome e aquela ocasião no posto onde se conheceram. 

Relembre-a de que haviam combinado que você iria ligar para ela posteriormente, como hoje por 

exemplo, para fazer o acompanhamento da saúde da criança. Agradeça desde já por ela ter 

atendido o telefone e por ela ter dado o número correto, e diga que isso só demonstra o quanto 

ela é uma pessoa que gosta de ajudar e colaborar com os outros, mencione que isso é uma 
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característica muito importante em alguém... Relembre sobre o que é a pesquisa: confiança da 

mãe para evitar diarreia em seu filho.  

2º Passo: Pergunte se ela está muito ocupada ou se vocês poderiam conversar um pouco... Se 

não puder atender no momento, já combine um outro horário para ligar para ela e mais uma vez 

ressalte o quanto a ajuda dela é importante para o andamento da nossa pesquisa.... E se ela 

puder no momento, prossiga nos passos, e peça para que ela pegue a pasta que foi entregue no 

dia do encontro no posto de saúde. 

3º Passo: Diga à mãe que começará a aplicação das questões da escala. Lembre-a de que não 

existe resposta certa ou errada, pois na verdade queremos saber como ela se sente para evitar 

diarreia em seu filho.  

5º Passo: Diga a ela que não queremos saber sobre o conhecimento dela para evitar diarreia, 

afinal, em geral, as mães sabem o que seus filhos deveriam fazer para não adoecer. Mas, mesmo 

sabendo disso, nem sempre as mães conseguem fazer com que as crianças realmente tomem 

medidas que evitem a diarreia, da mesma forma que às vezes as mães sabem que devem tomar 

alguns cuidados de higiene, mas nem sempre se sentem capazes de fazer esses atos em todos 

os momentos no seu dia-a-dia.  

6º Passo: Então, dia que para cada uma das 24 perguntas, ela terá 5 opções para responder e 

sempre relacionadas a quanto você se sente confiante para evitar diarreia em seu filho. Peça 

que ela pegue a escala que está dentro da pastinha que ela recebeu no dia do nosso encontro no 

posto de saúde. Pergunte se ela se sente à vontade para ajuda-la na leitura de alguns itens da 

escala.  

7º Passo: Peça que ela pegue a escala na pasta e inicie pedindo que ela leia com você os 

números de opções de respostas e seus significados correspondentes. Explique depois que vocês 

lerem todas as opções de respostas que o 1, significa que você discorda totalmente do que eu 

disse; 2 que você apenas discorda; 3 que você às vezes concorda com aquele item; 4 que você 

concorda com o que eu disse e 5 que você concorda totalmente com o item”.  

8º Passo: Pergunte se ela lembra como é a escala ou se ela tem alguma dúvida em relação ao 

entendimento da mesma. Caso ela tenha dúvida, exemplifique para facilitar a compreensão da 

escala por parte das mães. Então, utilize um item da escala como exemplo. Vamos lá, o item “Eu 

sou capaz de manter meu filho calçado fora de casa”. O que a senhora acha? Lembre-se que eu 

não quero saber se a senhora faz ou não isso no seu dia-a-dia, quero saber se a senhora se 

sente capaz de manter seu filho calçado fora de casa. Então, a senhora terá 5 opções de 

respostas como eu já havia dito:  
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ITEM QUE EU VOU PERGUNTAR:  

Eu sou capaz de manter meu filho calçado fora de casa. 

Se a senhora responder _____________ (ver coluna alternativa), é como se a senhora estivesse 
dizendo que ________________ (ver coluna do significado correspondente).  

NÚMERO 
DA OPÇÃO 
DE 
RESPOSTA 

ALTERNATIVA SIGNIFICADO 

1 DISCORDO 
TOTALMENTE 

A senhora não se sente de maneira alguma 
capaz de fazer com que seu filho ande calçado 
fora de casa, nunca se sente capaz de fazê-lo 
andar calçado fora de casa. 

2 DISCORDO A senhora não se sente capaz de fazer com que 
seu filho ande calçado fora de casa. 

3 ÀS VEZES 
CONCORDO 

A senhora às vezes se sente capaz de fazer com 
que seu filho ande calçado fora de casa. 

4 CONCORDO A senhora se sente capaz de fazer com que seu 
filho ande calçado fora de casa. 

5 CONCORDO 
TOTALMENTE 

A senhora se sente completamente capaz de 
fazer com que seu filho ande calçado fora de 
casa. 

 

9º Passo: A senhora tem alguma dúvida? Se tiver alguma dúvida, qualquer uma, pode dizer, eu 

estou aqui é para ajuda-la a entender mesmo. Pode falar... Sinta-se à vontade. 

10º Passo: Se há alguma dúvida, elucide-a. Caso não haja nenhuma dúvida, pergunte a mãe se 

já poderão começar. Se a resposta for afirmativa, comece pelas questões da escala, somente 

depois iremos aplicar o outro formulário reduzido de coleta de dados. Se a resposta for negativa, 

espere o melhor momento para iniciar a aplicação da escala, mostrando que ela é capaz de 

responder a esses itens.  

11º Passo: Durante a entrevista as dúvidas em relação ao conteúdo dos itens da escala poderão 

ser esclarecidas. Em cada item, inicie a leitura, mas deixe a mãe finalizar a leitura de cada item. 

Assim, teremos a certeza de ela está acompanhando com atenção. Obviamente que isso somente 

será possível se a mãe souber ler e se estiver disposta a ler com você. Diga que não importa se 

ela for ler devagarzinho, o que importa é que ela está participando... Vamos iniciar?  

OBS: A parte em negrito logo após as reticências (...) é para a mãe ler com a sua ajuda. Caso 

ainda surja alguma dúvida, leia a versão do item que está em itálico logo abaixo e entre 

parênteses. Lembre-se de ir perguntando a resposta dela após a leitura de cada item.  

ITEM (Melhorando a compreensão do item) 
1 Eu sou capaz de fazer... (com que meu filho lave as mãos com 
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água e sabão antes das refeições).  

(A senhora se sente capaz de fazer com que seu filho lave as mãos 
com água e sabão antes das refeições) 
 

2 Eu sou capaz de lavar... (as verduras e frutas com hipoclorito de 
sódio ou água sanitária). 

(A senhora se sente capaz de lavar as verduras e frutas com 
hipoclorito de sódio ou água sanitária) 
 

3 Eu sou capaz de observar... (o prazo de validade dos produtos, 
antes de oferecer para o meu filho). 

(A senhora se sente capaz de observar o prazo de validade dos 
produtos, antes de oferecer para o seu filho). 

 
4 Eu sou capaz de lavar as minhas mãos... (com água e sabão antes 

de preparar/ manipular os alimentos). 

(A senhora se sente capaz de lavar as suas mãos com água e sabão 
antes de preparar/ manipular os alimentos). 
 

5 Eu sou capaz de manter limpo... (o local onde preparo a comida). 

(A senhora se sente capaz de manter limpo o local onde prepara a 
comida). 

  
6 Eu sou capaz de cobrir os alimentos... (e a água depois de me 

servir). 

(A senhora se sente capaz de cobrir os alimentos e a água depois de 
se servir) 
 

7 Eu sou capaz de... (amamentar meu filho por mais de 6 meses). 

(A senhora se sente capaz de amamentar seu filho por mais de 6 
meses). 
 

8 Eu sou capaz de dar... (mais de um banho no meu filho por dia). 

(A senhora se sente capaz de dar mais de um banho no seu filho por 
dia). 
 

9 Eu sou capaz de lavar... (as minhas mãos com água e sabão antes 
de alimentar o meu filho). 

(A senhora se sente capaz de lavar suas mãos com água e sabão 
antes de alimentar o seu filho). 
 

10 Eu sou capaz de evitar... (que meu filho coloque objetos sujos na 
boca). 

(A senhora se sente capaz de evitar que seu filho coloque objetos 
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sujos na boca). 
 

11 Eu sou capaz de... (não oferecer para o meu filho a sobra de 
refeições anteriores). 

(A senhora se sente capaz de não oferecer para o seu filho a sobra de 
refeições anteriores). 
 

12 Eu sou capaz de levar o meu filho... (para se vacinar, até seus 5 
anos de idade). 

(A senhora se sente capaz de levar o seu filho para se vacinar, até 
seus 5 anos de idade). 
 

13 Eu sou capaz de... (oferecer o aleitamento materno exclusivo para 
o meu filho nos seus primeiros 6 meses de vida). 

(A senhora se sente capaz de oferecer o aleitamento materno 
exclusivo para o seu filho nos seus primeiros 6 meses de vida). 
 

14 Eu sou capaz de lavar... (com água e sabão a 
mamadeira/chupeta/copo do meu filho após cada uso). 

(A senhora se sente capaz de lavar com água e sabão a 
mamadeira/chupeta/copo do seu filho após cada uso). 
 

15 Eu sou capaz de lavar as mãos... (com água e sabão após mexer 
na lixeira). 

(A senhora se sente capaz de lavar as mãos com água e sabão após 
mexer na lixeira). 
 

16 Eu sou capaz de... (cortar as unhas do meu filho quando 
necessário). 

(A senhora se sente capaz de cortar as unhas do seu filho quando 
necessário). 
 

17 Eu sou capaz de jogar... (o lixo da minha casa em sacos 
amarrados). 

(A senhora se sente capaz de jogar o lixo da sua casa em sacos 
amarrados). 
 

18 Eu sou capaz de manter... (o meu domicílio limpo jogando o lixo 
fora da casa). 

(A senhora se sente capaz de manter o seu domicílio limpo jogando o 
lixo fora da casa). 
 

19 Eu sou capaz de lavar... (as minhas mãos com água e sabão 
depois de ir ao banheiro). 
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(A senhora se sente capaz de lavar as suas mãos com água e sabão 
depois de ir ao banheiro). 
 

20 Eu sou capaz de oferecer... (uma alimentação saudável para o 
meu filho após deixar de mamar (ex.: frutas, verduras, carne, ovo, 
frango, arroz, feijão)). 

(A senhora se sente capaz de oferecer uma alimentação saudável 
para o seu filho após deixar de mamar, contendo frutas, verduras, 
carne, ovo, frango, arroz, feijão). 
 

21 Eu sou capaz de manter... (a minha casa limpa antes do meu filho 
andar/brincar no chão).   

(A senhora se sente capaz de manter a sua casa limpa antes do seu 
filho andar/brincar no chão). 
 

22 Eu sou capaz de... (manter meu filho calçado fora de casa).   

(A senhora se sente capaz de manter seu filho calçado fora de casa). 
 

23 Eu sou capaz de lavar as minhas mãos... (com água e sabão 
depois de limpar o meu filho, quando ele faz xixi ou cocô). 

(A senhora se sente capaz de lavar as suas mãos com água e sabão 
depois de limpar o seu filho, quando ele faz xixi ou cocô). 
 

24 Eu sou capaz de... (ferver ou filtrar a água de beber ou comprar 
água mineral para oferecer ao meu filho). 

(A senhora se sente capaz de ferver ou filtrar a água de beber ou 
comprar água mineral para oferecer ao seu filho). 
 

12º Passo: Ao término da aplicação da escala, peça que ela guarde a escala na pasta e explique 

a ela que agora irá fazer algumas perguntas mais relacionadas à saúde do filho dela e que não 

demorará muito. Peça que pegue de dentro da pasta o roteiro do acompanhamento (é aquele que 

possui algumas figuras de um menino no sanitário). Pergunte-a se ela marcou que o filho dela 

teve diarreia em algum dia da semana passada, marcada com a cor ______; e logo após 

pergunte se ele teve diarreia em algum dia dessa semana, marcada na cor _______. Inicie a 

coleta do formulário (FORMULÁRIO REDUZIDO), lembre-se de recapitular caso tenha ficado com 

dúvida em alguma questão do formulário. 

12º Passo: Ao término da aplicação do formulário, lembre-a de que irá ligar para ela depois de 15 

dias, recapitule o melhor horário para você estar ligando e se há possibilidade do número de 

telefone mudar, bem como se existe uma segunda opção de número de telefone. Agradeça 

imensamente por sua participação. Diga o quanto ela é importante para a nossa pesquisa e para 

que possamos de alguma forma tentar reduzir a mortalidade de crianças por diarreia.  
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APÊNDICE L – PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO (POP) PARA APLICAÇÃO DA 

ESCALA DE AUTOEFICÁCIA MATERNA PARA  

PREVENÇÃO DA DIARREIA INFANTIL – EAPDI  
 

CHECK LIST POP REDUZIDO 
APLICAÇÃO FACE-A-FACE  

 
 

PASSO A PASSO  

 
1º  Se apresente à mãe (nome, instituição) e fale sobre a pesquisa.  

2º Fale sobre os momentos da pesquisa: presencial e por telefone (por 
três meses, quinzenais). Certifique-se de que ela tem telefone e o 
melhor horário você ligar. 

 

3º Assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, deixando 
uma via na pasta da mãe.  

 

4º Diga à mãe que começará a aplicação das questões da escala. 
Lembre-a de que não existe resposta certa ou errada, pois na 
verdade queremos saber como ela se sente para evitar diarreia em 
seu filho. 

 

5º Explique que não queremos saber sobre o conhecimento dela para 
evitar diarreia, mas sim se elas se sentem capazes de fazer esses 
atos em todos os momentos no seu dia-a-dia.  

 

6º Explique o formato da escala e opções de resposta.  

7º Exemplifique como responderia a escala tomando um item como esse 
exemplo: “Eu sou capaz de manter meu filho calçado fora de casa”.  

 

8º Pergunte se ela tem alguma dúvida e elucide-a.  

9º Comece pelas questões da escala, somente depois iremos aplicar o 
outro formulário de coleta de dados.  

 

10º Comece a ler o item da escala em negrito. Se perceber que a mãe 
respondeu com segurança, não é necessário explicar melhor o item. 
Mas, se perceber que ela ficou com alguma dúvida ou por um 
momento mais longo em silêncio, esclareça melhor o item por meio 
das sugestões que constam no POP completo.  

 

11º Explique que fará a coleta de outro formulário. E logo no início, anote 
os contatos telefônicos dela.  

 

12º Recapitule o melhor horário para você ligar e os números de telefone.   

13º Agradeça imensamente por sua participação.  
14º Entregue a pasta explicando cada item que esta contém (a escala e o 

cartão acompanhamento) e como ela irá utilizar cada um.  
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APÊNDICE M – PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO (POP) PARA APLICAÇÃO DA 
ESCALA DE AUTOEFICÁCIA MATERNA PARA  
PREVENÇÃO DA DIARREIA INFANTIL – EAPDI  

 
CHECK LIST POP REDUZIDO 

APLICAÇÃO POR TELEFONE COM A  
EAPDI E FORMULÁRIO REDUZIDO 

PASSO A PASSO  

 
1º  Relembre a essa mulher o seu nome e aquela ocasião no posto onde se 

conheceram. Relembre-a de que haviam combinado que você iria ligar para 
ela posteriormente. Agradeça desde já por ela ter atendido o telefone. 
Mostre o quanto ela é importante para nós. 

 

2º Pergunte se ela está muito ocupada ou se vocês poderiam conversar um 
pouco: Se Sim (marque outro horário); Se Não (continue). 

 

3º Diga à mãe que começará a aplicação das questões da escala. Lembre-a 
de que não existe resposta certa ou errada, pois na verdade queremos 
saber como ela se sente para evitar diarreia em seu filho. 

 

4º Explique que não queremos saber sobre o conhecimento dela para evitar 
diarreia, mas sim se elas se sentem capazes de fazer esses atos em todos 
os momentos no seu dia-a-dia.  

 

5º Peça que ela pegue a escala na pastinha, explique o formato da escala e 
opções de resposta. Pergunte se ela se sente à vontade para ajuda-la na 
leitura de alguns itens da escala. 

 

6º Exemplifique como responderia a escala tomando um item como esse 
exemplo: “Eu sou capaz de manter meu filho calçado fora de casa”.  

 

7º Pergunte se ela tem alguma dúvida e elucide-a.  

8º Comece pelas questões da escala, somente depois iremos aplicar o outro 
formulário de coleta de dados.  

 

9º Em cada item, inicie a leitura, mas deixe a mãe finalizar a leitura de cada 
item. Assim, teremos a certeza de ela está acompanhando com atenção. 
Obviamente que isso somente será possível se a mãe souber ler e se 
estiver disposta a ler com você. Diga que não importa se ela for ler 
devagarzinho, o que importa é que ela está participando... Vamos iniciar? 

 

10º Explique que fará a coleta de outro formulário. E logo no início, anote os 
contatos telefônicos dela.  

 

11º Peça que pegue de dentro da pasta o roteiro do acompanhamento (é 
aquele que possui algumas figuras de um menino no sanitário). Pergunte-a 
se ela marcou que o filho dela teve diarreia em algum dia da semana 
passada, marcada com a cor ______; e logo após pergunte se ele teve 
diarreia em algum dia dessa semana, marcada na cor _______.  

 

12º Inicie a coleta do formulário (FORMULÁRIO REDUZIDO).  

13º Recapitule o melhor horário para você ligar e os números de telefone.   

13º Agradeça imensamente por sua participação.  
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APÊNDICE N 
ROTEIRO DO VÍDEO EDUCATIVO 

TÍTULO: DIARREIA INFANTIL: VOCÊ É CAPAZ DE PREVENIR. 
Tempo estimado: 15 minutos 

VÍDEO ÁUDIO 

 
ARTE 01: VINHETA DE ABERTURA COM O 
TÍTULO DO VÍDEO 
 
CENA 01: EXTERNA / DIA 
Luiza e Mateus na sala de espera do posto de 
saúde. Luiza dirige-se para a câmera, em 
seguida olha para o filho, volta-se para a 
câmera e continua narrando o fato.    
 
 
 
 
 
Câmera se aproxima do rosto da Luiza e mostra 
o rosto dela em Slow.  
 
Efeito de transição.   
 
CENA 02: EXTERNA / DIA 
 
Manuela em pé, recebe a mãe e o filho.    
 
Luiza entra com o filho na sala para participar 
da oficina educativa.  
 
 
 
 
 
 
 
Plano fechado em Manuela.   
 
 
CENA 03: MENINO SENTADO NO VASO 
SANITÁRIO.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ENTRA MÚSICA DA VINHETA E VAI A BG. 
 
 
LUIZA (ON): Eu sou a Luiza (Olha para a 
câmera e sorri). E esse aqui é o Mateus, o meu 
filho mais velho. A enfermeira Manuela pediu 
pra ver ele de novo. Tá magrinho... mas já tá 
bem melhor né Mateus? Quem te viu uns dias 
atrás... 
 
Sabe que esse menino ficou internado...  E no 
hospital eles disseram que ele podia até ter 
morrido. Foi! E tudo por causa de uma diarreia 
que deu nele, tadinho. Ficou fraco...  
 
ENTRA EFEITO SONORO DE SUSPENSE. 
 
 
 
 
 
 
MANUELA: É verdade, Luiza, a diarreia é 
perigosa. Você sabe que mais de um milhão de 
crianças morrem, por ano no mundo todo, por 
causa da diarreia. 
 
LUIZA: É mesmo?  Mas Dra. Manuela, conta 
pra mim: como é que a gente sabe se é ou não 
é diarreia? 
 
MANUELA: É pra já! 
 
 
ENTRA MÚSICA INSTRUMENTAL PARA 
REALÇAR APRESENTAÇÃO DOS SINAIS DE 
DIARREIA.  
 
 
MANUELA (OFF): Os sinais de que o seu filho 
está com diarreia são: 
 
Fezes amolecidas ou líquidas, e em maior 
quantidade. Que acontecem três ou mais vezes 
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CENA 04 – EXTERNA / DIA 
 
Manuela está reunida com um grupo de mães 
em um pequeno auditório ou sala de aula. Ela 
ministra uma oficina educativa sobre os 
cuidados com a diarreia. Luiza está presente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARTE 02: NA TELA SURGE UM COPO, 
PANELA, CONTROLE DE TELEVISÃO. ZOOM 
IN EM CADA OBJETO REVELANDO GERMES 
NOS MESMOS. OS GERMES SE 
MULTIPLICAM NA TELA.  
 
 
 
CENA 05: EXTERNA/DIA 
 
Volta para sala onde Manuela ministra oficina 
educativa. Mães e avós que participam da 
oficina educativa se entreolham.  
 
 
 
 
ARTE: ANIMAÇÃO DO CORPO DE UM 
ADULTO LUTANDO CONTRA UM GERME E 
VENCENDO.  
 
ARTE: ANIMAÇÃO DO CORPO DE UMA 
CRIANÇA LUTANDO E PERDENDO DO 
GERME. 
 
 
CENA 06: EXTERNA/DIA 

por dia.  
 
 MÚSICA VAI A FADE OUT.  
 
MARIA: Então não é só o cocô mole ou líquido. 
O número de vezes que a criança faz por dia 
também é levado em conta. Muito 
interessante... Mas o Pedro, que ainda tem 5 
meses, ela só mama e sempre faz cocô mole e 
várias vezes por dia. Isso é diarreia? 
 
MANUELA: Os bebês que se alimentam 
somente com leite materno costumam ter fezes 
moles, mas isso não deve ser considerado 
diarreia.  
 
 
MANUELA: Agora eu vou contar a boa notícia: 
cada uma de vocês é capaz de impedir que seu 
filho tenha diarreia.  
 
ENTRA MÚSICA DINÂMICA EM BG PARA 
ILUSTRAR EXPLICAÇÃO.  
 
MANUELA (OFF): A diarreia é causada por 
seres minúsculos... São os micróbios, vírus, 
bactérias, parasitas... milhares de criaturinhas 
que a gente não vê, mas estão em toda parte... 
nos objetos, no chão, nos alimentos que não 
são lavados, em todo canto.  
 
MÚSICA VAI A FADE OUT.  
 
MANUELA (ON): E querem saber? Todos os 
dias, não só as crianças, mas os jovens, os 
adultos, todos nós, temos contato com estes 
micróbios.   
 
ENTRA MÚSICA DINÂMICA PARA DESTACAR 
ANIMAÇÃO.  
 
MANUELA (OFF): Os adultos também podem 
ter diarreia, mas eles conseguem se defender 
melhor. Já as crianças não tem tanta defesa, 
ainda estão aprendendo a se defender desses 
germes. E a melhor forma de prevenir a diarreia, 
é manter esses micróbios bem longe da criança.  
 
MÚSICA VAI A FADE OUT.  
 
LUIZA: É mesmo... Mas como posso fazer isso? 
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Volta para sala onde Manuela ministra oficina 
educativa. Luiza continua presente. 
 
 
 
 
 
ARTE 03: NA TELA SURGE ILUSTRAÇÃO 
ANIMADA DE CRIANÇA LAVANDO AS MÃOS 
COM ÁGUA E SABÃO.  
 
 
 
 
ARTE 04: NA TELA SURGE ILUSTRAÇÃO 
ANIMADA DE CRIANÇA TOMANDO BANHO.  
 
 
 
CENA 07: EXTERNA/DIA 
 
Volta para sala onde Manuela ministra oficina 
educativa. Luiza continua presente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARTE 05: NA TELA SURGE ILUSTRAÇÃO 
ANIMADA DE ANTONIA LAVANDO AS MÃOS 
COM ÁGUA E SABÃO.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MANUELA (ON): O primeiro cuidado é manter a 
higiene dos seus filhos e a limpeza da casa.  
 
 
ANTONIA: Ah, Manuela, agora eu entendo 
porque minhas filhas nunca tiveram diarreia. 
Mas não é por acaso não. Lá em casa todo 
mundo tem que lavar as mãos com água e 
sabão, antes e depois de ir ao banheiro, e antes 
de comer.  
 
LUIZA: Outro exemplo é a criançada da minha 
vizinha, a Dona Maria. São chegados num 
banho que só vendo! É sempre mais de um por 
dia... tá sujinho, brincou na rua? Vai logo tomar 
banho.  
 
 
 
MANUELA: Esse é um ótimo exemplo de como 
manter uma boa higiene. Agora, esses cuidados 
não dependem só dos seus filhos. Depende 
também de vocês.  
 
ANTONIA: É verdade, não basta a gente saber 
o que é correto, a gente tem que fazer essas 
coisas, tomar esses cuidados no nosso dia-a-
dia... O mesmo cuidado com a limpeza que a 
gente pede aos nossos filhos, temos que ter 
com a gente também. Eu sempre lavo bem as 
mãos com água e sabão, antes de pegar nos 
alimentos ou de preparar a comida, e antes dar 
a comida dos meninos...  
 
LUIZA: Ah e eu também lavo bem as mãos com 
água e sabão depois de mexer na lixeira. 
 
MANUELA: E deve fazer o mesmo antes e 
depois de ir ao banheiro ou de ajudar um dos 
seus filhos a se limpar, depois do xixi ou do 
cocô. Cocô e xixi também são cheios de 
micróbios.  
 
LUIZA: Eu não vou mentir, nem sempre eu 
lembrava do sabão, passava só uma aguinha e 
achava que estavam limpas.  
 
MANUELA: O sabão é muito importante na 
lavagem das mãos, sabe por quê? Os germes 
só saem mesmo com sabão ou sabonete.  
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Imagem de crianças lavando as mãos com água 
e sabão. 
 
CENA 08: EXTERNA/DIA 
 
Luiza e Dona Maria se encontram na bodega e 
conversam.  
 
 
 
ARTE 06: NA TELA SURGE ILUSTRAÇÃO 
ANIMADA DE MÃO VERIFICANDO O PRAZO 
DE VALIDADE DO ARROZ.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CENA 09: EXTERNA/DIA 
 
Volta para sala onde Manuela ministra oficina 
educativa. Trata-se de uma nova aula, realizada 
em um outro dia, e Luiza está presente. Outras 
mulheres participam da interação de Manuela 
com as mães. Dona Maria é uma delas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FILMAGEM DO PASSO A PASSO DESSE 
PROCESSO. 
 
 
ARTE 07: NA TELA SURGE ILUSTRAÇÃO 

 
ENTRA MÚSICA DESCONTRAÍDA E VAI A BG.  
 
 
DONA MARIA: Oi Luiza. 
 
LUIZA: Mas o que você tanto olha aí nesse 
produto, Dona Maria? 
 
DONA MARIA: Minha filha eu tô aqui é de olho 
no prazo da validade. Eu sempre ouvi dizer que 
alimentos com prazos de validade vencidos são 
os locais preferidos para os micróbios.  
 
LUIZA: Ah... tá...é bom saber disso. Também 
vou ficar de olho.  
 
MÚSICA VAI A FADE OUT.  
 
 
MANUELA: Agora eu quero saber como é que 
vocês lavam as frutas e as verduras.  
 
ANTONIA: Eu lavo com a água da torneira 
 
MARIA: E eu ainda uso sabão, será que pode?  
 
MANUELA: Olha só, para matar os germes das 
frutas e verduras, você pode pegar no posto de 
saúde um líquido chamado hipoclorito de sódio. 
 
MARIA: Hipo o que? 
 
MANUELA: Hipoclorito de sódio ou água 
sanitária. É só você falar no posto que é para 
lavar legumes, verduras e frutas que eles dão 
pra você, é de graça.  
 
Primeiro você lava as verduras e legumes com 
água da torneira, pra retirar terra, pó, e outras 
sujeiras...  
 
Depois você pega uma bacia limpa e coloca 
uma colher de sopa do hipoclorito de sódio a 
2,5% ou de água sanitária para cada litro de 
água.  
 
A quantidade de água deve ser suficiente para 
cobrir todos os alimentos.   
  
Deixa de molho por 30 minutos, retira e lava em 
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ANIMADA DE MÃO MEDINDO 1 LITRO DE 
ÁGUA COM O COPO DO LIQUIDIFICADOR, 
COLOCANDO A ÁGUA EM UMA BACIA 
LIMPA E COLOCANDO UMA COLHER DE 
SOPA DE HIPOCLORITO NA BACIA.  
 
Lettering: 30 minutos. 
 
CENA 10: EXTERNA/DIA 
Imagem de DONA MARIA comprando água 
sanitária na bodega, olhando a composição na 
embalagem. Plano detalhe na Composição: 
Hipoclorito de Sódio e Água. 
 
 
Plano detalhe em rótulo de água sanitária onde 
está escrito o tempo de ação da água sanitária 
na limpeza dos alimentos.  
 
 
 
 
 
 
Imagem da mão enxaguando em água corrente 
e depois colocando sobre um pano limpo e 
coberto para proteger de moscas e insetos.  
 
CENA 11: EXTERNA/DIA 
 
Volta para a sala onde Manuela realiza a oficina 
educativa.  
 
ARTE 08: NA TELA SURGE ILUSTRAÇÃO 
ANIMADA DE MULHER PASSANDO PANO 
NA PIA.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

água corrente.  
 
Se preferir usar a água sanitária, deve conferir 
no rótulo se ela é adequada para ser usada na 
higienização de alimentos.  
 
A medida é da mesma forma:  
01 colher de sopa de água sanitária para cada 
litro de água limpa.  
 
Ah, no rótulo você também vai conferir o tempo 
em que o alimento deverá ficar de molho. 
Porque esse tempo varia, de uma água sanitária 
para outra.  
 
 
 
SANDRA: Isso não deixa um gosto ruim nos 
alimentos não? 
 
MANUELA: De jeito nenhum, porque depois 
você vai enxaguar na água da torneira e deixar 
secar naturalmente. 
 
 
 
 
MANUELA: Agora vamos ouvir um pouco mais 
das experiências de vocês... Dona Maria, conta 
pra gente como a senhora faz com as louças na 
hora de cozinhar.  
 
DONA MARIA: Conto sim. Eu sempre deixo a 
louça que eu vou usar, a pia e a mesa, tudo 
bem limpo. Pra não contaminar os alimentos 
com os germes.  
 
MANUELA: Muito bem, Dona Maria.  
 
LUIZA: Agora, doutora, explica pra gente  como 
a gente deve guardar os alimentos da geladeira, 
porque se os micróbios estão por toda parte, 
eles também estão na geladeira, não é? 
 
MANUELA: Boa pergunta, Luiza. Depois da 
limpeza com hipoclorito, se não for comer logo 
os alimentos, você deve guardá-los na geladeira 
em uma vasilha limpa e com tampa.  
 
 
ANTONIA: Ah... E tem os cuidados com os 
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ARTE 09: NA TELA SURGE ILUSTRAÇÃO 
ANIMADA DE UMA MÃO COBRINDO 
COMIDA DO FOGÃO COM PANO.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CENA 12: EXTERNA/DIA 
 
Luiza e Mateus conversam na cozinha da casa 
de Luiza.  
 
ARTE 10: NA TELA SURGE ILUSTRAÇÃO 
ANIMADA VASSOURA VARRENDO.  
 
 
 
Luiza limpa o chão.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CENA 13: EXTERNA/DIA 
 
Dona Maria chama no portão da casa da Luiza.  
 
 
 
 
 
ARTE 11: NA TELA SURGE ILUSTRAÇÃO 
ANIMADA DE MÃO FECHANDO O LIXO 
(PLANO DETALHE).  
 
ARTE 12: NA TELA SURGE ILUSTRAÇÃO 
ANIMADA DE MÃO PENDURANDO LIXO EM 
UM GANCHO (PLANO DETALHE).    
 

alimentos preparados, os que você vai servir pra 
família. Quando a comida tá pronta, eu deixo 
tudo bem tampado ou coberto com um pano. Se 
não as moscas vêm, e...  
 
MANUELA: Isso mesmo... Moscas e outros 
insetos passam por lugares tão sujos, que a 
gente nem imagina. 
Se os alimentos não estão cobertos, as moscas 
pousam e deixam os germes.  
 
ENTRA MÚSICA DESCONTRAÍDA E VAI A BG.  
 
 
MATEUS: Mãe! Depois do almoço eu posso 
brincar de carrinho no chão?  
 
LUIZA: Olha meu filho, a doutora Manuela disse 
hoje que as crianças só devem brincar no chão 
da casa se o chão estiver bem limpo. Então vou 
passar uma vassoura e um pano, aí sim você 
pode brincar. 
 
Mateus: Oba! 
 
 
MARIA: Luiza,vem colocar o lixo na rua. Tá na 
hora do caminhão passar! 
 
 
LUIZA: Tô indo, ainda bem que você avisou... 
Tá mesmo na hora deles apanharem o lixo.  
 
MARIA: É bom deixar o saco de lixo bem 
amarrado, do jeito que você fez, Luiza.  
 
LUIZA: É sim, e eu ainda coloco o saco do lixo o 
mais alto possível, pro cachorro e pro gato não 
rasgarem. Se não, fica lixo por toda parte e 
germes pra todo lado.  
 
FILHO MARIA: Mãe, a gente vai jogar bola lá no 
campinho. 
 
MARIA: Tudo bem. Mas não tirem os sapatos aí 
pela rua, hein. A rua é suja, não pode ficar 
descalços se não os germes vão entrar nos pés 
de vocês... 
 
LUIZA: Nossa Dona Maria, isso não é exagero 
não?  
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Neste momento surgem dois filhos de Dona 
Maria. Eles conversam com Dona Maria.  
 
ARTE 13: PÉS CALÇADOS ANIMADOS, 
ATRAVESSAM A TELA.     
 
 
Luiza e Dona Maria conversam. Luiza dirige-se 
à Maria com expressão de dúvida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CENA 14: EXTERNA/DIA 
 
Volta para sala onde Manuela ministra oficina 
educativa. Luiza e Dona Maria estão presentes. 
Outras mulheres participam da interação de 
Manuela com as mães. 
 
ARTE 14: ILUSTRAÇÕES DE ALIMENTOS 
SAUDÁVEIS CAEM PELA TELA: OVOS, 
LEITE, CARNE, CENOURA, FEIJÃO, ARROZ, 
BANANA.      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARTE 15: SURGE ILUSTRAÇÃO ANIMADA 
DE MÃO EMPURRANDO, COM UMA 
COLHER, RESTO DE COMIDA DO PRATO 
PARA O LIXO.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MARIA: Não, isso é a prevenção que a doutora 
Manuela falou no posto... Exagero é a 
quantidade de germes que tem por aí e a gente 
não vê. Quando os meninos voltam pra casa, eu 
peço pra tirar os sapatos, senão a sujeira da rua 
entra pra casa que já tá toda limpinha.   
 
MÚSICA VAI A FADE OUT.  
 
 
 
 
 
 
SANDRA: Na minha casa é tudo muito simples, 
mas meus filhos comem bem viu? Não tem 
nada de chilito, biscoitos recheados, essas 
coisas não... Eles comem é arroz, feijão, 
macarrão, ovo, carne, frango ou peixe, 
verduras, frutas e eles gostam, viu?   
 
MANUELA: Comer alimentos saudáveis é ter a 
certeza de que seu filho está recebendo tudo o 
que ele precisa para crescer forte e prevenir 
doenças. 
 
SANDRA: É verdade, mas eu acho ruim é 
quando sobra comida na mesa. Mas eu não 
jogo fora de jeito nenhum. 
 
LUIZA: Eu faço só a quantidade certa da comida 
para não ter que guardar nem jogar fora. 
 
MANUELA: É uma boa alternativa, mas se 
mesmo assim sobrar comida na panela, você 
pode guardar em depósitos plásticos bem 
tampados na geladeira. 
  
MARIA: Eu já ouvi que sobra de comida dá dor 
de barriga e pode dar diarreia.  
 
MANUELA: O que não pode é guardar comida 
já mexida. O resto de comida que fica no prato 
pode estar com germes e acabar fazendo mal 
para quem for comer depois.  
 
LUIZA: O meu marido adora dar umas 
colheradas direto na panela de feijão, eu fico 
maluca. 
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Imagem do marido colocando a colher na 
panela e depois na boca e novamente, da 
panela para a boca, a mesma colher.  
 
 
 
 
 
 
 
 
ARTE 16: SURGE ILUSTRAÇÃO ANIMADA 
MULHER LAVANDO LOUÇA.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARTE 17: SURGE ILUSTRAÇÃO DE FILTRO 
DE BARRO (DESTACAR). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARTE 18: SURGE ILUSTRAÇÃO DE ÁGUA 
FERVENDO. E DA MÃO COLOCANDO A 
ÁGUA EM OUTRA GARRAFA PARA A 

MANUELA: Você tem razão, Luiza, a colher que 
já foi na boca pode estragar a comida da 
panela. 
 
 
 
 
MARIA: Louça suja é outro caso sério. Eu já 
lavo logo, lavo com água e sabão...Não deixo 
juntar muita louça não.  
 
MANU: E isso é o melhor que você faz, Maria.  
 
ANTONIA: Manu, Lá em casa eu não tenho 
condições de comprar água mineral de garrafão, 
e aquelas que não tem lacre, eu nem confio... 
Então, eu comprei um filtro de barro. 
 
 
MANUELA: O filtro de barro tira todos os 
germes da água, mas não se pode esquecer 
que as velas do filtro precisam ser lavadas.  
 
ANTONIA: Aí sim a gente sente segurança, né, 
saber que os filhos tão bebendo água tratada, 
que não vai dar diarreia neles... 
 
LUIZA: Mas doutora, lá em casa a gente não 
tem condição de comprar o filtro de barro. 
 
MANUELA: não tem problema, Luiza, você pode 
ferver a água, colocar em uma garrafa limpa, 
deixando a fumaça sair. 
E pode também usar hipoclorito de sódio ou 
água sanitária para matar os germes da água 
para beber. 
 
LUIZA: Serve também, é? 
 
MANUELA: É só colocar para cada litro de 
água, duas gotas de hipoclorito de sódio de 
2,5% concentração. Deixa repousar por 30 
minutos e pronto, já pode tomar água à vontade, 
e com segurança. Se você vai usar água 
sanitária, também são duas gotas por litro de 
água e espera 30 minutos para poder beber.   
 
LUIZA: Assim não precisa de filtro e nem 
comprar água mineral.  
 
MANUELA: É isso. Agora eu vou contar aqui 
uma história que uma colega nossa me disse. 
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FUMAÇA IR SAINDO. 
 
 
 
 
 
ARTE 19: MÃO PINGA HIPOCLORITO DE 
SÓDIO EM VASILHA COM ÁGUA.  
 
Lettering: Tempo de repouso: 30 minutos  

(EFEITO NOS CARACTERES) 

 

Lettering: Tempo de repouso: 30 minutos 

(EFEITO NOS CARACTERES) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARTE 20: SURGE ILUSTRAÇÃO ANIMADA 
DE MÃES AMAMENTANDO SEUS BEBÊS.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foi a Dona Maria, né Dona Maria? 
 
A Dona Maria tem uma filhinha de cinco meses, 
o Pedro que ela mesma já falou pra gente hoje. 
 
MARIA: É o Pedro, uma graça... 
 
MANUELA: O Pedro nunca teve diarreia. E 
vocês sabem por que? Porque além desses 
cuidados que nós já conversamos, o Pedro está 
só mamando. 
 
MARIA: Minha filha, não passa fome viu? 
Quando ela chora e eu percebo que é fome, dou 
o peito na hora.  
 
MANUELA: O ideal é que a criança mame 
exclusivamente no peito até os seis meses de 
idade, pois o aleitamento materno é a melhor 
maneira de evitar que seu bebê tenha várias 
doenças, como a diarreia.  
 
O leite materno é uma vacina natural e tem 
todos os nutrientes e a água que seu filho 
precisa até os 6 meses de vida. A partir dos 6 
meses, ele deve continuar mamando, mas 
começa a comer outras comidas como as frutas, 
papas de legumes, carnes, ovos, feijão entre 
outros alimentos e começará também a beber 
água.  
 
 
ENTRA MÚSICA DESCONTRAÍDA E VAI A BG.  
 
 
 
 
DONA MARIA: Deixa eu ver as unhas dessa 
criançada. Olha essa aqui, tá cumprida e bem 
sujinha. Quando eles estão dormindo, é a 
melhor hora pra cortar as unhas. Mas tem que 
ser bem de mansinho.  
 
Como a enfermeira Manuela disse, lá na oficina 
educativa, as unhas são o esconderijo perfeito 
para os germes. Aí quando elas colocam a mão 
na boca, ficam doentes. Por isso, é importante 
não deixar as crianças roerem as unhas, 
deixando elas sempre cortadas e limpas.  
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CENA 15: EXTERNA/DIA 
 
 
Em casa, Dona Maria confere unhas dos filhos.  
 
ARTE 21: SURGE ILUSTRAÇÃO EM PLANO 
FECHADO DE MÃO VERIFICANDO UNHA DE 
CRIANÇA E CORTANDO ENQUANTO A 
CRIANÇA DORME.  
 
 
 
 
 
 
 
CENA 16: EXTERNA/DIA 
 
Volta para sala onde Manuela ministra oficina 
educativa. Luiza e Dona Maria estão presentes.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Luiza dirige-se a toda a turma.  
 
 
 
 
 
 
ARTE 22: SURGE ILUSTRAÇÃO DE 
SERINGA FAZENDO APLICAÇÃO EM COXA 
DE CRIANÇA.  
 
 

MÚSICA VAI A FADE OUT.  
 
LUIZA: Manuela, eu fico aqui me perguntando: 
será que eu vou conseguir, hein, fazer igual às 
minhas colegas, tomar esses cuidados com 
meus filhos?  
 
MANUELA: Vai conseguir sim... Lembra aquela 
vez que o Mateus teve aquele problema na 
pele.  
 
LUIZA: Lembro sim. 
 
MANUELA: Pois então, eu não lhe pedi que 
tomasse alguns cuidados para que ele 
melhorasse? 
 
LUIZA: Foi uma lista de cuidados. 
 
MANUELA: E você não conseguiu tomar todos 
esses cuidados?  
 
LUIZA: É mesmo gente, eu consegui. 
 
MANUELA: Você e cada uma de vocês são 
capazes de tomar qualquer cuidado pro bem 
dos filhos. E na hora de evitar a diarreia você 
também vai conseguir.  
 
LUIZA: É, doutora Manuela, o que a gente mais 
quer é nossa criançada cheia de vida e com 
saúde. Eu, por exemplo, tenho o maior cuidado 
com as vacinas do Mateus e da Alice. Levo pra 
vacinar sempre na data que é pra levar. Tá tudo 
em dia. 
 
MANUELA: Você está de parabéns, mesmo, 
Luiza. As vacinas são importantíssimas e entre 
elas tem uma que é contra o rotavírus. 
 
 
ANTONIA: Como é, Rotavírus? 
 
MANUELA: Rotavírus é um dos micróbios 
causadores da diarreia, conhecido como o mais 
perigoso. O que mais mata crianças por 
diarreia.   
 
LUIZA: Com o Mateus eu bobeei, Dona Maria. 
Passei dias e dias fazendo chá, dando banana, 
e o menino só piorando... ficou tão ruim que não 
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CRIANÇA TOMANDO A ROTAVÍRUS, VIA 
ORAL.  
 
 
 
Volta para sala de aula.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARTE 23: MÃE E FILHO SURGEM NA TELA. 
ÔNIBUS COM IDENTIFICAÇÃO “HOSPITAL” 
PASSA E LEVA OS DOIS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Manu mostra o passo a passo do preparo do 
soro de reidratação oral.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

teve jeito, foi logo pro hospital, e correndo 
perigo de vida.  
 
Manuela: E lembre-se, se seu filho tiver diarreia, 
leve ele imediatamente ao posto de saúde, para 
ser consultado e para saber direitinho como 
tratar da diarreia dele. Se seu filho estiver 
precisando, no posto, você vai receber os 
saquinhos de soro de reidratação oral, como 
esses aqui, que evitam que a diarreia piore. 
 
LUIZA: E como eu devo preparar esse soro? 
 
MANUELA: Lave as mãos com água e sabão; 
Esvazie todo o pó de um pacote em um 
recipiente limpo; Meça 1 litro de água pura; É 
melhor ferver e esfriar a água; porém, se não for 
possível, use a água pura mais limpa que tiver; 
Coloque a água em um recipiente. Misture bem 
até que o pó se dissolva completamente. 
 
O soro deve ser preparado todo dia, em um 
recipiente limpo, e deixando ele coberto. Se 
tiver sobrado soro do dia anterior, deve ser 
jogado fora. 
 
E é muito importante que a criança tome muitos 
líquidos. A água com o pó do saquinho, você dá 
sempre depois que a criança fizer o cocô. Mas 
leve seu filho no posto de saúde para que lhe 
ensinem a quantidade de soro que ele deverá 
tomar por dia. 
 
MARIA: E se a criança só mamar no peito, 
como é o caso da minha menina? 
 
MANUELA: Se a criança tiver menos de 6 
meses de idade, continue dando só o leite 
materno sendo mais vezes ao dia e por mais 
tempo em cada mamada. Então, primeiro você 
dá o peito e pode depois oferece o soro de 
reidratação oral à criança. 
 
LUIZA: E no caso do Mateus que já tá 
grandinho e não mama mais, como deveria 
fazer com a alimentação dele?  
 
MANUELA: Continue dando alimentos 
saudáveis, você mantém o mesmo tipo de 
alimentação, mas sempre aumentando a 
quantidade de líquidos oferecidos, como o soro 
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CENA 17: EXTERNA/DIA 
 
Manuela e Dona Maria conversam, no 
consultório.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lettering: Realização 

(nomes e logos dos realizadores) 

 

Lettering: Apoio 

(nomes e logos dos apoiadores) 

de reidratação oral, líquidos caseiros como 
caldos, sopa, água de arroz, soro caseiro ou 
água potável. 
 
LUIZA: E se ele vomitar depois que eu der 
esses líquidos? 
 
MANUELA: Se ele vomitar, espere 10 minutos e 
depois continue a oferecer os líquidos, bem 
devagarinho... Sem pressa. O importante é 
continuar dando líquidos até a diarreia parar.  
 
MARIA: E se mesmo com esses cuidados em 
casa a criança não melhorar?   
 
 
MANUELA: Se você notar qualquer sinal de 
piora, leve a criança ao posto. Então, você 
deverá levar a criança ao posto se ela não 
conseguir beber nem mamar no peito; se estiver 
mais molinha; se tiver febre ou se a febre piorar; 
se aparecer sangue nas fezes; e se a criança 
beber ou mamar com dificuldade. 
 
DONA MARIA: Sabe doutora Manuela, lá em 
casa eu posso dizer que eu consigo evitar a 
diarreia nas crianças. Quando eu comecei a ter 
todos esses cuidados que a gente conversou, 
fiquei um pouco preocupada, mas foi só 
começar a fazer que eu me acostumei a cuidar 
deles assim.  E o resultado é o melhor possível. 
Ver eles felizes, saudáveis, com aquele sorriso 
bonito no rosto...  
 
MANU: Todo trabalho do mundo é 
recompensado nessa hora Dona Maria.  
 
DONA MARIA: Se é Manu. Nessas horas a 
gente sente uma segurança muito grande. É a 
certeza de cuidar dos meus filhos da melhor 
maneira que eu posso.  
 
SOBE MÚSICA  
 
 
ENCERRAMENTO MUSICAL 
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ANEXO A – ESCALA DE AUTOEFICÁCIA MATERNA PARA PREVENÇÃO DA  

DIARREIA INFANTIL 
 

Para cada uma das seguintes afirmações, por favor, escolha a resposta que melhor descreve até 
que ponto você está confiante em prevenir diarreia no seu filho. Por favor, marque a sua resposta 
circulando o número mais próximo de como você se sente. Não existe uma resposta certa ou 
errada. 
 

1 = Discordo totalmente 
2 = Discordo 
3 = Às vezes concordo  
4 = Concordo 
5 = Concordo totalmente 

 
25 Eu sou capaz de fazer com que meu filho lave as 

mãos com água e sabão antes das refeições. 

 

 1     2     3     4     5 

26 Eu sou capaz de lavar as verduras e frutas com 
hipoclorito de sódio ou água sanitária. 

  

 1     2     3     4     5 

3 Eu sou capaz de observar o prazo de validade dos 
produtos, antes de oferecer para o meu filho. 

 

 1     2     3     4     5 

4 Eu sou capaz de lavar as minhas mãos com água e 
sabão antes de preparar/ manipular os alimentos. 

 

 1     2     3     4     5 

5 Eu sou capaz de manter limpo o local onde preparo 
a comida. 

  

 1     2     3     4     5 

6 Eu sou capaz de cobrir os alimentos e a água 
depois de me servir. 

 

 1     2     3     4     5 

7 Eu sou capaz de amamentar meu filho por mais de 
6 meses. 

 

 1     2     3     4     5 

8 Eu sou capaz de dar mais de um banho no meu filho 
por dia. 

 

 1     2     3     4     5 

9 Eu sou capaz de lavar as minhas mãos com água e 
sabão antes de alimentar o meu filho. 

 

 1     2     3     4     5 

10 Eu sou capaz de evitar que meu filho coloque 
objetos sujos na boca. 

 

 1     2     3     4     5 

11 Eu sou capaz de não oferecer para o meu filho a 
sobra de refeições anteriores. 

 

 1     2     3     4     5 

12 Eu sou capaz de levar o meu filho para se vacinar, 
até seus 5 anos de idade. 

 
 
 

 1     2     3     4     5 
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1 = Discordo totalmente 
2 = Discordo 
3 = Às vezes concordo  
4 = Concordo 
5 = Concordo totalmente 

 
13 Eu sou capaz de oferecer o aleitamento materno 

exclusivo para o meu filho nos seus primeiros 6 
meses de vida. 

 

 1     2     3     4     5 

14 Eu sou capaz de lavar com água e sabão a 
mamadeira/chupeta/copo do meu filho após cada 
uso. 

 

 1     2     3     4     5 

15 Eu sou capaz de lavar as mãos com água e sabão 
após mexer na lixeira. 

 

 1     2     3     4     5 

16 Eu sou capaz de cortar as unhas do meu filho 
quando necessário. 

 

 1     2     3     4     5 
 
 

17 Eu sou capaz de jogar o lixo da minha casa em 
sacos amarrados. 

 

 1     2     3     4     5 

18 Eu sou capaz de manter o meu domicílio limpo 
jogando o lixo fora da casa. 

 

 1     2     3     4     5 

19 Eu sou capaz de lavar as minhas mãos com água e 
sabão depois de ir ao banheiro. 

 

 1     2     3     4     5 

20 Eu sou capaz de oferecer uma alimentação 
saudável para o meu filho após deixar de mamar 
(ex.: frutas, verduras, carne, ovo, frango, arroz, 
feijão). 

 

 1     2     3     4     5 

21 Eu sou capaz de manter a minha casa limpa antes 
do meu filho andar/brincar no chão.   

 

 1     2     3     4     5 

22 Eu sou capaz de manter meu filho calçado fora de 
casa.   

 

 1     2     3     4     5 

23 Eu sou capaz de lavar as minhas mãos com água e 
sabão depois de limpar o meu filho, quando ele faz 
xixi ou cocô. 

 

 1     2     3     4     5 

24 Eu sou capaz de ferver ou filtrar a água de beber ou 
comprar água mineral para oferecer ao meu filho. 

 

 1     2     3     4     5 
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ANEXO B – QUESTIONÁRIO DE CARACTERIZAÇÃO DOS AVALIADORES DE CONTEÚDO 
 

ESPECIALISTA Nº. __________ 

1 - IDENTIFICAÇÃO 

Nome: ________________________________________________ Idade: _________ 

Escola onde se graduou: ___________________________________ Ano: _________ 

Local de trabalho: ______________________________________________________ 

Área de atuação: _______________________________________________________ 

Experiência com diarreia (em anos): __________________________ 

Experiência com saúde da criança (em anos): __________________________ 

Participação em algum grupo/projeto de pesquisa: 1. SIM     2. NÃO.  

Se sim, qual a temática: _________________________________________________  

2 – QUALIFICAÇÃO 

Formação: _______________________________________________ Ano: ________ 

Especialização 1: __________________________________________ Ano: ________ 

Especialização 2: __________________________________________ Ano: ________ 

Mestrado em: _____________________________________________ Ano: ________ 

Temática da dissertação: _________________________________________________ 

Doutorado em: ____________________________________________ Ano: ________ 

Temática da tese: _______________________________________________________ 

Outros: _______________________________________________________________ 

Ocupação atual: 1. Assistência   2. Ensino   3. Pesquisa   4. Consultoria 

3 – TRAJETÓRIA PROFISSIONAL 

INSTITUIÇÃO TEMPO DE ATUAÇÃO 
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ANEXO C – QUESTIONÁRIO DE CARACTERIZAÇÃO DOS AVALIADORES TÉCNICOS 
 

ESPECIALISTA Nº. __________ 

1 - IDENTIFICAÇÃO 

Nome: ________________________________________________ Idade: _________ 

Escola onde se graduou: ___________________________________ Ano: _________ 

Local de trabalho: ______________________________________________________ 

Área de atuação: _______________________________________________________ 

Experiência com vídeo educativo (em anos): __________________________ 

Experiência com comunicação audiovisual (em anos): __________________________ 

Participação em algum grupo/projeto de pesquisa: 1. SIM     2. NÃO.  

Se sim, qual a temática: _________________________________________________  

2 – QUALIFICAÇÃO 

Formação: _______________________________________________ Ano: ________ 

Especialização 1: __________________________________________ Ano: ________ 

Especialização 2: __________________________________________ Ano: ________ 

Mestrado em: _____________________________________________ Ano: ________ 

Temática da dissertação: _________________________________________________ 

Doutorado em: ____________________________________________ Ano: ________ 

Temática da tese: _______________________________________________________ 

Outros: _______________________________________________________________ 

Ocupação atual: ________________________________________________________ 

3 – TRAJETÓRIA PROFISSIONAL 

INSTITUIÇÃO TEMPO DE ATUAÇÃO 

  

  

  

  

  

 
4 - PUBLICAÇÕES 
 
Trabalhos publicados na temática de vídeo educativo: 1. Sim (   );    2. Não (    ). Quantos? ____________  
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ANEXO D 
 

 

Fonte: Ministério da Saúde – Site do SIAB (Sistema de Informação da Atenção Básica) (BRASIL, 2004).  
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ANEXO E 
 

FORMULÁRIO 
A. Dados Demográficos:     

1. Nome da Mãe: __________________________________________________________________________________________ 

2. Idade (Mãe): __________3. Endereço: ______________________________________________________________________ 

4. Quanto tempo mora neste endereço? _________________________ (A=anos; M=Meses) 

5. Escolaridade (será convertida em anos de estudo): 

1. 1ºgrau incompleto, até ___ série         2. 1ºgrau completo         3. 2ºgrau incompleto, até ___ série  

4. 2ºgrau completo                                   4. 2ºgrau completo            5. Graduação incompleta             6. Graduação completa          7. Nunca estudou 

6. Estado civil:     1. Casada        2. União consensual        3. Solteira          4. Divorciada         5. Viúva  

7. Ocupação:      1. Dona de casa      2. Vendedora      3. Costureira      4. Auxiliar de serviços gerais      5. Faxineira (Diarista)             

                            6. Autônomo      7. Estudante      8. Outros. Especificar: _______________________________________________  

8. Quantas pessoas moram na residência?  ________ 9. Renda familiar: __________(*Salário mínimo atual: R$ 510.00) 

10.  Data Nasc. (Criança): ________/_______/_______        NOME DA CRIANÇA EM QUESTÃO: ________________________________ 

(**Caso a mãe tenha mais de um filho menor de 5 anos, a ordem de prioridade para escolha da criança do estudo será: 1º Criança que 
tenha tido o episódio de diarreia mais recente; 2º Criança com a maior idade)                        
11. Sexo:      1. Masc      2. Fem              12. A criança estuda atualmente? 1. Sim       2. Não       3. Nunca estudou 

13. Quantas gestações a mãe teve? _________________       14. Quantos abortos a mãe teve?  ___________________ 

15. Quantas crianças nasceram vivas?  ______________      16. Quantos estão vivos? ___________  

17. Sexo dos filhos:      M (masc) ______      F (fem) ______ 

B. Condições Socioeconômicas e Sanitárias: 

18. Tipo de casa?      1. Taipa      2. Tábua      3. Tijolo com reboco      4. Mista      5. Tijolo sem reboco 

19. Qual o tipo de piso do domicílio?      1. Cerâmica      2. Cimento      3. Terra      4. Tábua 

20. Qual o destino do lixo da sua residência?  

1. Coleta regular/periódica      2.  Lançado a céu aberto/rio      3. Queimado      4.  Enterrado      5. Outros. Especificar: ___________ 

21. Existem moscas no domicílio? 1. O ano inteiro                                           2. No inverno (período chuvoso)      

          3. Às vezes (independente da época do ano)      4. Nunca aparece 

22. A água que abastece a casa é proveniente de onde? 

1. Rede pública/encanada             2. Chafariz                    3. Bomba                  4. Poço/cacimba         5. Cisterna                                   

6. Lagoa, riacho ou rio        7. Açude                8. Carro-pipa                        9. Outro. Especificar: ____________________ 

23. Qual a procedência da água que a criança consome?      1. Água mineral      2. Torneira      3. Outros: ____________ 

24. Você realiza algum tratamento na água que a sua criança irá tomar? 1. Sim       2. Não       3. A criança só mama 

25. Se sim, qual dos tratamentos listados abaixo? 

1. Apenas ferve a água             2. Apenas filtra a água              3. Ferve e filtra a água 

4. Trata com hipoclorito de sódio. Qual a diluição: ________________ 

5. Coa através de um pano                    6. Outro tratamento. Especificar: ________________________________ 

26. Qual a localização das torneiras do domicílio? 1. Cozinha  2. Banheiro   3. Quintal      4. Outros. Especificar: _____________ 

27. Existe hoje sabão próximo às torneiras onde se lavam as mãos?      1. Sim      2. Não       

28. Tipo de sanitário:      1. Com descarga d’água      2. Sem descarga d’água      3. Sem sanitário 

29. Qual o tipo de esgoto da casa? 

1. Rede pública      2. Fossa séptica/asséptica      3. Céu aberto      4. Desconhecido      5. Outro. Especificar: __________ 

30. Há na casa da criança um refrigerador funcionando hoje?       1. Sim      2. Não       

31. Na casa existe algum animal?      1. Sim      2. Não. Se sim, especificar: _________________________________        

C. Saúde da Criança 

32. Alguém a ajuda a cuidar do seu filho?      1. Sim      2. Não 

33. A criança foi internada no primeiro mês de vida?      1. Sim      2. Não  

34. A criança possui alguma doença?      1. Sim. Especificar: ______________________________ 2. Não 

35. A criança nasceu prematura?      1. Sim      2. Não 

36. Você Amamentou exclusivamente seu filho por quanto tempo?  

Código da 
Participante: 
___________ 

Telefones: 
__________________________

Melhor Horário para o 
telefonema: 
____________ 
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1. Menos de 1 mês           2. Até 1 mês           3. Entre 1 e 2 meses             4. 2 a 4  meses         5. Até 6 meses 

5. Outro. Especificar: ____________________________ 

37. Seu bebê ingere algum alimento através de mamadeira?      1. Sim      2. Não  

SE RESPONDEU “NÃO”, PULE PARA A PERGUNTA Nº 40. 

38. Se sim, quando seu filho não toma todo o conteúdo da mamadeira, o que você geralmente faz com o que sobra? 

1. Joga fora o resto                                              2. Guarda para mais tarde em temperatura ambiente 

3. Guarda para mais tarde no refrigerador         4. Oferece o conteúdo que sobrou para terceiros 

5. Outros: ______________________________________________________________ 

39. Como você, geralmente, limpa o bico da mamadeira e a mamadeira? 

1. Lava com água         2. Lava com água e sabão             3. Ferve/Escalda o bico       

4. Ferve/Escalda o bico e a mamadeira                 5. Outros:______________________________________ 

40. Você ferve/escalda os utensílios utilizados na alimentação do seu filho (prato, colher, copo, outros)?    1. Sim       2.Não 

41. Se sim, com qual frequência o faz?     1. 1x na semana          2. 2x na semana           3. 1x ao dia        4. Após cada uso      

                      5. Outros. Especificar: _______________ 

42. A criança apresenta dor abdominal ou chora durante a evacuação?      1. Sim      2. Não      3. Desconhecido 

(***Episódio de diarreia: três ou mais evacuações amolecidas em um período de 24 horas) 

43. Seu filho já apresentou algum episódio de diarreia?      1. Sim      2. Não. SE RESPONDEU “NÃO”, PULE PARA A PERGUNTA 54. 

                         44. Quantos episódios (dias) de diarreia seu filho teve no último mês? _____________  

45. Qual o aspecto das fezes da criança quando a criança estava com diarreia? 

1. Líquida      2. Pastosa      3. Com sangue      4. Esverdeada      5. Amarelada      6. Outros: ____________________ 

46. Quando a criança apresentou diarreia, veio acompanhada por:  

1. Febre      2. Vômito      3. Muco nas fezes      4. Nenhum sinal ou sintoma 

47. Quando seu filho apresentou diarreia, ele foi levado a algum serviço de saúde?      1. Sim      2. Não 

48. A criança alguma vez já foi internada em hospital devido à diarreia?      1. Sim      2. Não      3. Desconhecido  

49. A criança tomou algum medicamento/antibiótico, receitado pelo médico, para a diarreia? 1. Sim    2. Não     3. Não lembra  

50. Realiza algum receita caseira quando a criança encontra-se com diarreia?    1. Sim      2. Não 

51. Se sim, que receita caseira você realiza? 1. Soro caseiro      2. Chá do olho da goiabeira       

                                                                          3. Fruta constipante. Qual? _______ ______________   Outros:_______________ 

52. Você já ofereceu Soro de Reidratação Oral (SRO) para o seu filho?      1. Sim      2. Não 

53. Se sim, qual a diluição que você realiza? _____________________________________________________________ 

54. O seu filho recebeu a vacina contra o Rotavírus?      1. Sim      2. Não       73. Se sim, quantas doses? _______________ 

55. Quando a criança apresenta diarreia você:  

1. Suspende a alimentação normal da criança               2. Continua oferecendo a mesma alimentação 

3. Procura melhorar a alimentação e hidratar mais  

56. Alguma das crianças menores de 5 anos, costuma receber cuidados fora de casa (p.ex. na casa de outros parentes)?        

1. Sim      2. Não     

57. Na sua opinião, quais as possíveis causas da diarreia?  

1. Comida mal cozida                         2. Água contaminada                  3. Comida gordurosa                     4. Quentura/calor           5. Dentição                                

6. Mãos e objetos sujos na boca           7. Desmame precoce                      8. Susto ou mau-olhado        

9. Gripe, virose, infecção                     10. Medicamentos                          11. Vermes       

12. Contaminação de alimentos por moscas, sujeira                            13. Outros. Especificar: _____________       14. Não sabe 

58. Você já recebeu alguma informação sobre a prevenção da diarreia?      1. Sim      2. Não 

59. Quais as principais fontes de informação sobre a prevenção da diarreia? 

1. Familiares                  2. Enfermeiros                 3. Médicos           4. Agentes comunitários de saúde         5. Televisão            

6. Amigos e vizinhos      7. Rádio                           8. Experiência pessoal            9. Palestras, cartazes nos serviços de saúde         

10. Outros. Especifique: _________________________  

Observações:_________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________ 


