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RESUMO

Estudo de desenvolvimento metodológico que visou a construção e validação de um
objeto virtual de aprendizagem idealizado para facilitar o manuseio de bombas de
infusão, monitores multiparamétricos de sinais vitais e ventiladores mecânicos, por
estudantes e profissionais de Enfermagem. Assim, foi desenvolvido o Objeto Virtual
de Aprendizagem, em formato de website, intitulado “UTI: Uma Tecnologia Intuitiva”,
que abordou, para cada equipamento contemplado, aspectos como mecânica de
funcionamento, componentes, indicações de uso e principais alarmes. Seis juízes
avaliaram o material didático construído quanto ao conteúdo e 24 usuários quanto à
usabilidade, por meio de questionários com escalas tipo Likert e questões abertas,
tendo sido obtidos Índice de Validação de Conteúdo de 0,98 e resultados positivos
de percepção dos usuários, respectivamente. Considera-se, portanto, que a
ferramenta desenvolvida possui validade de conteúdo e aplicabilidade prática e,
atualmente, é compatível ao fim a que se propõe, tendo potencial para ser
amplamente utilizada na área acadêmica e profissional, podendo contribuir para a
formação profissional e para uma prática clínica qualificada, pautada na segurança
do paciente.

PALAVRAS-CHAVE: Cuidados Críticos. Hipermídia. Tecnologia Educacional.
Estudos de Validação. Segurança do Paciente.

ABSTRACT

This is a methodological development study aimed at the construction and validation
of a Virtual Learning Object designed to facilitate the handling of infusion pumps,
multiparametric vital signs monitors and mechanical ventilators, by nursing students
and professionals. Thus, it was developed Virtual Learning Object, in website fomat,
entitled “UTI: Uma Tecnologia Intuitiva”, which addressed, for each contemplated
equipment, aspects such as mechanics, components, indications of use and main
alarms. Six judges evaluated the content of the didactic material and 24 users for
practical applicability, through questionnaires with Likert-type scales and open
questions, which obtained Content Validation Index of 0.98 and positive results of
user perception, respectively. Therefore, it is considered that the developed tool has
content validity and practical applicability, and is currently compatible with its
intended purpose, having the potential to be widely used in the academic and
professional area, contributing to the professional formation and to a more qualified
clinical practice, based on patient safety.

KEYWORDS: Critical Care. Hypermedia. Educational Technology. Validation
Studies. Patient Safety.
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1 INTRODUÇÃO

Conceitua-se Unidade de Terapia Intensiva (UTI) como uma complexa área
hospitalar que concentra pacientes gravemente enfermos e potencialmente
recuperáveis, cuidados ininterruptos prestados por profissionais capacitados, além
de recursos tecnológicos e materiais específicos para monitorização de parâmetros
vitais e intervenções diagnóstica e terapêutica.1
Seu surgimento remonta aos anos iniciais do século XX, nos Estados Unidos,
a partir da necessidade de cuidados especiais demandada por pacientes em pósoperatório imediato de cirurgias de grande porte. A princípio, os doentes eram
atendidos por cirurgiões e anestesistas em áreas restritas, adjacentes às salas
cirúrgicas e, com o passar dos anos, a responsabilidade direta pela observação e
assistência aos pacientes críticos foi atribuída a enfermeiros e à equipe
multiprofissional, dando origem ao embrião de unidades com as conformações
atuais.2,3
Na década de 1970, surgiu, no Brasil, a primeira UTI, mas somente em 1998
ocorreu a instituição de portaria ministerial que regulamentou os requisitos mínimos
para seu funcionamento, tratando de temáticas referentes à estrutura física,
localização, serviços, insumos, equipamentos médico-hospitalares e recursos
humanos especializados.2,3,4
Nesse cenário, ressalta-se a importância do enfermeiro, seja no âmbito da
educação, coordenação de equipes ou na assistência propriamente dita. Em suas
legislações profissionais, inclusive, destaca-se a necessidade de presença deste
profissional nos mais diversos serviços, competindo-lhe privativamente a prestação
de cuidados diretos a pacientes críticos e com risco de morte, como é o caso
daqueles atendidos em uma UTI.5,6
A UTI é um ambiente estressante e gerador de uma atmosfera
emocionalmente comprometedora, não só para pacientes e seus familiares, como
para profissionais e estudantes ali presentes. Dos profissionais que atuam nestas
unidades, espera-se um adequado preparo para, a qualquer momento, atender
pacientes com alterações clínicas importantes, as quais requerem conhecimento
específico, domínio técnico do aparato tecnológico ali presente e habilidade para
tomar decisões e implementá-las em tempo hábil.7
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Salienta-se que, no ambiente de terapia intensiva, para manter a vida e
recuperar a saúde dos pacientes internados, acoplam-se a eles alguns aparelhos
que, dentre outras funções, realizam momentaneamente suas funções vitais. Esses
aparelhos enquadram-se no conceito de Equipamentos Médico-Hospitalares (EMH),
instrumentos de uso médico, odontológico ou laboratorial destinados a fornecer
suporte a procedimentos diagnósticos, terapêuticos ou cirúrgicos. 8
A introdução destas e outras tecnologias nos serviços de saúde pode
qualificar a assistência prestada, por facilitar o processo de trabalho das equipes
assistenciais. No entanto, caso não haja um planejamento adequado no tocante à
capacitação da equipe para o manuseio seguro destes equipamentos, aumenta-se o
risco de ocorrência de incidentes que resultam em danos à saúde, os eventos
adversos (EA).9,10
Estudos apontaram que cerca de 10% dos incidentes envolvendo Segurança
do Paciente estão relacionados ao uso de EMH. Constatou-se que tais incidentes
ocorrem devido a falhas técnicas de equipamentos e, em proporções equivalentes,
ao seu manuseio indevido, situações que podem ser mitigadas por políticas efetivas
de manutenção, bem como através da implementação de ações e ferramentas
educativas e treinamentos em serviço.9, 10,11
Nas UTIs, tais eventos também estão relacionados ao fato de o paciente
grave apresentar características que o tornam mais susceptível a erros, ao maior
contingente de profissionais envolvidos na assistência e ao avanço tecnológico e
científico refletidos na utilização cada vez maior de recursos diagnósticos e
terapêuticos.11
Assim, o perfil da clientela presente nestas unidades, bem como o perfil
profissional exigido para atuação nelas, suscitam discussões acerca da abordagem
acadêmica direcionada à formação destes profissionais quanto ao manuseio de
EMH, fato capaz de definir a qualidade da assistência prestada ao paciente
crítico.7,10
Enfatiza-se que, na área da Enfermagem, no tocante à graduação, o indivíduo
egresso do curso precisa ter formação generalista, humanista, crítica e reflexiva,
para o desenvolvimento de competências necessárias para atuar como enfermeiro
em terapia intensiva.12 Entretanto, a realidade brasileira revela um preparo
acadêmico insuficiente por parte destes profissionais, caracterizado por uma
formação elementar em cuidados críticos, com carga horária mínima, disciplinas com
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enfoque predominantemente teórico e atividades práticas pouco direcionadas. Isto
se torna mais notório em estudantes e profissionais recém-admitidos ou
inexperientes, gerando-lhes ansiedade e insegurança na prestação dos cuidados.13
Tais dificuldades decorrem, dentre outros fatores, do conhecimento
insuficiente sobre o manuseio adequado do complexo maquinário tecnológico,
recurso diretamente empregado para recuperação dos doentes internados, presente
no ambiente de UTI7. Assim sendo, desperta-se para a realização de um projeto com
o enfoque no aprimoramento destas competências.
Sobre a necessidade de melhor capacitação no assunto, além da escassa
formação em cuidados críticos, há outro ponto importante a ser enaltecido: devido à
oferta insuficiente de leitos especializados na realidade hospitalar brasileira, é cada
vez mais comum a presença de recursos diagnósticos e terapêuticos antes
presentes exclusivamente nos ambientes de terapia intensiva nas mais diversas
unidades assistenciais. Em outras palavras, o manuseio de ventiladores mecânicos,
monitores multiparamétricos e o manejo de drogas vasoativas em bombas de
infusão passou a ser realidade, também, para profissionais de enfermagem de
outros setores hospitalares. Assim, compreender a tecnologia aplicada no suporte à
vida significa qualificar o cuidado ao paciente crítico.7,13
Ainda, reitera-se que
as Instituições de Ensino Superior, ao excluírem (ou não incluírem) do
currículo de Graduação em Enfermagem o ensino de Cuidados
Críticos/Intensivos,
formam
profissionais
com
deficiências
em
conhecimentos e capacidade de intervenção sobre os problemas e
situações de saúde-doença, demandas prevalentes e prioritárias da
população, consequentemente, tornando inadequado o atendimento às
reais necessidades de saúde. (Lino, Calil, 2008, p. 780)

Frente a esta realidade, é imprescindível repensar em estratégias para
melhorar o ensino neste tema e, consequentemente, a qualidade da assistência em
saúde prestada à população. A utilização de metodologias inovadoras na busca pela
diversificação das formas de ensino-aprendizagem é algo a ser ponderado.
Dinamizar o ensino, transformando, de fato, o aluno em sujeito ativo de seu
processo de aprendizagem, vem se configurando como recurso pedagógico mais
eficaz do que as formas tradicionais de se apropriar de conteúdos teóricos. 14
Em adição, cabe considerar que a ampla utilização de dispositivos móveis é
tida como uma das maiores revoluções tecnológicas da era contemporânea e, por
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facilitar a realização de tarefas diárias, já faz parte do cotidiano das pessoas,
representando opções de entretenimento, acesso à informação e solução de
problemas. Na área do ensino na saúde, quando alinhada a metodologias
específicas, pode potencializar o processo de ensino-aprendizagem, bem como
auxiliar na melhoria das práticas assistenciais, por estimular o desenvolvimento de
diversas competências.15
Isto posto, a Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e
Cultura (UNESCO), na perspectiva de expandir o alcance e a equidade da
educação, sistematizou um guideline com recomendações políticas a governos
interessados em incluir tecnologias móveis na escola.16 A partir disso, diversos
estudos foram realizados, em âmbito nacional e internacional, e evidenciaram
exemplos bem-sucedidos do uso de dispositivos móveis aplicados à educação,
dentre as mais variadas faixas etárias e níveis de formação.17,18,19
Sabe-se, também, que o uso das tecnologias no processo de educação em
saúde é relativamente recente e teve seu uso mais difundido nos últimos anos.
Verifica-se que, apesar de existirem alguns simuladores virtuais online e inúmeros
aplicativos sobre a temática nas principais lojas virtuais de aplicativos, há um baixo
quantitativo de artigos científicos publicados sobre o tema nas bases consultadas, o
que se mostra alarmante do ponto de vista de fundamentação teórica e validação
dos materiais didáticos disseminados nessas plataformas. Observa-se, também, um
predomínio de publicações estrangeiras, com baixa produção científica nacional.20,21
Vários temas podem e precisam ser abordados a partir da utilização das
tecnologias educacionais, visto que essas ferramentas tecnológicas estão bem
presentes nos cotidianos de estudantes e profissionais de saúde. Logo, a utilização
de ferramentas didáticas que estimulem o desenvolvimento e aprimoramento de
competências que auxiliem no manejo de pacientes críticos deve ser fomentada,
tanto voltada para os profissionais em formação quanto para aqueles que já atuam
profissionalmente.14,21
Nesse contexto, idealizou-se um material didático que permitisse ao
estudante adquirir, de forma autônoma, conhecimentos acerca dos referidos
equipamentos, para que, aliados ao exercício da prática, pudessem ser
desenvolvidas competências frente à necessidade de uso destes. Tal recurso
enquadra-se no conceito de Objeto Virtual de Aprendizagem (OVA), recurso digital
destinado à construção do conhecimento, tendo como características marcantes a
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tecnologia, a interatividade, a interoperabilidade, o uso em diferentes situações e a
possibilidade de feedback.22
No presente trabalho, optou-se de desenvolvimento de uma OVA que
abordasse três dos principais EMH presentes no ambiente hospitalar e com
predomínio em UTI. A escolha por trabalhar, a princípio, com bomba de infusão
contínua (BIC), monitor multiparamétrico de sinais vitais e ventilador mecânico (VM)
se deu a partir da vivência prática enquanto enfermeiro assistencial atuante em UTI
e preceptor de alunos de graduação e pós-graduação em Enfermagem.
Considerando que profissionais melhor capacitados prestam cuidados mais
seguros, pode-se afirmar que o estudo se encontra em total alinhamento ao
Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP), bem como à Agenda de
Prioridades de Pesquisa do Ministério da Saúde.23,24
Ainda, entende-se que este trabalho se encontra em consonância com a
concepção pedagógica abordada no Mestrado Profissional em Ensino na Saúde
(MPES) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), que propõe, em
uma de suas linhas de pesquisas, o desenvolvimento de produtos educacionais que
possam ser disseminados e utilizados em outros contextos, proporcionando
melhorias ao ensino das profissões da saúde e, consequentemente, maior qualidade
assistencial.
Diante deste cenário, surge o seguinte questionamento: quais contribuições
um material didático digital voltado para o desenvolvimento e aprimoramento de
competências necessárias para o correto manuseio dos principais EMH pode
propiciar para melhorar a qualidade da assistência prestada por estudantes e
profissionais de Enfermagem atuantes na UTI?
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2 OBJETIVOS

2.1 Objetivo geral


Construir e validar um objeto virtual de aprendizagem para apoio ao ensino do
manuseio de bomba de infusão, monitor multiparamétrico de sinais vitais e
ventilador mecânico.

2.2 Objetivos específicos


Produzir ferramenta digital para inserção do material didático com conteúdo
direcionado ao manuseio de equipamentos médico-hospitalares;



Validar o conteúdo do produto desenvolvido;



Avaliar usabilidade do produto desenvolvido.
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3 MÉTODOS

3.1 Arcabouço teórico

O presente estudo classifica-se como uma pesquisa de desenvolvimento
metodológico, com abordagem quantitativa, tendo o Design Instrucional (DI) como
estrutura didática facilitadora.
A pesquisa metodológica desenvolve instrumentos que englobam a criação, a
validação e a avaliação de ferramentas e métodos de pesquisa, na qual o
pesquisador tem como meta a elaboração de um instrumento confiável e preciso,
passível de replicação.25 Neste tipo de estudo, a abordagem quantitativa permite
análises do grau de precisão do instrumento/produto, possibilita análises das
opiniões dos juízes-especialistas, chegando-se à validação do instrumento pela
concordância das sugestões e valorização da importância e satisfação desse
instrumento para o público-alvo.26
A escolha por utilizar a ferramenta em plataformas digitais envolve o conceito
de Electronic Learning, ou E-Learning, que consiste em uma modalidade de
educação à distância que utiliza as Tecnologias da Informação e Comunicação
(TICs) como ferramenta de ensino-aprendizagem, permitindo o aprendizado
autoinstrucional, a qualquer hora e em qualquer lugar, podendo ser utilizado em
diferentes cenários e perspectivas. Igualmente, personaliza a rota de aprendizagem
para cada estudante e promove educação sustentável.14,15
No trabalho, também é possível perceber nuances de duas variantes do ELearning. A primeira é o Mobile Learning (ou M-Learning, aprendizagem baseada na
utilização de dispositivos móveis), uma vez que o material didático produzido
também é adaptado à navegabilidade em dispositivos móveis. A segunda é o
Blended Leaning (Ou B-Learning, aprendizagem mista), visto que o website pode ser
utilizado como material de apoio ao ensino presencial. 14,15

3.1.1 Design Instrucional

O DI corresponde a uma sistemática de ensino caracterizada pelo
desenvolvimento de uma estratégia de capacitação originada a partir da análise de
um problema ou deficiência em determinada área de atuação. É organizado a partir
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do modelo ADDIE, acrônimo das palavras que descrevem, na língua inglesa, suas
etapas: Analysis (Análise), Design (Desenho), Development (Desenvolvimento),
Implementation (Implementação) e Evaluation (Avaliação).27
Tais etapas estão resumidas na imagem abaixo e suas definições encontramse delineadas a seguir.

Figura 1: Etapas do modelo ADDIE

Fonte: Oliveira, 2011

27

A primeira fase do ADDIE compreende o mapeamento da situação real, na
busca pela identificação de lacunas de desempenho que poderão demandar uma
intervenção de capacitação. Esta pesquisa pode ser realizada por intermédio de
diferentes procedimentos, a depender do contexto no qual o problema de
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desempenho é observado e da alternativa que possa garantir volume significativo de
informações.27,28
Na segunda fase, são traçados os objetivos de aprendizagem, os conteúdos a
serem trabalhados e sua sequência lógica. Destacam-se os seguintes aspectos
nessa etapa: escolha dos objetivos da aprendizagem; definição dos conteúdos
adequados aos desempenhos desejados; pré-requisitos para a aprendizagem e
sequência da aprendizagem. 27,28
A fase de desenvolvimento envolve o momento da definição, dentre outros
elementos, das estratégias de ensino, dos recursos didáticos, das ferramentas e
tecnologias e das modalidades de avaliação. Observam-se nessa etapa aspectos
como seleção dos recursos didáticos e elaboração do material para capacitação.25,26
A quarta etapa, implementação, envolve a adequação da estrutura física e
administrativa exigida para a aplicação da proposta pedagógica, cabendo observar a
adequação desses recursos às exigências do processo educacional para garantir a
fluidez das atividades e o alcance adequado dos objetivos. 27,28
A quinta e última fase permite rever cada fase e analisar a eficácia da
capacitação, podendo envolver avaliações formativas e somativas, que permitam
averiguar a adequação dos conteúdos, dos recursos didáticos e o grau de
aprendizagem dos alunos. Por intermédio da avaliação é possível corrigir desvios ou
estabelecer novos roteiros que sejam mais adequados aos objetivos de
aprendizagem. Em suma, a avaliação permite o aperfeiçoamento contínuo do
processo de ensino ou capacitação. 27,28

3.1.2 Processo de validação

Por tratar-se de um estudo que buscou a validação de um objeto de
aprendizagem, é necessário esclarecer pontos importantes sobre o tema.
Validar conteúdo refere-se à análise minuciosa do conteúdo de um
instrumento, com objetivo de verificar se os itens propostos constituem uma amostra
representativa do assunto em tela. Os instrumentos são, então, submetidos à
apreciação de peritos no assunto, os quais podem sugerir corrigir, acrescentar ou
modificar os itens. 29,30
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Em termos numéricos, consideram-se válidos os aspectos cujo valor entre os
juízes especialistas ultrapassem 80% de concordância29,31. Para este cálculo, utilizase o Índice de Validação de Conteúdo (IVC), computado a partir da divisão do
número de indivíduos que avaliaram o item como “adequado” pelo total de
avaliadores, expresso na Figura 2, a seguir.

Figura 2: Equação para cálculo do IVC

Fonte: Costa, Orpinelli, 2011

29

Cada uma das seções dos três EMH presentes do website teve a qualidade
de seu conteúdo quantitativamente avaliada por juízes especialistas a partir de uma
escala tipo Likert, que avalia o nível de concordância em diferentes graus acerca de
um fato e tem pontuação variável de 1 a 5, sendo 1 a qualidade menor possível e 5
a maior possível.29,32
No presente estudo, adotou-se com “adequado” os valores 4 e 5 na escala de
Likert utilizada no instrumento de coleta de dados. Acerca dos itens avaliados como
“adequado com alterações” (neste estudo, representados por valor 3 na escala de
Likert adotada) ou “inadequados” (Itens avaliados com valores 1 e 2 na escala de
Likert empregada neste estudo), deve-se buscar revisão, correção ou descarte.29,32
Baseando-se nos critérios de que são necessários de seis a vinte sujeitos
para compor a etapa de validação de conteúdo 30, foi selecionado o total de seis
juízes para realizar a validação do material didático.

3.1.3 Avaliação de usabilidade
Entende-se por usabilidade a qualidade de uso de um objeto desenvolvido,
avaliada por seus usuários, quanto à clareza dos itens, facilidade de compreensão e
forma de apresentação do produto criado. Geralmente, quando um produto possui
boa usabilidade, aumenta-se a produtividade dos usuários, reduz-se a ocorrência de
erros (ou a sua importância) e, não menos importante, promove-se satisfação do
público alvo.33
De modo geral,
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quando a usabilidade é levada em conta durante o processo de
desenvolvimento de interfaces Web, vários problemas podem ser
eliminados como, por exemplo, pode-se reduzir o tempo de acesso à
informação, tornar informações facilmente disponíveis aos usuários e evitar
a frustração de não encontrar informações no site. (Winckler, Pimenta,
2002, p. 3062)

Para esta etapa, houve contribuição de 24 usuários do OVA desenvolvido,
que também avaliaram critérios de usabilidade do produto deste estudo através de
questionário que compreendia avaliação de nível de concordância por escala de
Likert e perguntas abertas (APÊNDICE G).
Tais processos encontram-se elucidados na seção a seguir, especificamente
nos tópicos “Implementação” e “Avaliação”.

3.2 Percurso metodológico

Como explanado anteriormente, a presente pesquisa utilizou o DI, organizado
a partir do modelo ADDIE. Neste trabalho, as atividades realizadas em cada uma de
suas etapas encontram-se elucidadas a seguir

3.2.1 Análise

Optou-se pelo método de observação direta do processo de trabalho na
realidade do autor para definição do problema a ser estudado. Considerando
vivência profissional enquanto enfermeiro assistencial da UTI de um hospital
universitário e a prática de preceptoria de programas de Graduação em Enfermagem
e Residência Multiprofissional em Terapia Intensiva e Cardiologia, foi possível
constatar as dificuldades enfrentadas diariamente por estudantes e profissionais
inexperientes no manuseio de EMH essenciais no cuidado ao paciente crítico.
Posteriormente, realizou-se uma busca na literatura – nas bases de dados
BDENF, Google Acadêmico, LILACS, MEDLINE e SCIELO, – acerca das principais
dificuldades relacionadas ao manuseio dos EMH no processo de formação discente
e profissional em enfermagem, a fim de embasar o problema a ser trabalhado e
compor o referencial teórico deste estudo.
Foram buscados artigos completos, em inglês ou português, datados de 2005
a 2019, disponíveis na íntegra e gratuitamente, a partir dos seguintes descritores:
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material didático (teaching materials), terapia intensiva (critical care), validação
(validation) e enfermagem (nurse).
Foram excluídos os estudos em inconformidade com o tema e as revisões
integrativas. A delimitação do período de publicações ocorreu em decorrência da
busca por tecnologias que atualmente estão sendo utilizadas, desenvolvidas e/ou
aperfeiçoadas, aplicadas ao processo de educação em saúde.
Após a utilização da estratégia de busca desta pesquisa, foram encontrados
inicialmente 424 estudos, reduzidos posteriormente a 65 artigos para leitura dos
títulos e resumos, sendo que, destes foram selecionados 16 artigos segundo os
critérios supracitados.
Esta etapa ocorreu no período de outubro a dezembro de 2017.

3.2.2 Desenho

Inicialmente, pretendia-se desenvolver um simulador de EMH, adaptável a
dispositivos móveis, que pudesse promover, no educando, um aprendizado efetivo
através da repetição e da prática simulada, em um ambiente seguro, antes do
contato com o paciente real. No entanto, por dificuldades no estabelecimento de
parcerias com stakeholders incumbidos da programação da ferramenta, em caráter
gratuito, não foi possível prosseguir com a ideia inicial. Posteriormente, foi realizada
busca por empresa privadas de programação/diagramação, que apontaram altos
valores financeiros para viabilizar a proposta, que se mostrou inviável do ponto de
vista orçamentário. Frente a esse obstáculo, surgiu a necessidade de desenvolver,
por conta própria, a ferramenta eletrônica, através da criação de um website.
Definiu-se a plataforma online “wix.com” como o ambiente a hospedar o
material didático. Tal plataforma consiste em um ambiente gratuito para criação,
edição e publicação de websites, com a possibilidade de vinculação a domínio
específico e interface mobile.34
Esta etapa ocorreu no período de fevereiro a maio de 2018.

3.2.3 Desenvolvimento

Nesta fase, ocorrida entre junho e agosto de 2018, foi desenvolvido o material
didático propriamente dito. Para sua fundamentação, utilizou-se os manuais de
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instruções e uso dos EMH selecionados, com a especificidade dos modelos
existentes na UTI da instituição de trabalho do autor, além de livros didáticos e
publicações nacionais e internacionais.
Estruturou-se, então, o conteúdo em formato de texto, utilizando o software
Microsoft Word. Posteriormente, foram acrescentadas mídias ilustrativas, importadas
de imagens oriundas do website de busca Google e, quando oportuno, adaptadas
para melhor compreensão e visualização.
Para cada um dos EMH contemplados, buscou-se abordar critérios como
conceitos gerais, mecânica de funcionamento, componentes, indicações de uso e
principais alarmes, em uma abordagem lúdica e interativa.

3.2.4 Implementação

Neste estudo, tal etapa compreendeu três fases: a importação do material
didático para a plataforma wix.com (entre setembro e novembro de 2018), o estudo
piloto dos instrumentos de coleta de dados (em novembro de 2018) e o envio do
material para apreciação de especialistas (de novembro de 2018 a abril de 2019).
A construção do website se deu através da implantação dos elementos
textuais e gráficos na plataforma online, observando-se a customização do design e
navegação, de modo a manter a ferramenta visualmente agradável e funcional. Tal
processo demandou conhecimentos básicos de informática, um computador portátil
conectado à internet como recurso material e um cadastro na plataforma de criação
e edição de websites, de caráter gratuito.
Para

avaliação

da

instrumentos já validados

ferramenta

produzida,

realizou-se

adaptação

de

31,32,35

. Estes foram submetidos à apreciação de quatro

enfermeiros com experiência mínima de 5 anos em UTI, selecionados pelo método
não-probabilístico por conveniência, que atestaram a confiabilidade dos formulários
customizados quanto ao fim proposto e a consistência estatística que as respostas
podiam produzir.
Quanto à validação do material, o produto foi encaminhado para avaliação
dos juízes especialistas. Inicialmente, em novembro de 2018, um juiz foi
intencionalmente selecionado, por conveniência. Seu currículo foi acessado na
Plataforma Lattes, tendo sido atendidos os seguintes critérios de inclusão:
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Possuir Pós-Graduação (Lato ou Stricto Sensu) nas áreas de Enfermagem,
Medicina ou Fisioterapia;



Possuir comprovada prática de preceptoria/docência e/ou clínica em Terapia
Intensiva de, no mínimo cinco anos;



Ter

desenvolvido

estudo

publicado

ou

de

conclusão

de

titulação

(especialização, mestrado ou doutorado) relacionado à tema envolvendo
ferramentas para qualificação do ensino e/ou assistência em Terapia
Intensiva.
Ao aceitar participar da pesquisa, o juiz foi orientado a aplicar a técnica não
probabilística em rede, na qual um juiz indicou outro, desde que respeitados os
critérios supracitados, até ser atingido o número mínimo de seis especialistas.30
Salienta-se que outros dois juízes foram indicados para participação no
estudo, mas não compuseram a amostra final dos avaliadores. O primeiro não
respondeu às inúmeras tentativas de contato; o segundo, uma vez formalizado o
contato, descumpriu o prazo estabelecido, não tendo enviado o questionário
respondido no período pactuado.
Uma vez constatado o cumprimento dos critérios acima, os juízes indicados
foram contatados por meio de chamada telefônica ou via aplicativo de mensagens
WhatsApp e receberam convites, através de correio eletrônico, explicitando o teor da
pesquisa e seus respectivos objetivos. Os que aceitaram participar, dispunham de
30 dias para análise e resposta e procederam com o preenchimento de formulário
disponibilizado na plataforma Google Forms, composto por seis partes: Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (APÊNDICE A); link provisório para
acesso ao website contendo material didático para apreciação (APÊNDICE B);
orientações aos juízes (APÊNDICE C); caracterização pessoal e profissional dos
juízes (APÊNDICE D); questionários para avaliação por profissionais de Terapia
Intensiva (APÊNDICE E); e parecer do material didático construído (APÊNDICE F).

3.2.5 Avaliação
Após análise dos juízes, consolidadas na seção “Resultados e Discussão"
deste estudo e finalizadas em abril/2019, o OVA foi refinado. Para tanto, foram
realizados ajustes de conteúdo, layout e semântica, diretamente na plataforma
online de criação e edição de websites.
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Quanto à avaliação da usabilidade do OVA desenvolvido, posterior às
sugestões de melhoria feitas pelos juízes, realizou-se a divulgação da ferramenta
aos enfermeiros da UTI do hospital onde foi realizada a pesquisa (n=25), através de
convites in loco, ocorridos no mês de maio de 2019. Na ocasião, foi enfatizada a
importância do preenchimento do questionário de avaliação de percepção de
usuários sobre o uso da ferramenta (APÊNDICE G), presente na página inicial do
website. Tal questionário, que contempla inicialmente o TCLE do estudo, encontrase hospedado na plataforma Google Forms, que permite gerar relatório com
estatísticas das respostas recebidas.
Além disso, também em maio de 2019 e visando maior heterogeneidade do
público alvo, o link para o website foi enviado intencionalmente, através do aplicativo
de troca de mensagens WhatsApp, para enfermeiros egressos dos três últimos anos
dos cursos de residência multiprofissional em Terapia Intensiva e Cardiologia (n=16)
e a estudantes de graduação em Enfermagem do último período de uma
universidade pública local (n=34), por meio de docentes e preceptores de estágio
hospitalar. A eles também foi recomendado o preenchimento do questionário de
avaliação de percepção, para fins de validação semântica do OVA desenvolvido,
sendo-lhe concedido o mesmo intervalo de 30 dias ofertado para os juízes para
devolução dos questionários respondidos.
A descrição desta etapa encontra-se contemplada na seção “Percepção dos
usuários sobre website”.

3.3 Aspectos éticos

O presente trabalho foi submetido à apreciação do Comitê de Ética em
Pesquisa (CEP) do Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL) e obteve parecer
favorável (Nº 2.632.658, conforme visualizado no ANEXO A) para sua realização,
tendo sido respeitados, em todas suas etapas de desenvolvimento, os princípios
éticos que regem as pesquisas envolvendo seres humanos. 36 Todos os voluntários
que aceitaram participar do estudo receberam e assinaram TCLE (APÊNDICE A),
que justificava a realização do estudo e explanava os objetivos, riscos e benefícios
aos quais estavam expostos.

31

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO
4.1 Website “UTI: Uma Tecnologia Intuitiva”
O produto desta dissertação foi o website denominado “UTI: Uma Tecnologia
Intuitiva”.
A escolha pelo nome buscou atender a dois critérios iniciais: criar um jogo de
palavras utilizando o acrônimo “UTI” de forma a identificar a ferramenta como algo
que remeta à temática em estudo e, ainda, enaltecer o caráter autoexplicativo e
interativo do aplicativo.
A ferramenta foi arquitetada pensando-se em uma disposição de botões que
possibilitasse uma rápida navegação entre os menus, de modo a permitir que o
conteúdo didático-textual de cada item fosse visualizado em apenas dois cliques do
usuário, conforme estrutura disposta abaixo:
Figura 3: Arquitetura da ferramenta “UTI: Uma Tecnologia Intuitiva”

Fonte: Elaborada pelo Autor, 2019.
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O produto apresenta basicamente quatro interfaces, sendo uma tela
inicial/âncora e uma tela para cada um dos EMH abordados. A tela inicial do website
“UTI: Uma Tecnologia Intuitiva” (Figura 3) apresenta a imagem de um profissional de
saúde associada a um vocativo/convite para conhecer os detalhes do OVA. É
realizada uma breve explicação sobre o website, seus objetivos e como este se
articula ao MPES. Em seguida, apresenta-se o conteúdo a ser abordado, com links
diretos aos EMH estudados. Ainda, há um espaço idealizado para o estabelecimento
de um link de acesso a esta dissertação, quando finalizada, a ser introduzida no
repositório de teses e dissertações da UFRN, bem como ao “questionário de
avaliação de percepção dos usuários sobre a ferramenta”, vislumbrando o potencial
de constante atualização a partir das observações geradas por seu público alvo. Por
fim, há um link para o currículo do autor, hospedado na plataforma Lattes.
Figura 4: Tela inicial do website “UTI: Uma Tecnologia Intuitiva”

Fonte: Elaborada pelo Autor, 2019.

33

A seção “Bomba de Infusão Contínua” (Figura 4) esclarece qual modelo de
bomba de infusão contínua está sendo adotado para fins didáticos e expõe links
para

as

subseções

de

interesse

(Componentes,

montagem

do

sistema,

configurações básicas e alarmes), organizadas em ícones ilustrativos, desenhados
com linhas simples, em preto e branco, visando aparência limpa e estabelecendo
contraste intencional com a tecnologia dura, rica em cores e formas retas, presente
nas UTIs.
Figura 5: Seção “Bomba de Infusão Contínua” do website “UTI: Uma
Tecnologia Intuitiva”

Fonte: Elaborada pelo Autor, 2019.

Já a seção “Monitor Multiparamétrico” (Figura 5) esclarece qual modelo do
referido EMH está sendo didaticamente abordado e mostra os links para as
subseções Componentes, dispositivos de leitura e configurações básicas.
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Figura 6: Seção “Monitor Multiparamétrico” do website “UTI: Uma Tecnologia
Intuitiva”

Fonte: Elaborada pelo Autor, 2019.

Por fim, a seção “Ventilador Mecânico” (Figura 6) esclarece o modelo adotado
no material e expõe links, ilustrados por ícones, para as subseções de interesse
(Componentes, montagem do circuito, sistemas de umidificação, parâmetros
básicos, modos ventilatórios, alarmes e simulador virtual).
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Figura 7: Seção “Ventilador Mecânico” do website “Uma Tecnologia Intuitiva”

Fonte: Elaborada pelo Autor, 2019.

O material encontra-se disponível no website “UTI: Uma Tecnologia Intuitiva”,
hospedado na internet no endereço http://www.umatecnologiaintuitiva.com, domínio
de internet permanentemente adquirido pelo pesquisador, que ao ser acessado
através de dispositivos móveis como os smartphones e tablets, apresenta interface
otimizada para navegação nestes equipamentos.

4.2 Validação de conteúdo do OVA
Dos seis juízes – denominados J1, J2, J3, J4, J5 e J6 – que participaram do
estudo, foi possível traçar a seguinte análise acerca da caracterização pessoal:


Quanto ao sexo, havia quatro mulheres (66%) e dois homens (33%);



Quanto à idade, dois possuíam entre 31 e 40 anos (33%) e quatro possuíam
entre 41 e 50 anos (66%);
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Quanto à formação profissional, houve equiparação nas formações, sendo a
amostra composta por dois médicos (33%), dois enfermeiros (33%) e dois
fisioterapeutas (33%);



Acerca da maior titulação, cinco (80%) concluíram curso de Mestrado e um
(20%) possuía título de Doutorado;



Sobre as instituições de trabalho, dois juízes (33%) atuavam exclusivamente
em instituições públicas, enquanto os outros quatro (66%) atuavam tanto em
instituições públicas quanto na iniciativa privada;



No que concerne ao tempo de experiência (em anos), tem-se, entre todos os
juízes, média de 15 anos na assistência, 11 anos na docência e 13 anos de
atuação em Terapia Intensiva.
Para melhor visualização, tais dados encontram-se dispostos no quadro

abaixo:
Quadro 1: Caracterização os juízes
J3
J4
J5

J1

J2

Fisioterapia

Fisioterapia

Enfermagem

Enfermagem

Medicina

Medicina

Masculino

Feminino

Feminino

Feminino

Feminino

Masculino

41-50 anos

41-50 anos

41-50 anos

31-40 anos

Mestrado

Mestrado

Mestrado

Mestrado

Serviço

Serviço

público e

público e

Serviço

Serviço

privado

privado

público

público

41-50
anos

J6

31-40 anos

Doutorado

Mestrado

Serviço

Serviço

público e

público e

privado

privado

15 anos de experiência média na assistência, 11 anos na docência e 13 anos de
atuação em Terapia Intensiva.
Fonte: Dados da pesquisa.

Os dados obtidos foram organizados e tabulados em forma de planilha no
software Microsoft Excel e encontram-se dispostos nas tabelas 1, 2 e 3, que
mostram os valores atribuídos pelos juízes especialistas em todos os aspectos de
avaliação, para cada EMH do website desenvolvido, bem como o IVC das seções
avaliadas, por componente do OVA.
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Alarmes

Configurações básicas

Montagem do sistema

Componentes

Tabela 1: Avaliação quantitativa de juízes sobre Bomba de Infusão Contínua
Bomba de Infusão
Valor atribuído
Itens avaliados
J1 J2 J3 J4 J5 J6
O item é relevante e atende à finalidade
4
5
4
5
5
4
proposta
A linguagem é condizente com o público-alvo
5
5
5
5
5
5
O vocabulário é adequado
4
4
4
4
4
4
O conteúdo é claro, simples e inequívoco
4
4
4
4
4
4
O conteúdo é aplicável à realidade
5
5
5
5
5
5
Segue as práticas baseadas em evidência
5
4
5
5
4
5
mais atuais
Nº de respostas “4” ou “5”
36
IVC =
1,00
Nº total de respostas
36
O item é relevante e atende à finalidade
5
5
5
5
5
5
proposta
A linguagem é condizente com o público-alvo
5
5
5
5
5
5
O vocabulário é adequado
5
5
5
5
5
5
O conteúdo é claro, simples e inequívoco
4
4
4
4
4
4
O conteúdo é aplicável à realidade
5
5
5
5
5
5
Segue as práticas baseadas em evidência
5
5
5
5
5
5
mais atuais
Nº de respostas “4” ou “5”
36
IVC =
1,00
Nº total de respostas
36
O item é relevante e atende à finalidade
5
5
5
5
5
5
proposta
A linguagem é condizente com o público-alvo
5
4
4
4
5
4
O vocabulário é adequado
4
5
4
4
5
5
O conteúdo é claro, simples e inequívoco
4
4
5
4
5
4
O conteúdo é aplicável à realidade
5
5
5
5
5
5
Segue as práticas baseadas em evidência
5
5
5
5
5
5
mais atuais
Nº de respostas “4” ou “5”
36
IVC =
1,00
Nº total de respostas
36
O item é relevante e atende à finalidade
5
5
5
5
5
5
proposta
A linguagem é condizente com o público-alvo
5
5
5
5
5
5
O vocabulário é adequado
5
5
5
5
5
5
O conteúdo é claro, simples e inequívoco
4
5
4
4
4
4
O conteúdo é aplicável à realidade
5
5
5
5
5
5
Segue as práticas baseadas em evidência
4
5
4
4
4
4
mais atuais
Nº de respostas “4” ou “5”
36
IVC =
1,00
Nº total de respostas
36
IVC FINAL
1,00 + 1,00 + 1,00 + 1,00 / 4 = 1,00
Fonte: Dados da pesquisa.

Configurações básicas

Dispositivos de leitura

Componentes

38

Tabela 2: Avaliação quantitativa de juízes sobre Monitor Multiparamétrico
Monitor Multiparamétrico
Valor atribuído
Itens avaliados
J1 J2 J3 J4 J5 J6
O item é relevante e atende à finalidade
5
5
5
5
5
5
proposta
A linguagem é condizente com o público-alvo
5
5
5
5
5
5
O vocabulário é adequado
5
5
5
5
5
5
O conteúdo é claro, simples e inequívoco
4
4
4
5
4
5
O conteúdo é aplicável à realidade
5
4
4
4
4
4
Segue as práticas baseadas em evidência
5
5
5
5
5
5
mais atuais
Nº de respostas “4” ou “5”
36
IVC =
1,00
Nº total de respostas
36
O item é relevante e atende à finalidade
5
5
5
5
5
5
proposta
A linguagem é condizente com o público-alvo
5
5
5
5
5
5
O vocabulário é adequado
5
5
5
5
5
5
O conteúdo é claro, simples e inequívoco
4
4
4
5
5
4
O conteúdo é aplicável à realidade
4
4
4
4
4
4
Segue as práticas baseadas em evidência
5
5
5
4
4
4
mais atuais
Nº de respostas “4” ou “5”
36
IVC =
1,00
Nº total de respostas
36
O item é relevante e atende à finalidade
5
4
5
5
5
5
proposta
A linguagem é condizente com o público-alvo
5
5
5
5
5
5
O vocabulário é adequado
5
5
5
5
5
5
O conteúdo é claro, simples e inequívoco
4
4
5
5
5
5
O conteúdo é aplicável à realidade
5
5
5
4
5
5
Segue as práticas baseadas em evidência
5
4
5
3
5
5
mais atuais
Nº de respostas “4” ou “5”
35
IVC =
0,97
Nº total de respostas
36
IVC FINAL (MC)
1,00 + 1,00 + 0,97 / 3 = 0,99
Fonte: Dados da pesquisa.

Parâmetros básicos

Sistemas de umidificação

Montagem do circuito

Componentes
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Tabela 3: Avaliação quantitativa de juízes sobre Ventilador Mecânico
Ventilador Mecânico
Valor atribuído
Itens avaliados
J1 J2 J3 J4 J5 J6
O item é relevante e atende à finalidade
5
5
5
5
5
5
proposta
A linguagem é condizente com o público-alvo
5
5
5
5
5
5
O vocabulário é adequado
4
4
4
5
5
4
O conteúdo é claro, simples e inequívoco
4
4
4
5
5
4
O conteúdo é aplicável à realidade
5
5
5
4
4
5
Segue as práticas baseadas em evidência
4
5
5
4
4
4
mais atuais
Nº de respostas “4” ou “5”
36
IVC =
1,00
Nº total de respostas
36
O item é relevante e atende à finalidade
5
5
5
5
5
5
proposta
A linguagem é condizente com o público-alvo
5
5
5
5
5
5
O vocabulário é adequado
5
5
5
5
5
5
O conteúdo é claro, simples e inequívoco
4
4
4
4
4
4
O conteúdo é aplicável à realidade
4
4
4
4
4
4
Segue as práticas baseadas em evidência
4
5
5
5
4
5
mais atuais
Nº de respostas “4” ou “5”
36
IVC =
1,00
Nº total de respostas
36
O item é relevante e atende à finalidade
5
5
5
5
5
5
proposta
A linguagem é condizente com o público-alvo
4
4
4
4
4
4
O vocabulário é adequado
4
4
4
4
4
4
O conteúdo é claro, simples e inequívoco
4
4
4
4
4
4
O conteúdo é aplicável à realidade
5
5
5
5
5
5
Segue as práticas baseadas em evidência
5
5
5
5
5
5
mais atuais
Nº de respostas “4” ou “5”
36
IVC =
1,00
Nº total de respostas
36
O item é relevante e atende à finalidade
5
5
5
5
5
5
proposta
A linguagem é condizente com o público-alvo
4
4
4
4
4
4
O vocabulário é adequado
4
4
5
4
4
4
O conteúdo é claro, simples e inequívoco
4
4
4
4
4
4
O conteúdo é aplicável à realidade
5
5
5
5
5
5
Segue as práticas baseadas em evidência
5
5
5
5
5
5
mais atuais
Nº de respostas “4” ou “5”
36
IVC =
1,00
Nº total de respostas
36
(Continua)
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Simulador virtual

Alarmes

Modos ventilatórios

(Continuação)

Ventilador Mecânico
Valor atribuído
Itens avaliados
J1 J2 J3 J4 J5 J6
O item é relevante e atende à finalidade
4
4
5
5
5
4
proposta
A linguagem é condizente com o público-alvo
4
4
4
4
4
4
O vocabulário é adequado
4
4
5
5
4
5
O conteúdo é claro, simples e inequívoco
3
4
4
4
3
3
O conteúdo é aplicável à realidade
3
4
4
4
4
4
Segue as práticas baseadas em evidência
5
4
5
5
5
4
mais atuais
Nº de respostas “4” ou “5”
32
IVC =
0,88
Nº total de respostas
36
O item é relevante e atende à finalidade
5
5
5
5
5
5
proposta
A linguagem é condizente com o público-alvo
5
5
5
5
5
5
O vocabulário é adequado
5
5
5
5
5
5
O conteúdo é claro, simples e inequívoco
5
5
5
5
5
5
O conteúdo é aplicável à realidade
5
4
5
5
5
5
Segue as práticas baseadas em evidência
5
5
5
5
5
5
mais atuais
Nº de respostas “4” ou “5”
36
IVC =
1,00
Nº total de respostas
36
O item é relevante e atende à finalidade
3
5
3
5
5
5
proposta
A linguagem é condizente com o público-alvo
3
4
4
4
4
4
O vocabulário é adequado
3
4
4
4
4
4
O conteúdo é claro, simples e inequívoco
3
4
4
4
4
4
O conteúdo é aplicável à realidade
4
4
4
5
5
5
Segue as práticas baseadas em evidência
5
5
5
5
5
5
mais atuais
Nº de respostas “4” ou “5”
31
IVC =
0,86
Nº total de respostas
36
IVC
0,86
IVC FINAL (VM)
1,00 + 1,00 + 1,00 + 1,00 + 0,88 + 1,00 + 0,82 / 7 = 0,95
Fonte: Dados da pesquisa.

Em uma avaliação quantitativa feita pelos juízes com base na escala Likert já
citada, calculou-se o IVC de cada uma das três seções. Logo, em ordem
decrescente de IVC, tem-se: Bomba de Infusão Contínua com 1,00, Monitor
Multiparamétrico com 0,99 e Ventilador Mecânico com 0,95. O conteúdo total do
website “UTI: Uma Tecnologia Intuitiva” obteve IVC final de 0,98, calculado a partir
da média aritmética do IVC das três seções do OVA.
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Observa-se que alguns itens que obtiveram valor inferior ao recomendado por
parte de alguns juízes, obtiveram, ao final, um valor médio superior a 0,8,
configurando-se também como um item válido.
Ainda, os juízes também puderam tecer sugestões e comentários e, ao final,
emitir parecer quanto à recomendação do conteúdo para o estímulo ao
desenvolvimento de competências para manuseio de EMH.
Acerca das sugestões, foram recomendadas pelos juízes nove alterações,
dispostas no quadro 2.

Quadro 2: Sugestões dos juízes e alterações realizadas
Juiz

Seção

J1

Ventilador
mecânico

J1

Ventilador
mecânico

J2

Ventilador
mecânico

J3

Bomba de
infusão

J3

Bomba de
infusão

J4

Monitor
multiparamétrico

J5

Bomba de
Infusão; Monitor
multiparamétrico;
Ventilador
mecânico

J6

Tela inicial do
website

J6

Tela inicial do
website

Sugestão
Ilustrar graficamente
percurso do ar no circuito
ventilatório
Introduzir unidades de
pressão (Kgf/cm²) das
válvulas reguladoras
(Parâmetros básicos)
Substituir a expressão
“Testando o ventilador” por
“Parâmetros básicos”
Informar tempo de autonomia
do equipamento quando
operando através de bateria
Acrescentar orientações
sobre desconexão do sensor
de gotas
Acrescentar local de
posicionamento de sensor de
oximetria em pacientes
pediátricos
Indicação do modelo utilizado
no material didático
Padronizar ícones (tamanhos
e cores) de cada seção, de
modo a tornar mais
“amigável” a apresentação
Citar o conteúdo presente no
website referente a cada
EMH
Fonte: Dados da pesquisa.

Alterações realizadas
Introduzida informação
sugerida
Introduzida informação
sugerida
Realizada adequação
gramatical
Introduzida informação
sugerida
Introduzida informação
sugerida
Introduzida informação
sugerida
Realizada identificação
das marcas/modelos de
cada EMH adotado no
desenvolvimento do
material didático
Adotada padronização
de ícones
Realizada descrição das
seções de cada EMH
presente no website
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Todas as sugestões foram acatadas. Estas envolviam substituição de termos
gramaticais para melhorar compreensão textual, adição de elementos gráficos e
informações para esclarecimento do que estava sendo explanado e ajustes de
layout da ferramenta digital para melhor navegação. Tais ajustes foram realizados
no próprio website no mês de abril de 2019.
Ainda, alguns juízes especialistas deixaram comentários, destacando-se dois
apontamentos, emitidos pelos juízes J1 e J4, respectivamente: “Parabéns pela
ousadia, criatividade e dedicação” e “Se este produto existisse na minha época de
residência, teria sido bem mais fácil para mim”.
Por fim, conforme descrito anteriormente, considerou-se como aceitável para
validação de conteúdo o valor de IVC mínimo de 0,8, o que corresponde a 80% de
concordância entre os avaliadores. Logo, constata-se que todas as seções do
material didático foram validadas pelos juízes por obterem média de IVC acima do
menor valor estipulado, assim como o material didático como um todo.

4.3 Avaliação da usabilidade do OVA

Foram enviados convites à participação no estudo a 75 indivíduos, sendo que
24 (32%) destes responderam ao questionário de percepção dos usuários acerca do
OVA desenvolvido. Acerca destes, foi possível traçar um perfil quanto às variáveis
idade e categoria profissional/nível de formação.
No que concerne à idade, conforme observado no Gráfico 1, é possível
perceber predominância de indivíduos entre 20 e 40 anos (22; 91,7%), mesma idade
média observada no enfermeiro intensivista, em perfil traçado levando-se em
consideração todas as regiões do país.37
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Gráfico 1: Perfil dos usuários do website “UTI: Uma Tecnologia Intuitiva”
quanto à idade

Fonte: Dados da pesquisa.

Quanto à categoria profissional/nível de formação, conforme observado no
Gráfico 2, houve predomínio entre enfermeiros graduados e estudantes de
graduação.
Gráfico 2: Perfil dos usuários do website “UTI: Uma Tecnologia Intuitiva”
quanto à categoria profissional/nível de formação

Fonte: Dados da pesquisa.

Ainda, os usuários puderam discorrer sobre as dificuldades apresentadas
durante manuseio da ferramenta e se havia alguma sugestão a ser feita para
melhoria do website. Dos 24 respondentes, 13 apontaram dificuldades no manuseio
da ferramenta. O conteúdo das respostas foi analisado e agrupado por semelhança
quanto ao discurso e encontra-se disposto no quadro a seguir, acompanhado da
medida adotada diante da dificuldade relatada.
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Quadro 3: Dificuldades apontadas por usuários no manuseio do website “UTI:
Uma Tecnologia Intuitiva”
Dificuldade
Número de
Medida adotada
relatada
observações
Nenhuma medida adotada. Realizada revisão do
Link do
hyperlink, sendo constatado perfeito
simulador do
funcionamento do mesmo. Aventa-se que
ventilador
5
problema relatado por alguns usuários possa
estar relacionado à versão de software de seus
mecânico não
funcionante
navegadores de internet e/ou sistemas
operacionais de seus smartphones
Iniciada produção de vídeos explicativos sobre
Ausência de
montagem de circuitos ventilatórios e
vídeos
4
posicionamento de dispositivos de leitura do
explicativos
monitor multiparamétrico
Linguagem
muito densa
Revisão minuciosa das referidas tabelas, tendo
das tabelas dos
3
sido realizadas adequações quanto à coesão
modos de
textual e substituição de expressões gramaticais
ventilação
mecânica
Lentidão do
Nenhuma medida adotada. Único relato pode
website ao
estar relacionado à dificuldade pontual do usuário
1
responder
em questão quanto à qualidade da sua conexão à
comandos
internet
Fonte: Dados da pesquisa.

Em relação às sugestões, 13 usuários contribuíram com apontamentos sobre
oportunidades de melhoria. Tais propostas também foram agrupadas por afinidade
de discurso e encontram-se dispostas no quadro a seguir.
Quadro 4: Sugestões de melhoria apontadas por usuários do website “UTI:
Uma Tecnologia Intuitiva”
Sugestão de
Número de
Medida adotada
melhoria
observações
Iniciada produção de vídeos explicativos sobre
Introdução de
montagem de circuitos ventilatórios e
vídeos
6
posicionamento de dispositivos de leitura do monitor
explicativos
multiparamétrico
Optado por não incluir novos equipamentos a
Introdução de
princípio, dado o longo caminho a ser percorrido
novos
4
para garantir material didático validado e baseado
equipamentos
nas melhores evidências.
Realizada revisão do hyperlink, sendo constatado
Correção de
perfeito funcionamento do mesmo. Aventa-se que
link que não
1
problema relatado possa estar relacionado à versão
funciona
de software de seus navegadores de internet
Fonte: Dados da pesquisa.

45

Sobre a percepção dos usuários em si, procedeu-se com a avaliação das
variáveis elencadas no questionário contido no APÊNDICE G. Os dados foram
organizados e tabulados em forma de planilha no software Microsoft Excel e
encontram-se dispostos na tabela 4, que mostra os valores atribuídos pelos
respondentes em todos os aspectos de avaliação, bem como a média aritmética das
dos valores atribuídos às seções avaliadas. Salienta-se que não houve quaisquer
respostas com valores iguais ou inferiores a 3, razão pela qual tais estratos estão
suprimidos do arranjo a seguir.
Tabela 4: Avaliação quantitativa de usuários acerca do website “UTI: Uma
Tecnologia Intuitiva”
Valor atribuído
Variável avaliada
4
5
Média
n
%
n
%
O material é de fácil entendimento
11 45,8 13 54,2
4,54
O material é agradável
2
8,3 22 91,7
4,91
O material é didático
7 29,2 17 70,8
4,70
Posso escolher o que quero aprender
0
0
24 100
5,00
O material proporciona a autonomia na
5 20,8 19 79,2
4,79
aprendizagem
Ficou fácil compreender o assunto após uso da
10 41,7 14 58,3
4,58
ferramenta
Senti-me motivado a utilizar o material
8 33,3 16 66,7
4,66
Esse material deve ser usado na formação
2
8,3 22 91,7
4,91
Profissionais podem ser treinados com esse
0
0
24 100
5,00
material
Ferramentas como essa seriam úteis para outros
1
4,2 23 95,8
4,95
temas
4,54 + 4,91 + 4,70 + 5,00 + 4,79 + 4,58 + 4,66 + 4,91 + 5,00 + 4,95
MÉDIA FINAL
/ 10 = 4,80
Fonte: Dados da pesquisa.

Para os itens avaliados, o que obteve menor pontuação foi o relacionado ao
fato do material ser de fácil entendimento, com 4,54 de concordância (equivalente a
90,8%) entre os usuários. Já os critérios com maiores taxas de avaliação foram o
que trata da liberdade de escolha que o usuário tem sobre o conteúdo a
estudar/aprender e o que afirma que o material pode ser empregado no treinamento
de profissionais, ambos com taxa de concordância igual a 5,00 (equivalente a
100%).
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Assim, em uma avaliação quantitativa com base na escala Likert já citada,
calculou-se a média das notas atribuídas a cada uma das variáveis de avaliação,
tendo o website “UTI: Uma Tecnologia intuitiva” obtido média de 4,80 (equivalente a
96%), configurando-se como um produto cuja percepção dos usuários foi positiva,
dos pontos de vista de critérios objetivos e satisfação subjetiva.
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5 APLICAÇÕES PRÁTICAS NA FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE

Por se tratar de um material didático hospedado em um website, também
otimizado para navegação em dispositivos móveis, esta ferramenta pode vir a ser
utilizado tanto em sala de aula, por docentes e discentes, quanto durante assistência
hospitalar, à beira leito.
Em virtude dos valores obtidos no procedimento de validação, constata-se
que o instrumento possa ser utilizado como ferramenta que facilita o manuseio de
EMH, no contexto da formação em Enfermagem em Terapia Intensiva. Vale ressaltar
que, dado o fato de o instrumento final ter sido avaliado por juízes de diferentes
escolas de formação e tempos de experiência diversos, pode ser aplicado a
profissionais e estudantes de diferentes cenários.
Considera-se, portanto, que a ferramenta desenvolvida possui validade de
conteúdo e, atualmente, é compatível ao fim a que se propõe, qual seja, melhorar a
formação, capacitação profissional e qualidade da assistência acerca do manuseio
de EMH.
A partir da avaliação de usabilidade realizada pelos usuários do website, é
possível concluir que a ferramenta desenvolvida teve boa receptividade do público,
bem como percepções positivas acerca de seu conteúdo, design e interatividade,
fatos que enaltecem o potencial e a abrangência do produto.
Enfatiza-se que a possibilidade de constante atualização da ferramenta é um
recurso que deve torná-lo perene. Além disso, a partir da massificação da
divulgação do website, espera-se que este se consolide como ferramenta de ensinoaprendizagem atual e dinâmica, possuindo potencial para atender estudantes e
profissionais de enfermagem de todo o Brasil.
Pretende-se, em trabalhos futuros, avaliar o impacto desta ferramenta no
ensino-aprendizagem de competências para o manuseio de EMH quando
comparadas aos métodos tradicionais de ensino. Vislumbra-se, também, a
publicação de artigos em periódicos científicos indexados nas bases de dados da
área de enfermagem e ensino na saúde, bem como serão desenvolvidos trabalhos
para apresentação e publicação em anais dos eventos científicos nacionais e
internacionais.
A médio e longo prazo, buscar-se-á a geração da patente do material, bem
como sua inserção em repositórios online, podendo vir a ser utilizado na área
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acadêmica – de forma a contribuir com a formação dos estudantes de graduação e
pós-graduação em Enfermagem em Terapia Intensiva, de modo a apoiar, e não
substituir, nenhum outro método válido de ensino – e profissional, podendo ser
utilizado por núcleos de educação permanente de diversos hospitais, na admissão e
capacitação de novos colaboradores.
Cabe reforçar que o desenvolvimento deste estudo não visou esgotar o
assunto, e sim suscitar novas pesquisas e publicações sobre o tema, de forma a
oferecer subsídios para o desenvolvimento de trabalhos que abordem estratégias
para redução de eventos adversos relacionados ao uso de EMH, haja vista a
amplitude e relevância desta temática em prol da segurança do paciente.
Por fim, o desenvolvimento deste estudo reforça que ao melhor capacitar
indivíduos quanto ao manuseio de EMH em Terapia Intensiva, será gerada uma
contribuição direta para a formação discente/docente e profissional, fomentando a
construção de uma prática assistencial mais segura e qualificada.
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APÊNDICE B: MATERIAL DIDÁTICO SUBMETIDO À AVALIAÇÃO
1 BOMBA DE INFUSÃO CONTÍNUA

Fonte: Google
A Bomba de Infusão Contínua (BIC) é um aparelho
médico-hospitalar capaz de bombear líquidos (drogas
ou nutrientes) a serem infundidos para dentro do
corpo, com controle de fluxo e volume, conforme
indicação terapêutica.
Na construção deste material, utilizou-se o
modelo Infusomat® compact, da fabricante B. Braun.
1.1 Componentes
Vamos conhecer os principais componentes da
bomba de infusão contínua. Observe, inicialmente, o
painel frontal, mostrado na figura a seguir.

Fonte: B. Braun
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Vale conhecer, ainda, os detalhes
traseira deste equipamento. Observe.

Fonte: B. Braun

da

parte

Alguns acessórios
Conheça-os a seguir.

também

acompanham

Fonte: B. Braun

a

BIC.
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Por fim, esse é o teclado multifuncional da BIC
em estudo. As funções auxiliares de cada tecla
numérica serão explicadas posteriormente, na seção
“1.3 Configurações básicas”.

Fonte: Google

Fonte: B. Braun
1.2 Montagem do sistema
A montagem do sistema de infusão deve ser
realizada segundo as boas práticas de controle de
infecção, sendo imprescindível, para tal, a prévia
higienização das mãos.

Após isso, deve-se certificar que o equipamento
está conectado à fonte de energia, ou através do
cabo de força (alimentação externa), ou por meio de
uma bateria interna (com capacidade de 5h de
operação,
na
vazão
de
25ml/h).
Esta
bateria
recarrega-se sempre que acoplada à BIC quando esta
encontra-se conectada à rede elétrica e possui vida
útil média de 4 anos.
Ressalta-se a possibilidade de interligar até
dez BICs utilizando as tomadas auxiliares das
fontes. No entanto, o limite máximo de empilhamento
recomendado para transporte pela alça é de três
unidades.
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Para instalação do equipo, deve-se:
 Fechar a pinça rolete e a entrada de ar do
equipo;
 Conectar a ponta perfurante no recipiente à
solução;
 Abrir a pinça rolete e preencher o equipo com a
solução a ser infundida, retirando todo o ar do
sistema. Se o recipiente for rígido, abrir a
entrada de ar do equipo;
 Preencher a câmara de gotejamento do equipo
(pressionando suas paredes e soltando em
seguida), no máximo até 2/3 da marcação
existente no corpo da própria câmara;

Instalar o equipo no sistema de bombeamento
peristátltico, encaixando as extremidades da
parte elástica do equipo conforme orientação
determinada pelos símbolos presentes na figura
A, a seguir;
 Posicionar adequadamente o equipo no detector
de ar e no sistema de proteção contra fluxo
livre, conforme constante na figura B, a
seguir;
 Posicionar adequadamente o senhor de gotas,
conforme descrito a seguir;
 Fechar a porta do equipamento;
 Caso todo o sistema se encontrar montado
conforme figura C, acoplar extremidade distal
do equipo ao dispositivo de punção do paciente.

Fonte: B. Braun – Adaptações do autor









Para trocar equipo, recomenda-se:
Interromper a infusão pressionando a tecla
“Start/Stop”.
Fechar a pinça rolete do equipo;
Retirar o sensor de gotas;
Abrir a porta e retirar o equipo, abrindo
manualmente o sistema de proteção contra fluxo
livre;
Desconectar o equipo do paciente;
Instalar um novo equipo procedendo conforme
descrito anteriormente;
Se a função standby foi ativada, desativar.
Reiniciar a infusão pressionando a tecla
“Start/Stop”.
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Para instalar corretamente o sensor de gotas, é
importante acoplá-lo na câmara de gotejamento,
introduzindo-o de baixo para cima. O sensor de gotas
deve
ser
posicionado
no
topo
da
câmara
de
gotejamento, que deverá sempre ficar na posição
vertical, conforme figura a seguir.

1.3 Configurações básicas
Para ligar e desligar o equipamento, deve-se
pressionar a tecla “Liga/Desliga”, localizada no
painel frontal. Ao ser ligada, a BIC geralmente
realiza um autoteste completo de suas funções
internas. Ao término deste, deve-se digitar a vazão
desejada e pressionar a tecla “Start/Stop” para
iniciar a infusão.
Ao ser ligada, a BIC geralmente realiza um
autoteste completo de suas funções internas. Ao
término deste, deve-se digitar a vazão desejada e
pressionar a tecla “Start/Stop” para iniciar a
infusão.
Já para alterar a atual vazão em curso, deve-se
pressionar a tecla “Start/Stop” para interromper a
infusão, seguida da tecla C, que apagará o valor
numérico. Então, digita-se o novo valor pretendido e
pressiona-se a tecla “Start-Stop”.
Funções do teclado
O acesso às funções do teclado é feito através
da tecla “F”. Quando esta tecla é pressionada, o
display apresenta o símbolo correspondente, e as
teclas numéricas têm sua função modificada para
aquelas contidas na faixa verde superior ao número,
conforme indicado na tabela a seguir.

Fonte: B. Braun
Para desconectar o sensor de gotas, deve-se
realizar o percurso contrário, deslizando-o de cima
para baixo.
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Teclas

Descrição
Menu de funções especiais: Permite alterar configurações referentes a bateria, sensores, teclado,
idiomas, contraste e ajustes.
Função BOLUS: Enquanto teclas forem pressionadas em simultâneo, vazão será de 999,9 ml/h, sendo
gerado um bip a cada 1 ml infundido.
Programação do volume total a ser infundido: Permite programar valor do volume, em mililitros (0,1
– 999,9ml), a ser infundido.
Alteração de valor por decremento: Diminui vazão em 0,1 ml/h (Válido para comando F+6 – Titulação)
ou diminui tempo de estado de espera em 15 min (Válido para comando F+8 – standby)
Programação do tempo de infusão: Permite programar valor de tempo, no formato hh:mm (00:01h a
99:59h), em que a solução deverá ser infundida.
Visualização de volumes acumulados: O display apresenta dois valores de volumes infundidos: o
total acumulado desde que o equipamento foi ligado e o valor desde a última programação.
Titulação: Abre a opção de alteração da vazão por incremento ou decremento a partir dos comandos
de aumento e redução da vazão em 0,1 ml/h.
Programação da vazão em gotas/minuto: Permite programar valor da vazão em gotas por minuto, que
automaticamente será convertido em ml/h, utilizando a razão nominal de 20 gotas = 1 ml.
Função standby: Inicia estado de espera pelo tempo indicado no display. Tempo pode ser ajustado
entre 15 e 240 minutos, em passos de 15 minutos, a partir da ativação das teclas – e +. Para sair
deste estado, deve-se pressionar novamente as teclas em sequência.
Alteração de valor por incremento: Aumenta vazão em 0,1 ml/h (Válido para comando F+6 – Titulação)
ou aumenta tempo de estado de espera em 15 min (Válido para comando F+8 – standby)
Zerar o volume acumulado auxiliar: Permite reiniciar a contagem do volume total infundido.
Correção de valores: Permite apagar um valor digitado.
Fonte: Autor
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Bateria

Tipo

Descrição

Causa

Operando
em
bateria

BIC passou a operar com a
energia das baterias
internas

Bateria
fraca –
Conecte a
rede

A bateria está quase
totalmente descarregada,
restando apenas o
suficiente para cerca de
30 minutos de operação

Conectar
BIC à
rede
elétrica

Bateria
esgotada

A bateria está totalmente
descarregada

Conectar
BIC à
rede
elétrica

Fonte: Autor.

Correção
Conectar
BIC à
rede
elétrica

Descrição

Ar na
linha / Ar
na linha
maior que
1,0ml

Sensor de
ar
defeituoso

Causa
Equipo mal
preenchido com a
solução
Entrada de ar por
dano no equipo
Equipo mal
posicionado no
sensor de ar
Equipo com vinco
na região do
sensor de ar
Sensor de ar
danificado
Defeito no sensor
de ar na linha

Correção
Lavar equipo
Trocar equipo
Reposicionar
sensor
Reposicionar
sensor
Substituir
sensor
Substituir
sensor

Fonte: Autor.
Tipo
Sensor de pressão

As
bombas
de
infusão
possuem
sensíveis
mecanismos de detecção de anormalidades relacionadas
à
bateria,
sensores
e
operação,
que
quando
acionados, emitem alarme sonoro que sinalizam
necessidade de pronta intervenção do operador, sob
risco de ocorrência de eventos adversos ao paciente.
Então, que tal aprender o que deve ser feito
quando soa o alarme da BIC?

Sensor de ar

Tipo

1.4 Alarmes

Descrição

Oclusão
do equipo

Causa
Oclusão ou dobra do
equipo entre a bomba
e o paciente
Oclusão do cateter
ou acesso venoso
Sensor de pressão
danificado
Fonte: Autor.

Correção
Reposicionar
equipo
Desclampear
ou
desobstruir
sistema de
infusão
Substituir
sensor
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Tipo

Descrição

Sensor de gotas

Ausência de
gotas

Sensor
obstruído

Gotejamento
abaixo do
mínimo

Gotejamento
acima do
máximo

Causa
Pinça rolete do equipo fechada
Frasco de solução rígido e entrada de ar do
equipo fechada
Dobra ou obstrução do equipo entre a ampola
e a bomba
Câmara de gotejamento / frasco de solução
muito inclinado
Frasco de solução vazio
Sensor de gotas danificado
Sujeira depositada nas lentes do sensor de
gotas
Sensor de gotas danificado
Pinça rolete do equipo parcialmente fechada
Dobra ou obstrução parcial do equipo
Frasco de solução praticamente vazio
Câmara de gotejamento / frasco de solução
muito inclinado
Filtro de entrada de ar do equipo (quando da
utilização de frasco rígido) ou da câmara
graduada fechado
Equipo desgastado
Equipo mal posicionado

Correção
Abrir pinça rolete
Abrir entrada de ar do equipo
Manter equipo sem dobras
Manter câmara de gotejamento na posição
vertical
Trocar frasco de solução
Substituir sensor
Limpar sensor
Substituir sensor
Abrir totalmente pinça rolete
Manter equipo sem dobras
Trocar frasco de solução
Manter câmara de gotejamento na posição
vertical
Abrir filtro de ar
Trocar equipo
Reposicionar equipo

Fonte: Autor.
Obs.: Os alarmes associados ao sensor de gotas são desativados quando o sensor de gotas é desabilitado
(sinalizado pelo símbolo de uma gota).
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Tipo

Descrição
Aguardando
início de
infusão
Fim de standby
Fim de infusão
pré-alarme

A BIC concluiu o período programado de standby
Faltam quatro minutos para o término do volume
total programado

Fim de infusão
– Iniciado KVO

O volume total a ser infundido foi alcançado ou
ocorreu término da programação de uma infusão

Fim de KVO

Operação

Infusão em KVO
Vazão menor que
mínima
Vazão maior que
máxima

Causa

Correção

A BIC está ligada há 4 minutos, sem ter sido
iniciada a infusão

Iniciar infusão

Prazo de 20 minutos de duração da infusão em KVO
esgotado.
Alarme repetitivo que soa a cada 2 minutos durante
o KVO
Vazão calculada via volume/tempo menor do que 0,1
ml/h
Vazão calculada via volume/tempo maior do que
999,9 ml/h

Iniciar infusão
Reprogramar infusão

Reprogramar infusão

Reprogramar infusão
Reprogramar infusão
Reprogramar infusão
Reprogramar infusão

Volume igual a
zero

Tentativa de operar o equipamento com o sensor de
gotas desabilitado e sem programar o volume total
a infundir

Habilitar sensor de gotas e/ou
reprogramar infusão

Porta aberta

A porta da bomba foi aberta com a infusão em
andamento

Fechar tampa e reiniciar infusão

Teclado
bloqueado

Tentativa de alterar a programação da BIC com o
teclado bloqueado

Desbloquear teclado e reprogramar
infusão

Fonte: Autor.
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2 MONITOR MULTIPARAMÉTRICO

2.1 Componentes
Vamos conhecer as principais partes que compõem
o monitor multiparamétrico de sinais vitais?
Observe bem a imagem.

Fonte: Google
O Monitor Multiparamétrico é um equipamento
médico-hospitalar
utilizado
para
monitorar
parâmetros clínicos continuamente, em tempo real e
por longo período de tempo, através do acoplamento,
no paciente, de dispositivos que refletem algum
sinal vital.
Na construção deste material, adotou-se modelo
DX 2021®, da fabricante Dixtal.
Fonte: Google – Adaptações do autor
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O painel lateral do monitor também guarda
elementos a serem destacados. Veja a imagem a
seguir.

Há necessidade de elucidar melhor o painel de
controles (Botões de rápida função) presente no
painel frontal. Observe a foto.

Fonte: Dixtal

Fonte: Google – Adaptações do autor
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Antes de acoplar os dispositivos de leitura ao
paciente, devemos conhecer os cabos e dispositivos
que permitem a monitorização dos parâmetros básicos:
pressão arterial não invasiva (PANI, PNI ou NIBP,
siga em inglês para Non Invasive Blood Pressure),
eletrocardiografia, saturação parcial de oxigênio
(SpO2) e temperatura. Observe a seguir.

Por fim, observe também os outros cabos que
monitoram parâmetros básicos.

Fonte: Google – Adaptações do autor

Fonte: Google
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2.2 Dispositivos de leitura
Agora que você conhece os componentes responsáveis pela monitorização, é hora de aprender a posicionálos adequadamente. Vamos lá!
Parâmetro
PNI

Traçado eletrocardiográfico

Respiração
Frequência cardíaca
SpO2
Temperatura

Posicionamento do dispositivo de leitura
Membro superior (Marcação da braçadeira sobre artérias braquial ou radial) ou
membro inferior (Marcação da braçadeira sobre artérias poplítea ou pediosa)
Eletrodos na porção superior do peitoral direito (Right Arm – RA),
porção superior do peitoral esquerdo (Left Arm – LA),
quadrante abdominal inferior direito (Right Leg – RL),
quadrante abdominal inferior esquerdo (Left Leg – LL)e
linha paraesternal direita ou esquerda (Chest – C)
OBS: Não definir localização por cores, pois adotam-se diferentes padronizações
Eletrodos na porção superior do peitoral direito (RA)
e quadrante abdominal inferior esquerdo (LL)
Eletrodos no mesmo posicionamento da leitura do traçado eletrocardiográfico
(Frequência cardíaca torácica) ou sensor de oximetria sobre leito ungueal, asa do
nariz ou lóbulo da orelha (Frequência cardíaca periférica)
Sensor de oximetria sobre leito ungueal, septo nasal ou lóbulo da orelha;
palma da mão ou planta do pé (Pacientes pediátricos ou neonatos)
Sensor de temperatura sob axila, em posição retal ou esofágica (Esta última
inserida em procedimento análogo à sondagem nasogástrica)
Fonte: Autor.
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Para melhor entendimento, observe as imagens
abaixo:

Há ainda outros parâmetros importantes que
também podem ser monitorados. Conversaremos sobre
três deles: Pressão Venosa Central (PVC), Pressão
Arterial Invasiva (PAI ou IBP – Invasive Blood
Pressure) e capnometria (Mensuração de EtCO2 - Endtidal CO2). Para cada uma delas, é necessário
acoplar um módulo auxiliar externo específico no
painel lateral do monitor. Conectando-lhe o cabo
adequado e adaptando-se o dispositivo de leitura ao
paciente, o parâmetro será visualizado gráfica e
numericamente na tela do equipamento de forma
automática.
Observe
as
próximas
imagens
e,
posteriormente, a tabela a seguir.

Fonte: Google

Fonte: Google

Fonte: Google
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Pressão Venosa Central
Características
A PVC reflete a
pressão estimada na
veia cava superior
ou seja, a
capacidade de
enchimento do
ventrículo direito
ao final da
diástole.

Valores

Manuseio
- Para correta mensuração, manter paciente em decúbito
Os valores esperados da PVC
zero, sem travesseiro.
estão entre 3 – 6 mmHg.
- Nivelar, utilizando régua de nível, do transdutor
Valores abaixo do normal podem
eletrônico ao eixo flebostático (ponto de encontro
sugerir hipovolemia ou
entre 4º espaço intercostal e linha axilar média).
vasodilatação e valores mais
- Utilizar, preferencialmente, via distal do cateter
altos podem sugerir sobrecarga
para mensuração de PVC, devido à menor distância em
volumétrica, vasoconstricção
relação ao ventrículo direito.
ou falência ventricular, mas
- Manter bolsa pressurizada em 300mmHg (Checar a cada
devem ser avaliados com outros
6h).
parâmetros.
- Trocar soluções padronizadas a cada 24h.
- Trocar sistema de mensuração a cada 72h.
Fonte: Autor
Pressão Arterial Invasiva

Características

A medida invasiva
da pressão arterial
através de
transdutores
eletrônicos
conectados a
cateteres arteriais
periféricos permite
mensuração contínua
e acurada da
pressão arterial.

Valores

Manuseio
- Nivelar, utilizando régua de nível, do transdutor
eletrônico ao eixo flebostático (ponto de encontro
entre 4º espaço intercostal e linha axilar média).
Os valores normais da pressão
- Manter bolsa pressurizada em 300mmHg (Checar a cada
arterial invasiva são os
6h)
mesmos da pressão arterial não
- Trocar soluções padronizadas a cada 24h.
invasiva: Pressão Arterial
- Trocar sistema de mensuração a cada 72h.
Sistólica (PAS): 90-130 mmHg;
- Manter o membro aquecido e em posição funcional.
Pressão Arterial Diastólica
- Monitorar extremidades do membro cateterizado (Checar
(PAD): 60 – 90 mmHg.
a cada 6 horas).
- Monitorar presença de sangramento e sinais de
Não confundir Pressão Arterial
infecção em sítio de inserção.
Invasiva (PAI) com Pressão
- Manter conexões seguras e fixadas adequadamente para
Arterial Média (PAM), valor
prevenir desconexão acidental.
obtido através da fórmula PAS
- Utilizar técnica asséptica para a manipulação do
+ 2PAD/3.
sistema
- Sacar cateter arterial o mais breve possível, cessada
a indicação de mensuração de PAI.
Fonte: Autor
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Capnometria
Características
A capnometria é
obtida através de
capnógrafos,
dispositivos que
analisam e
registram a pressão
parcial de CO2
durante o ciclo
respiratório por um
sensor aplicado nas
vias áreas do
paciente ou pela
aspiração de uma
amostra de ar nas
vias aéreas
processada por um
sensor.
A medida do CO2 ao
final da expiração
permite a
monitorização
contínua e não
invasiva do gás
alveolar,
indiretamente
refletindo seus
níveis circulantes.

Valores

Manuseio

Em condições normais a PaCO2,
obtida através de gasometria
arterial, é em torno de 5mmmHg
superior ao EtCO2.
Aumentos dos níveis podem
significar aumento da
produção, depressão do sistema
respiratório,
hipertermia/sepse,
hipertireoidismo ou
hipoventilação.
Níveis abaixo do limite
inferior geralmente está
relacionado a hiperventilação,
hipotermia, hipovolemia,
hipotireoidismo ou aumento de
espaço morto. Queda abrupta do
EtCO2 pode significar
desconexão do sistema
ventilatório, vazamento do
sistema, tubo endotraqueal
obstruído, hipotensão aguda,
hiperventilação ou
tromboembolismo pulmonar
maciço.

Instalação:
- Conectar o módulo e o cabo de capnometria ao monitor
(O sistema começará a aquecer a câmera/detector);
- Conectar a célula entre a via aérea artificial e o
circuito respiratório;
- Conectar o sensor na “célula de zeragem” (“O”),
localizada no próprio cabo do módulo (Aguardar término
do procedimento “calibrando zero”);
- Conectar o sensor na “célula de referência” (“REF”)
quando for solicitado pelo monitor, localizada também
no próprio cabo (Aguardar término do procedimento
“calibração OK”);
- Conectar a câmera/detector no “sensor” que está
adaptado entre a via aérea artificial e o circuito
respiratório e proceder leitura.
Manutenção:
- Recalibrar a “câmera/detector” a cada nova gasometria
e sempre que houver a desconexão do sensor e/ou do
circuito respiratório; quando o “monitor” solicitar; e
após a limpeza e desinfecção das lentes do sensor ou da
câmera/detector, que deve ser realizada com álcool a
70% a cada troca do equipamento por paciente

Fonte: Autor
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2.3 Configurações básicas

3 VENTILADOR MECÂNICO

Para
ligar
o
aparelho
e
iniciar
a
monitorização, conecte os cabos aos respectivos
conectores e ao paciente, de acordo com os
parâmetros a serem monitorizados e pressione o botão
de ligar, localizado no painel frontal do monitor.
Quanto aos alarmes, o monitor alerta sempre que
houver um dispositivo a ele conectado, mas não
adequadamente
acoplado
ao
paciente
e,
principalmente, quando algum parâmetro vital se
encontra fora da faixa de normalidade previamente
estipulada. Portanto, é imperativa a configuração
dos valores mínimo e máximo de cada um dos
parâmetros a serem monitorados, que devem ser
adaptados ao quadro clínico de cada paciente.

Fonte: Google
O Ventilador Mecânico (VM) é um equipamento
médico-hospitalar
capaz
de
fornecer
suporte
ventilatório
de
curta
e
longa
duração,
para
pacientes adultos, pediátricos e neonatos.
Neste material, optou-se pelo modelo DX 3020®,
da fabricante Dixtal/Tecme.
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3.1 Componentes
Inicialmente, vamos conhecer as partes que
compõem o ventilador mecânico.
Observe bem a imagem abaixo. Perceba os
detalhes do painel frontal do equipamento, bem como
as principais entradas, saídas e conectores.

A
parte
traseira
do
equipamento
esconde elementos também relevantes. Conheça-os na
imagem abaixo.

Fonte: Google

Fonte: TECME – Grifos e legendas do autor
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Atente também para as duas imagens a seguir. A
primeira mostra as peças que formam o circuito
ventilatório em si. A segunda, por sua vez, traz
alguns componentes avulsos também importantes.

Por fim, observe os detalhes de um dos mais
importantes componentes do ventilador mecânico: o
sistema composto pelo sensor de fluxo expiratório
(pneumotacógrafo) e a válvula expiratória (ou
exalatória).

Fonte: Google

Fonte: Google

Fonte: Google
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3.2 Montagem do circuito
Uma vez conhecidos seus componentes, fica fácil
realizar a montagem do circuito do ventilador
mecânico. Porém, antes de fazer isso, é fundamental
compreender o ciclo ventilatório.
Observe bem o fluxo de ar no diagrama abaixo,
bem como a explicação a seguir:

Fonte: Google – Adaptações realizadas pelo autor
Uma fonte de gases medicinais (geralmente
oxigênio e ar comprimido) é conectada ao ventilador
através
de
válvulas
específicas,
habitualmente
localizadas na parte posterior do equipamento. Ao
ligar o aparelho, o operador determina parâmetros
como volume e concentração de O2, e ativa a abertura
da válvula de fluxo, viabilizando a passagem da
mistura desses gases, de forma pressurizada, através
das traqueias que formam o ramo inspiratório, até o
paciente (Seta azul).

O paciente, ao receber o aporte ventilatório
programado, realiza a hematose e, ao exalar o gás
carbônico proveniente da expiração, ativa o sensor
de fluxo presente no final do ramo expiratório, que
abre a válvula expiratória (Seta vermelha). Cessada
a pressão negativa proveniente da saída de gás
carbônico, os transdutores de pressão comandam o
fechamento
da
válvula
expiratória
e,
consequentemente, a abertura da válvula de fluxo,
reiniciando um novo ciclo.
Cabe salientar que a montagem do circuito de
ventilação mecânica deve ser realizada segundo as
boas práticas de controle de infecção, sendo
imprescindível, para tal, a higienização das mãos e
o uso de luvas estéreis no rigoroso cumprimento de
técnica asséptica.
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ramos devem ser unidos por um conector “Y”, que deve
receber, ainda, o cabo dos sensores.
O resultado deve ser como o da imagem abaixo:

Fonte: Google

Fonte: Google
Tendo sempre em mente o caminho que os gases
percorrem dentro do ventilador, inicialmente devemos
montar dois ramos (ou braços) ventilatórios, que
formarão as vias inspiratória e expiratória (esta
deve ser conectada à válvula expiratória). Cada ramo
é formado por duas traqueias de tamanhos iguais,
intercaladas por um copo coletor de condensado. Os
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E que tal relembrar as funções de cada um dos
componentes do circuito ventilatório e de algumas
partes do ventilador mecânico?
Observe o quadro abaixo:
Componente
Válvula de
fluxo

Traqueias
Copos
coletores
Jarra
umidificadora
Conector “Y”

Válvula
expiratória

Função
Regular abertura e fechamento do
ramo inspiratório, permitindo a
chegada de nova corrente de ar
medicinal. Quando se abre, fecha a
válvula expiratória
Permitir passagem de gases do
ventilador para o paciente e viceversa
Recolher condensado decorrente do
processo de umidificação ativa
Promover aquecimento e umidificação
do ar industrializado, mimetizando
condições atmosféricas
Unir ramos inspiratório e
expiratório, receber sensores de
temperatura e pressão e conectar-se
à via aérea artificial
Regular abertura e fechamento da
membrana presente no fim do ramo
expiratório, permitindo a
eliminação do ar expirado. Quando
se abre, fecha a válvula de fluxo
Fonte: Autor.

3.3 Sistemas de umidificação
Outro
ponto
igualmente
importante
a
ser
considerado
é
a
escolha
pelo
sistema
de
umidificação.
Reforça-se
que
os
circuitos
ventilatórios
devem
proporcionar,
ao
máximo,
condições semelhantes às fisiológicas, no tocante ao
aquecimento e umidificação do ar conduzido. Em
outras palavras, o ar precisa ser aquecido e
umidificado antes de ser ofertado ao paciente.
Há duas maneiras distintas de fazer isso:
incorporando-se uma jarra umidificadora ao ramo
inspiratório e conectando-a a um termoumidificador
elétrico (Umidificação ativa) ou utilizando-se, no
conector Y, um filtro trocador de calor e umidade
(Umidificação passiva).
Conheça-os na imagem abaixo:

Fonte: Google
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Na umidificação ativa, como já citado, uma
jarra
umidificadora
é
incorporada
ao
ramo
inspiratório através de uma traqueia de tamanho
reduzido. Esta jarra deve ser preenchida com água
destilada estéril (Que deve ser trocada diariamente)
e acoplada a uma base metálica (O termoudificador
elétrico), ligada à rede elétrica. O líquido será
aquecido e, aos poucos, formará vapor, que será
misturado aos gazes conduzidos ao paciente durante a
inspiração.
O circuito, quando montado, terá o aspecto da
imagem abaixo:

Na umidificação passiva, não há necessidade de
utilização de termoumidifcação elétrica, mas de um
filtro trocador de calor e umidade (ou HME – Heat
and Moisture Exchanger), que deve ser acoplado após
o conector Y, já em contato com a prótese
ventilatória do paciente. Este filtro retém em suas
membranas as gotículas de água aquecida proveniente
do ar expirado. A cada nova inspiração, o ar frio e
seco proveniente da fonte de gases passa por essas
membranas, entrando em contato com as gotículas
retidas, tornando o ar quente e úmido. Na expiração,
as gotículas são novamente retidas, reiniciando o
ciclo.
O circuito, quando montado, terá o aspecto da
imagem abaixo:

Fonte: Google

Fonte: Google
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Caso haja necessidade de realizar nebulização
durante ventilação mecânica (O que é bem comum), o
nebulizador deve ser acoplado ao ramo inspiratório
com auxílio de um conector “T” e seu “chicote” deve
ser diretamente conectado à saída específica do
ventilador mecânico, conforme observados nas figuras
a seguir:

Ainda, é fundamental considerar o sistema de
umidificação: ao nebulizar pacientes em uso de
filtros HME, este deve ser retirado e recolocado
imediatamente ao término do procedimento, sob risco
de
hiperssaturação
da
membrana
do
filtro
e,
consequentemente, oclusão da passagem de ar pelo
mesmo.
3.4 Parâmetros básicos
Após montagem do circuito e definição do
sistema de umidificação, é hora de checar se o
circuito foi bem montado. A etapa de calibração é
obrigatória quando se liga o ventilador mecânico e
exige, preferencialmente, o uso de um pulmão teste.
Para iniciá-la, mantenha as válvulas reguladoras dos
gases abertas entre 3 e 4Kgf/cm2 e ligue o
ventilador. Automaticamente, o teste será realizado.
Constatada a inexistência de escapes aéreos no
circuito, o ventilador está pronto para uso, sendo
necessário
definir
o
modo
ventilatório
e
os
principais parâmetros, adequados individualmente ao
quadro clínico de cada paciente.

Fonte: Google
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Vamos saber mais sobre esses parâmetros? Observe a tabela a seguir:
Parâmetro
Volume corrente
(VC)
Pressão controlada
(PC)
Frequência
respiratória (FR)
Positive End of
Expiration
Pressure (PEEP)
Fração
inspiratória de
oxigênio (FiO2)
Tempo inspiratório
(Tinsp)
Relação I:E
Sensibilidade

Definição (Valores padrão)
Quantidade de ar necessária para garantir expansão pulmonar e adequada perfusão tissular
(6 a 8ml/Kg)
Pressão de ar necessária para garantir expansão pulmonar e adequada perfusão tissular
(12-15mmhg)
Quantidade de ciclos ventilatórios por minuto
(12 a 16irpm)
Pressão residual presente nos alvéolos, ao final da expiração, para que estes não
colabem (5cmH2O)
Porcentagem de oxigênio ofertada baseada na SpO2, que deve permanecer, idealmente, acima
de 90% (21 a 100% - quanto mais alto, maior a dependência e, consequentemente, a
dificuldade de desmame)
Tempo de duração de um ciclo inspiratório (0,8 a 1,2s)
Relação entre tempo inspiratório e tempo expiratório (1:1,5 a 1:3)
Nível de esforço que paciente deve realizar para disparar um ciclo respiratório (-1 a 2cmH2O ou 1 a 5l/min)
Fonte: Autor
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3.5 Modos ventilatórios
Agora, você conhecerá os principais modos ventilatórios utilizados:

CPAP

SIMV

PSV

VCV

PCV

Modo

Características
Ventilação Controlada a Pressão: O ventilador abre a válvula de fluxo e libera oxigênio pressurizado via
ramo inspiratório até atingir uma pressão pré-determinada (PC), em resposta ao esforço do paciente
(ventilação assistida) ou segundo uma frequência respiratória programada, caso o paciente não presente
drive respiratório (ventilação controlada). O volume corrente é variável. Ainda, caso o paciente não
atinja o valor pré-determinado de sensibilidade para disparar o aparelho, este manterá ciclos
ventilatórios de acordo com a frequência respiratória mínima indicada pelo operador. Há necessidade,
portanto, de se programar pressão controlada, frequência respiratória, sensibilidade e tempo
inspiratório.
Ventilação Controlada a Volume: O ventilador abre a válvula de fluxo e libera oxigênio pressurizado via
ramo inspiratório até atingir um volume pré-determinado (VC), em resposta ao esforço do paciente
(ventilação assistida) ou segundo uma frequência respiratória programada, caso o paciente não presente
drive respiratório (ventilação controlada). A pressão nas vias aéreas é variável. Ainda, caso o paciente
não atinja o valor pré-determinado de sensibilidade para disparar o aparelho, este manterá ciclos
ventilatórios de acordo com a frequência respiratória mínima indicada pelo operador. Há necessidade,
portanto, de se programar volume corrente, frequência respiratória, sensibilidade e tempo inspiratório.
Ventilação com Suporte Pressórico: Modo espontâneo, de suporte, onde cada ciclo ventilatório é iniciado
e sustentado pelo esforço do paciente, que deve vencer uma sensibilidade pré-definida e receber suporte
ventilatório sincronizado ao seu esforço respiratório, até um limite pressórico pré-estabelecido. Essa
pressão é mantida até que o fluxo inspiratório caia a 25% do pico de fluxo atingido nessa incursão
inspiratória, exigindo trabalho da musculatura do paciente para manter o volume corrente. É um modo
comumente utilizado no desmame ventilatório. Há necessidade de se programar um modo de respaldo (VCV ou
PCV) caso paciente não apresente drive respiratório ou vença a sensibilidade pré-determinada.
Ventilação mandatória intermitente sincronizada: A intervalos regulares, o respirador libera um volume
previamente determinado. Fora destes ciclos, o paciente respira espontaneamente através do circuito do
ventilador, portanto, com frequência e volume corrente que variarão de acordo com a necessidade e
capacidade individuais. Não existe uma sensibilidade a ser vencida.
Pressão positiva contínua nas vias aéreas: Ventilação espontânea contínua assistida por um ventilador.
Neste modo, o ventilador mantém uma pressão positiva durante todo o ciclo respiratório, tanto da
inspiração como na expiração.
Fonte: Autor.
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3.6 Alarmes
Por fim, sabe o que fazer quando soa o alarme do ventilador mecânico?
Alarme
Causa
Ação
Presença de secreção em vias aéreas
Aspirar vias aéreas
Condensação do circuito
Esvaziar copos coletores de condensado
Hiperssaturação do filtro HME
Trocar filtro HME
Torção, dobra ou acotovelamento do
Alta
Manter traqueias livres de dobras
circuito ventilatório
pressão
Paciente tossindo, agitado, mordendo o
Acalmar o paciente; avaliar possibilidade de desmame;
(High
tubo, nauseado ou tentando falar
avaliar necessidade de sedoanalgesia
pressure)
Deslocamento direto do tubo para o
Reposicionar e fixar prótese ventilatória
brônquio principal (Seletividade)
Aumento da pressão na via aérea
Reavaliar quadro, identificar causa e tratar condição
(Broncoespasmo ou pneumotórax)
clínica
Desconexão do paciente ou de alguma
Reconectar circuito
parte do circuito
Baixa
Reavaliar quadro; providenciar material para nova
pressão
Extubação
intubação
(Low
Medir pressão interna do cuff e corrigir (Manter entre
pressure)
Vazamento ou vedação inadequada do cuff
20 e 25mmHg)
Baixa pressão na rede de gases
Providenciar reposição de gás medicinal
Paciente com dor, hipoxemia ou
Reavaliar quadro, identificar causa e tratar condição
FR elevada
anormalidade do SNC
clínica
pressão
Presença de secreção em vias aéreas
Aspirar vias aéreas
(High
Reavaliar quadro, identificar causa e tratar condição
frequency)
Hipóxia ou hipercapnia
clínica
Baixo
Desconexão do paciente ou de alguma
Reconectar circuito
volume
parte do circuito
corrente
Medir pressão interna do cuff e corrigir (Manter entre
Vazamento ou vedação inadequada do cuff
(Low
20 e 25mmHg)
exhaled
Vazamento por incisões de drenos
Providenciar instrumental para imediata correção do
volume)
pleurais
vazamento
Fonte: Autor.
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3.7 Simulador virtual

4 REFERÊNCIAS

E que tal aplicar tudo isso em um paciente
“real”?
Experimente o protótipo desenvolvido pela
empresa TECME (Reprodução autorizada).
Você
pode
acessá-lo
aqui:
http://tecmebrasil.com/project/simulador/

B Braun. Infusomat® compact.Instrução de uso
7008001 Ver. 3. Disponível em:
https://www.bbraun.com.br/content/dam/catalog/bbra
un/bbraunProductCatalog/S/AEM2015/ptbr/b/infusomat-compact.pdf.bb-.16443712/infusomatcompact.pdf Acesso em: 01 de julho de 2018.
Dixtal Biomédica. Monitor de Sinais Vitais DX
2021. Manual de Operação rev. J. Disponível em:
www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[28586-24].PDF Acesso em: 01 de julho de 2018.
Dixtal Biomédica. Ventilador DX 3010. Manual de
Operação
rev.
C.
Disponível
em:
www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[28586-24].PDF Acesso em: 01 de julho de 2018.
Gomes AM. Enfermagem na Unidade de Terapia
Intensiva – 3. ed. rev. – São Paulo: E.P.U., 2008.

Fonte: TECME

ME Brasil. Simulador Neumovent Graphnet Advance.
Disponível
em:
http://tecmebrasil.com/project/simulador/Acesso
em: 01 de julho de 2018.
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APÊNDICE C: ORIENTAÇÕES AOS JUÍZES DA PESQUISA

Prezado(a) juiz(a),
Obrigado por aceitar do estudo “Desenvolvimento e validação do objeto virtual
de aprendizagem ‘UTI: Uma Tecnologia Intuitiva’”!
Trata-se de uma pesquisa de Mestrado, vinculada ao Programa de PósGraduação em Ensino da Saúde da Universidade Federal do Rio Grande do Norte,
que tem como objetivo o desenvolvimento de uma ferramenta de ensino, otimizada
para dispositivos móveis, que visa facilitar o manuseio de equipamentos médicohospitalares – bomba de infusão contínua, monitor multiparamétrico de sinais vitais e
ventilador mecânico – presentes no ambiente de terapia intensiva. Nesta etapa do
projeto, você foi selecionado (a) para validar a ferramenta desenvolvida.
Por reconhecermos ser um especialista no assunto – por trabalhar na área de
Terapia Intensiva, ter relevante experiência profissional e/ou por lecionar/publicar
nessa temática –, você poderá julgar a representatividade e relevância do material
neste instrumento, a fim de torná-lo confiável, preciso e utilizável para a melhoria da
capacitação profissional, formação e qualidade da assistência de enfermagem em
Terapia Intensiva.
Informamos que o processo de avaliação desse instrumento dura, em média,
30 minutos e não é possível fazê-lo em partes. Uma vez iniciada a avaliação, você
deverá ir até o fim. Caso contrário, as respostas das questões previamente
respondidas serão perdidas. A proposta do estudo foi apreciada e aprovada pelo
Comitê de Ética e Pesquisa do Hospital Universitário Onofre Lopes, por meio do
Parecer Consubstanciado nº 2.632.658.
Dessa forma, solicitamos a sua contribuição na validação do material
desenvolvido.
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APÊNDICE D: CARACTERIZAÇÃO PESSOAL E PROFISSIONAL DOS JUÍZES

CARACTERIZAÇÃO PESSOAL
Nome completo

.................................................................................................

Sexo:

(

Idade (em anos)

.................................................................................................

)

Masculino

(

)

Feminino

CARACTERIZAÇÃO PROFISSIONAL
Instituição(ões) em que trabalha:

.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................

Formação profissional

.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................

Qualificação profissional

(

)

Especialização

(Maior titulação)

(

)

Residência

(

)

Mestrado

(

)

Doutorado

(

)

Outros

(

)

Na assistência

(

)

Na docência

(

)

Em Terapia Intensiva

Tempo de experiência (Em anos):
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APÊNDICE E: QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DO WEBSITE “UTI: UMA
TECNOLOGIA INTUITIVA” POR ESPECIALISTAS EM TERAPIA INTENSIVA
(ADAPTADO DE PASQUALI27)
Instruções

Alarmes

Configurações
básicas

Montagem do
sistema

Componentes

Para validar o material, você deverá avaliar cada um dos itens de acordo com
os requisitos propostos, atribuindo-lhes um valor de 1 a 5, que representam
considerações de total discordância (1) até total concordância com a afirmação em
questão (5). Em caso de valores menores ou iguais a 3 acerca do(s) aspecto(s)
abordado(s), deverão ser listados os motivos das inadequações e/ou sugestões a
fim de adequar o item avaliado.
Ao término, deverá ser dado o parecer final do instrumento, empregando os
mesmos critérios utilizados para cada questão e uma recomendação sobre o uso da
ferramenta para a melhoria da capacitação profissional, formação e qualidade da
assistência de Enfermagem em Terapia Intensiva.
Bomba de Infusão
Itens avaliados
O item é relevante e atende à finalidade proposta
A linguagem é condizente com o público-alvo
O vocabulário é adequado
O conteúdo é claro, simples e inequívoco
O conteúdo é aplicável à realidade
Segue as práticas baseadas em evidência mais atuais
O item é relevante e atende à finalidade proposta
A linguagem é condizente com o público-alvo
O vocabulário é adequado
O conteúdo é claro, simples e inequívoco
O conteúdo é aplicável à realidade
Segue as práticas baseadas em evidência mais atuais
O item é relevante e atende à finalidade proposta
A linguagem é condizente com o público-alvo
O vocabulário é adequado
O conteúdo é claro, simples e inequívoco
O conteúdo é aplicável à realidade
Segue as práticas baseadas em evidência mais atuais
O item é relevante e atende à finalidade proposta
A linguagem é condizente com o público-alvo
O vocabulário é adequado
O conteúdo é claro, simples e inequívoco
O conteúdo é aplicável à realidade
Segue as práticas baseadas em evidência mais atuais

Valor atribuído
1
2
3
4
5

LEGENDA:
1 – Discordo totalmente;2 – Discordo parcialmente;3 – Nem discordo, nem concordo; 4 – Concordo
parcialmente;5 – Concordo totalmente.

(Continua)
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Configurações
básicas

Dispositivos de
leitura

Componentes

(Continuação)

Monitor Multiparamétrico
Itens avaliados
O item é relevante e atende à finalidade proposta
A linguagem é condizente com o público-alvo
O vocabulário é adequado
O conteúdo é claro, simples e inequívoco
O conteúdo é aplicável à realidade
Segue as práticas baseadas em evidência mais atuais
O item é relevante e atende à finalidade proposta
A linguagem é condizente com o público-alvo
O vocabulário é adequado
O conteúdo é claro, simples e inequívoco
O conteúdo é aplicável à realidade
Segue as práticas baseadas em evidência mais atuais
O item é relevante e atende à finalidade proposta
A linguagem é condizente com o público-alvo
O vocabulário é adequado
O conteúdo é claro, simples e inequívoco
O conteúdo é aplicável à realidade
Segue as práticas baseadas em evidência mais atuais

1

Valor atribuído
2
3
4
5

LEGENDA:
1 – Discordo totalmente; 2 – Discordo parcialmente; 3 – Nem discordo, nem concordo; 4 – Concordo
parcialmente; 5 – Concordo totalmente.

(Continua)

89

Simulador virtual

Alarmes

Modos
ventilatórios

Parâmetros
básicos

Sistemas de
umidificação

Montagem do
circuito

Componentes

(Continuação)

Ventilador Mecânico
Itens avaliados
O item é relevante e atende à finalidade proposta
A linguagem é condizente com o público-alvo
O vocabulário é adequado
O conteúdo é claro, simples e inequívoco
O conteúdo é aplicável à realidade
Segue as práticas baseadas em evidência mais atuais
O item é relevante e atende à finalidade proposta
A linguagem é condizente com o público-alvo
O vocabulário é adequado
O conteúdo é claro, simples e inequívoco
O conteúdo é aplicável à realidade
Segue as práticas baseadas em evidência mais atuais
O item é relevante e atende à finalidade proposta
A linguagem é condizente com o público-alvo
O vocabulário é adequado
O conteúdo é claro, simples e inequívoco
O conteúdo é aplicável à realidade
Segue as práticas baseadas em evidência mais atuais
O item é relevante e atende à finalidade proposta
A linguagem é condizente com o público-alvo
O vocabulário é adequado
O conteúdo é claro, simples e inequívoco
O conteúdo é aplicável à realidade
Segue as práticas baseadas em evidência mais atuais
O item é relevante e atende à finalidade proposta
A linguagem é condizente com o público-alvo
O vocabulário é adequado
O conteúdo é claro, simples e inequívoco
O conteúdo é aplicável à realidade
Segue as práticas baseadas em evidência mais atuais
O item é relevante e atende à finalidade proposta
A linguagem é condizente com o público-alvo
O vocabulário é adequado
O conteúdo é claro, simples e inequívoco
O conteúdo é aplicável à realidade
Segue as práticas baseadas em evidência mais atuais
O item é relevante e atende à finalidade proposta
A linguagem é condizente com o público-alvo
O vocabulário é adequado
O conteúdo é claro, simples e inequívoco
O conteúdo é aplicável à realidade
Segue as práticas baseadas em evidência mais atuais

1

Valor atribuído
2
3
4
5

LEGENDA:
1 – Discordo totalmente; 2 – Discordo parcialmente; 3 – Nem discordo, nem concordo; 4 – Concordo
parcialmente; 5 – Concordo totalmente.
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APÊNDICE F: PARECER FINAL DO JUIZ SOBRE OVA
Você recomendaria o uso dessa ferramenta para a melhoria da capacitação
profissional, formação e qualidade da assistência de enfermagem em Terapia
Intensiva?
(

)

Sim

(

)

Sim, mas com modificações

(

)

Não

Possui alguma sugestão de melhoria para o aplicativo?
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
Possui alguma recomendação?
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
Qual o seu parecer sobre a ferramenta desenvolvida?
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
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APÊNDICE G: QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DE PERCEPÇÃO DE
USUÁRIOS SOBRE O USO DO WEBSITE “UTI: UMA TECNOLOGIA INTUITIVA”
(ADAPTADO DE DEL’ANGELO32)
Itens avaliados

1

Valor atribuído
2
3
4

5

O material é de fácil entendimento
O material é agradável
O material é didático
Posso escolher o que quero aprender
O material proporciona a autonomia na aprendizagem
Ficou fácil compreender o assunto após uso da
ferramenta
Senti-me motivado a utilizar o material
Esse material deve ser usado na formação
Profissionais podem ser treinados com esse material
Ferramentas como essa seriam úteis para outros temas
LEGENDA:
1 – Discordo totalmente; 2 – Discordo parcialmente; 3 – Nem discordo, nem concordo; 4 – Concordo
parcialmente; 5 – Concordo totalmente.

Quais as dificuldades apresentadas durante manuseio da ferramenta?
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
Possui alguma sugestão para melhoria para do website?
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
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ANEXOS
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