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RESUMO 

alta hospitalar responsável é definida como a transferência do cuidado realizado 
por profissionais da área da saúde, no período de hospitalização, para o próprio 
paciente e seus familiares/cuidadores. As orientações de alta hospitalar são 
especialmente importantes no processo do transplante de células-tronco
hematopoéticas (TCTH) pelo fato de que o completo reestabelecimento das funções 
de medula óssea ocorre, em média, 100 dias após o transplante, - período em que o 
paciente se encontra em tratamento ambulatorial -. A adesão do paciente aos 
cuidados, após a alta hospitalar, miniminiza complicações e as chances de 
reinternamento. Objetivo: produzir vídeos digitais disponíveis on-line com as
orientações dos cuidados pós-alta de pacientes submetidos a TCTH. Método:
pesquisa aplicada de produção tecnológica desenvolvida em um hospital de ensino. 
A produção dos vídeos se deu em três fases. Na primeira, denominada pré-
produção, elaborou-se o roteiro dos vídeos a partir das orientações contidas no 
manual de alta hospitalar utilizado no local de pesquisa. Esse conteúdo foi 
atualizado mediante consulta à literatura científica, as orientações dos centros 
nacionais e internacionais de TCTH disponíveis na internet e aos profissionais da 
equipe multidisciplinar que atuam no campo da pesquisa. Na segunda fase, 
produção, o roteiro foi validado pelos profissionais que assistem os pacientes 
transplantados. As narrações foram captadas e editadas por um técnico de áudio. 
Em seguida, elaboraram-se os storyboards e selecionaram-se as imagens para a
criação dos vídeos, os quais foram editados no aplicativo on-line ANIMAKER. Na 
terceira etapa, pós-produção, os vídeos foram validados por um grupo de juízes, 
constituído por profissionais com expertise em TCTH, atuantes no campo da 
pesquisa. Após aprovação dos juízes, os vídeos foram inseridos em um canal do 
Youtube.  Resultados: Produziram-se 15 vídeos, com duração média de 3 minutos 
e 47 segundos. Os temas abordados foram: Adaptação ao período pós-alta 
hospitalar; lavagem de mãos; prevenção de infecções e sangramentos; cuidados 
com o corpo, com os dentes e a boca e cateter de Hickman; Vida sexual após o 
transplante; Limpeza dos ambientes e roupas; Doença do enxerto contra o 
hospedeiro; Visitas; Vacinas e medicamentos. Conclusão: Foi possível produzir a
tecnologia proposta por meio da produção de quinze vídeos, os quais abordam 
cuidados essenciais para preparar pacientes submetidos ao TCTH e seus familiares 
para a alta hospitalar. Segundo a avaliação dos juízes, a tecnologia desenvolvida é 
apropriada para viabilizar a prática da alta responsável, conforme preconiza o 
Ministério da Saúde. O fato de um enfermeiro ser o responsável por todas as fases 
de elaboração desta tecnologia educacional reduziu custos e o tempo de produção. 
Pode ser viável tanto para instituições carentes de recursos financeiros quanto para 
situações emergenciais como, por exemplo, surtos de doenças transmissíveis. A
tecnologia pode auxiliar os pacientes e seus cuidadores a assumirem os cuidados 
pós-alta hospitalar após o TCTH, sendo acessível também para deficientes visuais, 
já que todo o conteúdo é narrado e, para deficientes auditivos, pela visualização de 
legendas no Youtube. 

: Tecnologia; Alta Hospitalar; Enfermagem; Educação em saúde;
Vídeos educativos. 



ABSTRACT 

 Responsible hospital discharge is defined as the transfer of the care provided by 
health professionals during the hospitalization period to the patient and his relatives / 
caregivers. Hospital discharge guidelines are especially important in the process of 
hematopoietic stem cell transplantation (HSCT), because the complete 
reestablishment of bone marrow functions is a long process that occurs, on average, 
100 days after transplantation, when the patient is on outpatient treatment. 
Adherence to care after hospital discharge minimizes complications and the chances 
of rehospitalization. Objective: To produce digital videos available online, with post-
discharge care guidelines for patients undergoing HSCT. Method: This is an applied 
research of technological production, developed in a teaching hospital. The 
production of the videos took place in three phases. In the first, called pre-production, 
the script of the videos was elaborated based on the guidelines contained in the 
hospital discharge manual used at the research site. This content was updated by 
consulting: the scientific literature, the guidelines of the national and international 
TCTH centers available on the Internet, and the professionals of the multidisciplinary 
team working in the field of research. In the second phase of production, the script 
was validated by the professionals who assist the transplanted patients. The 
narrations were recorded and edited by an audio technician. After that, the 
storyboards were elaborated and the images for the creation of the videos were 
selected, which were edited in the online application ANIMAKER. In the third stage, 
post-production, the videos were validated by a group of judges, made up of 
professionals with expertise in TCTH, acting in the field of research. After THE 
approval of the judges, the videos were inserted into a Youtube channel. Results: 15 
videos were produced, with an average duration of 3 minutes and 47 seconds. The 
topics covered were: Adaptation to the hospital post-discharge period; hand washing; 
prevention of infections and bleeding; body care, teeth and mouth and Hickman's 
catheter; Sex life after transplantation; Cleaning of environments and clothing; Graft 
versus host disease; Visits; Vaccines and medications. According to the evaluation of 
the judges, the videos are adequate to assist the nurses in the preparation of the 
patients for discharge and can facilitate the understanding of the information by 
patients and caregivers. Conclusion: It was possible to produce the proposed 
technology through the production of fifteen videos, which address essential care to 
prepare patients undergoing HSCT and their relatives for discharge. According to the 
evaluation of the judges, the technology developed is appropriate to enable the 
practice of  responsible discharge, as recommended by the Ministry of Health. The 
fact that a nurse is responsible for all the phases of elaboration of this educational 
technology, has reduced costs and production time. It may be feasible for both 
intuitions lacking financial resources and for emergency situations, such as outbreaks 
of communicable diseases. Implications: The technology can help patients and their 
caregivers take hospital post-discharge care after HSCT and is also accessible to the 
visually impaired, as all content is narrated and for the hearing impaired, through 
YouTube subtitles. 

Key Words: Technology; Patient Discharge; Nursing; Health Education; Instructional 
Films and Videos, 
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APRESENTAÇÃO 

Iniciei minhas atividades profissionais na atenção hospitalar, em 2010, e, 

desde então, atuo como enfermeira assistencial em um Serviço de Transplante de 

Medula Óssea (STMO). Durante esse período, pude compreender a complexidade 

do processo de Transplante de Células-tronco Hematopoéticas. 

Dentre o rol de especificidades dos pacientes submetidos a esse tratamento, 

a fase de transição de cuidados entre o hospital e sua residência fixa ou temporária, 

despertou-me preocupação e trouxe a motivação para realizar esta pesquisa. 

Após a alta hospitalar, ocorre uma mudança importante na rotina diária dos 

pacientes e seus cuidadores, pois eles assumem inúmeras responsabilidades 

relacionadas aos cuidados à saúde.  

Apesar de receber assistência ambulatorial com frequência, no período em 

que o paciente permanece em casa, surgem inúmeras dúvidas em relação aos 

cuidados necessários para evitar complicações e nova internação hospitalar. 

O volume de informações que esses pacientes e seus acompanhantes 

precisam assimilar antes da alta hospitalar se concretizar é grande e, nem sempre, a 

equipe de enfermagem despende de tempo suficiente para realizar a orientação 

adequada. O preparo para a alta, muitas vezes, se resume à leitura do “manual de 

alta” – impresso específico do STMO elaborado em 2004 e reimpresso em 2013 – 

entregue aos pacientes poucos dias antes de sua saída do hospital.  

Alguns pacientes atendidos no campo desta pesquisa possuem um nível 

insatisfatório de leitura e compreensão. E, mesmo aqueles que apresentam boa 

interpretação de texto, podem ter o seu aprendizado dificultado pelo estresse 

causado pelo receio de sair de um ambiente seguro e assumir a responsabilidade 

sobre seus cuidados. 

Assim, adotar novas estratégias para educação em saúde, a fim de superar 

essas dificuldades, é de suma importância para o sucesso do tratamento.  

Com a popularização de notebooks e dispositivos móveis como smartphones 

e tablets, o acesso à internet tornou-se possível à maioria dos pacientes internados. 

Logo, o uso de vídeos educativos disponíveis na internet pode ser uma versátil e 

poderosa ferramenta para as orientações sobre os cuidados após a alta hospitalar. 

As ferramentas e os tutoriais disponíveis on-line possibilitam a construção de 

diversos materiais multimídia pelo próprio enfermeiro. Isso reduz custos e viabiliza a 



17 
 
 

utilização desses recursos para atividades educativas com pacientes e profissionais 

de saúde, mesmo em instituições que não dispõem de recursos financeiros para 

investir em inovações tecnológicas dessa natureza.  

O fato de o Youtube estar amplamente difundido no Brasil e oferecer, além 

de conteúdo de entretenimento, vídeo-aulas sobre inúmeros temas, despertou-me o 

interesse de empregar essa tecnologia às questões do local onde trabalho, na 

tentativa de melhorar a orientação aos pacientes e seus cuidadores. 
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1 INTRODUÇÃO 

 Este capítulo introdutório está apresentado em cinco subitens: alta hospitalar; 

transplante de células-tronco hematopoéticas e a importância das orientações de 

alta; vídeos educativos e Youtube; educação em saúde; andragogia; aprendizagem 

multimídia e relevância da pesquisa.  

 
1.1 ALTA HOSPITALAR  
 

A alta hospitalar marca uma transição importante nos cuidados, na qual a 

equipe de saúde divide a responsabilidade dos cuidados com a família ou demais 

cuidadores, os quais assumem cuidados primários. (BHANSALI et al., 2016; 

SAMUELS-KALOW; STACK; PORTER, 2012). Trata-se de um momento em que os 

pacientes tendem a se sentirem vulneráveis, pois encontram-se na iminência de 

sairem de um local considerado seguro. 

 Os enfermeiros podem facilitar esse processo, fornecendo aos pacientes 

informações sobre o que esperar durante a transição, estabelecendo estratégias 

para gerenciar problemas. (SCHULTZ et al., 2014). Segundo Ashbrook, Mourad e 

Sehgal (2013), aproximadamente 20% dos pacientes experimentam um evento 

adverso evitável nessa fase. 

Dessa forma, as orientações de alta devem assumir papel central na 

prestação de cuidados aos pacientes, pois reduzem a ansiedade, melhoram a 

adesão ao plano terapêutico e, consequentemente, as condições de saúde. Além 

disso, possibilitam melhorar a utilização dos serviços de saúde e podem, ainda, 

aumentar a satisfação dos pacientes. (REIS et al., 2013). 

Apesar de as orientações de alta hospitalar serem vitais para o paciente 

administrar seus próprios cuidados fora do hospital, nem sempre ele as compreende 

de maneira satisfatória. A falta de compreensão das orientações de alta está 

associada à menor adesão aos cuidados e à maior chance de insucesso no 

tratamento. (ALBRECHT et al., 2014). Os resultados do estudo de Martins et al. 

(2015) evidenciaram falta de clareza nas informações recebidas durante a alta 

hospitalar, indicando falhas de comunicação entre enfermeiro e paciente. 

De acordo com Reis et al. (2013), dentre as intervenções sugeridas para 

melhorar a compreensão dos pacientes, a mais simples é a instrução de alta verbal 

e escrita, contendo informações específicas do diagnóstico e acompanhamento. O 
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profissional de saúde responsável pela alta deve levar em consideração a 

comunicação das informações principais, a verificação da compreensão e 

identificação de tópicos confusos ou de difícil compreensão. 

A preocupação com a alta hospitalar e a continuidade do cuidado pode ser 

comprovada por documentos oficiais publicados pelo Ministério da Saúde, tais como 

as portarias nº 2.395, de 11 de outubro de 2011; nº 2.809, de 07 de dezembro de 

2012; nº 963, de 27 de maio de 2013.  

A portaria nº 3.390, de 30 de dezembro de 2013, define alta responsável 

como a transferência do cuidado realizado por profissionais da área da saúde, no 

período de hospitalização, para o próprio paciente e seus familiares/cuidadores. De 

acordo com o artigo 16, inclui ações que visam a “orientação dos pacientes e 

familiares quanto à continuidade do tratamento, reforçando a autonomia do sujeito, 

proporcionando o autocuidado”. (BRASIL, 2013, não paginado). 

Devido à atuação constante e ininterrupta no período de internamento, o 

enfermeiro é o profissional mais indicado para realizar o preparo para alta hospitalar. 

(GANZELLA; ZAGO, 2008). O cuidador/familiar, o paciente e os profissionais de 

saúde devem trabalhar em conjunto para garantir que essa transição seja segura e 

responsável. Para garantir orientação de alta de qualidade, faz-se necessário um 

planejamento multidisciplinar dos cuidados e avaliação das necessidades 

específicas de cada paciente. (NAPOLEÃO; CALDATO; PETRILLIFILHO, 2009).   

Os profissionais de saúde, de acordo com Paiva e Valadares (2013), 

precisam apoiar e incentivar os familiares para que eles assumam os cuidados do 

paciente, após a alta hospitalar. 

 
A equipe de saúde precisa compreender a importância das ações para além 
do hospital. Os familiares devem ser verdadeiramente ouvidos no tocante as 
suas percepções. O compartilhamento de ideias e, fundamentalmente, o 
diálogo precisam ter espaço nas práticas de saúde. Também, é preciso 
adequar a linguagem para que assuntos cabíveis ao cuidado possam fazer 
nexo ao ente e a família. 
Preparar para alta hospitalar, desde o momento da admissão, possibilita o 
estabelecimento de diálogo e compartilhamento de saberes em caráter 
contínuo, que contribui intensamente para o desenvolvimento de autonomia 
e confiança necessárias para a prática do cuidado no domicílio, em vez de 
prescrições prontas, que precariamente orientam os clientes e os familiares 
(PAIVA; VALADARES, 2013, p.254). 

 
Embora, a alta hospitalar responsável seja uma necessidade, faltam 
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estratégias inovadoras1 para viabilizá-la. As tecnologias educacionais do tipo vídeo, 

disponíveis em redes sociais como o Youtube, podem figurar como estratégias para 

a educação em saúde.  
 

1.2   TRANSPLANTE DE CÉLULAS-TRONCO HEMATOPOÉTICAS E A 
IMPORTÂNCIA DAS ORIENTAÇÕES DE ALTA HOSPITALAR 

 
Conforme dados da Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos 

(ABTO), foram realizados, em 2017, no Brasil, 2.187 TCTH.  

O TCTH pode ser definido como a infusão endovenosa de células-tronco 

hematopoéticas (CTH) a fim de recuperar as funções normais da medula óssea que 

foi afetada por alguma doença. (VOLTARELLI, PASQUINI E ORTEGA, 2009).  

As CTH podem provir da medula óssea, do sangue periférico e do sangue 

de cordão umbilical e placentário. Cada fonte apresenta vantagens e desvantagens 

específicas. (SOUZA; MARQUES JÚNIOR; BOUZAS, 2009). De acordo com a 

origem das CTH, o transplante pode ser classificado em: autólogo e alogênico, 

aparentado ou não-aparentado, haploidêntico e singênico, os quais apresentam 

diferentes características e níveis de complexidade.  

No transplante autólogo, as CTH são coletadas do próprio paciente, no 

período de remissão da doença. Após a coleta, as CTH passam por tratamento e 

criopreservação e são infundidas após a fase de condicionamento. Esse tipo de 

transplante é indicado para o tratamento de neoplasias e doenças autoimunes em 

que não ocorre infiltração medular. (PASQUINI; PEREIRA, 2009). 

No TCTH alogênico, as CTH provêm de um doador aparentado ou não 

aparentado. É indicado para tratar doenças hereditárias, hematológicas e 

neoplasias, nas quais ocorre infiltração medular. (PASQUINI; PEREIRA, 2009). 

Quando há um doador compatível na família, opta-se pelo transplante alogênico 

aparentado. A probabilidade de encontrar compatibilidade entre irmãos é de cerca 

de 25%. Para os demais membros da família, a probabilidade é menor que 5%. 

(BOUZAS, 2011). Não havendo a possibilidade de realizar um TCTH aparentado, o 

não-aparentado é o transplante de escolha.  

O transplante alogênico também pode ser do tipo singênico, - mais raro- , 

                                            
1O termo inovação, nesta pesquisa, é entendido como o “desenvolvimento de uma ideia ou invenção 
convertida em alguma aplicação útil, que pode ser incorporada em produtos, serviços ou processos” 
(CIETO et al., 2014).   
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no qual as CTH são doadas por irmão gêmeo univitelino. (PASQUINI; PEREIRA, 

2009). 

O TCTH haploidêntico é uma modalidade cada vez mais considerada como 

opção terapêutica viável para pacientes que não possuem doadores com Antígeno 

Leucocitário Humano (HLA) compatível. (VADAKEKOLATHU; RUTELLA, 2017).  

Nesse tipo de transplante, as CTH provêm de um doador aparentado com o 

haplótipo 50% compatível, frequentemente mãe, pai ou irmão. (MARQUES, 2016). A 

grande vantagem desse tipo de transplante é que a chance de encontrar um doador 

é de aproximadamente 95%, o que é relevante quando se constata que cerca de 

50% dos pacientes que necessitam de TCTH não têm doadores HLA compatíveis. 

(HAMERSCHLAK, 2016). 

O TCTH é um processo longo e complexo que pode ser dividido, segundo 

Gomes (2016), em cinco etapas (Figura 1). A primeira trata do preparo para 

internação. Os pacientes são orientados sobre os procedimentos e se submetem a 

exames pré-internação e consultas com a equipe multiprofissional. A segunda 

compreende a fase de condicionamento, na qual o paciente recebe altas doses de 

quimioterápicos, associadas ou não a sessões de radioterapia, com o intuito de 

destruir a medula óssea doente. A terceira compreende a infusão das Células-

Tronco Hematopoéticas (CTH). Na quarta etapa, chamada de permanência 

hospitalar pós-transplante, ocorre a pancitopenia e a pega medular, isto é, o 

momento em que as CTH recebidas iniciam o reestabelecimento da hematopoese. A 

quinta etapa compreende a fase de atendimento ambulatorial. 
 

FIGURA 1 – ETAPAS DO TRANSPLANTE DE CÉLULAS-TRONCO HEMATOPOÉTICAS. 
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FONTE: A autora (2017). 

 
Segunda, terceira e quarta etapas ocorrem durante a internação em leito 

hospitalar, sob isolamento protetor e cuidados intensivos de enfermagem nas 24 

horas.  A alta hospitalar, que ocorre após a pega medular e a melhora das condições 

clínicas do paciente, é sucedida por um período de tratamento ambulatorial. É nessa 

fase que a importância do cuidador2 se destaca, considerando que ele assume, 

juntamente com o paciente e a equipe de saúde, a responsabilidade sobre o 

tratamento. (NASCIMENTO et al., 2016). Destaca-se que, 

 
(...) o período de tratamento ambulatorial é de extrema importância, pois 
simboliza a passagem do cuidado hospitalar, muitas vezes imbuído do 
significado de cuidar profissional, para o Cuidado Domiciliar, em que o papel 
do cuidador informal, familiar, assume a centralidade. (GOMES, 2016, p.22).  

 
Nessa fase transitória de cuidados, o paciente está sujeito a inúmeras 

complicações. Há alto risco de infecção devido à neutropenia decorrente da fase de 

condicionamento.(CARLUCCI et al., 2016). Por isso, o paciente submetido ao TCTH 

exige cuidados rigorosos com a higiene pessoal e limpeza dos ambientes, o que 

demanda orientação planejada sobre os cuidados após a alta, a fim de garantir o 

reestabelecimento da saúde desses pacientes. (CRUZ, 2013).  

 A educação do paciente e de seus cuidadores sobre a prevenção e detecção 

de sinais e sintomas de infecções é fundamental para reduzir complicações e 

estabelecer tratamento rápido evitando danos maiores (LIMA; MINETTO, 2014). 
                                            
2 Para fins desta pesquisa, considera-se cuidador a pessoa que assumirá os cuidados do paciente 
após a alta hospitalar, geralmente um familiar. 
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 Os pacientes onco-hematológicos, de acordo com os resultados de Lima e 

Minetto (2014), “não possuem informações adequadas e suficientes acerca dos 

cuidados necessários para prevenção de infecções, bem como acerca dos motivos 

que os deixam mais expostos a essa complicação”. (LIMA; MINETTO, 2014, p.43).  
 Considera-se que o enfermeiro é responsável pela instrução do paciente em 

todas as fases do tratamento. As ações educativas têm o objetivo de tornar o 

paciente capaz de gerenciar seu autocuidado e saber identificar sinais e sintomas 

importantes para detectar infecções e outras complicações. Para viabilizar essas 

ações, Lima e Minetto (2014) concluíram, em seus estudos, que há a necessidade 

de construir estratégias educativas. 

 Os vídeos são capazes de criar um ambiente favorável para o 

empoderamento do paciente e demais envolvidos no seu processo de cuidar, 

tornando-os mais seguros. (NASCIMENTO, et al, 2014). 

 

1.3  VÍDEOS EDUCATIVOS E YOUTUBE 
 

 A internet foi responsável por uma verdadeira revolução na sociedade, 

tornando possível a comunicação, em tempo real, em praticamente todos os locais 

do planeta. A pesquisa, tanto no âmbito da academia quanto fora dela, tornou-se 

fácil, rápida e passível de se fazer em qualquer hora e local com o advento dos 

dispositivos móveis e conectividade sem fio.  

Nesse contexto, “o importante não é apenar fazer uso do recurso, mas saber 

o que fazer com a infinidade de informações presentes na internet, distinguir 

informações de qualidade e transformar as informações para a construção do 

conhecimento (...)”. (FLORES, 2018, p.10). 

 Os dispositivos móveis e as mídias digitais estão presentes no cotidiano da 

maioria dos brasileiros e sendo amplamente discutidas por pesquisadores das áreas 

de tecnologia e educação devido ao seu grande potencial pedagógico.   

Para Flores (2018), os processos de aprendizagem estendem-se 

notadamente com os vídeos publicados e compartilhados por meio das redes 

sociais, também maciçamente presentes no cotidiano de grande parte da população 

mundial.  

Criado em 2005, o Youtube é o site mais popular de compartilhamento de 

mídia do mundo com mais de um bilhão de usuários. Esse quantitativo corresponde 
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a um terço dos usuários da internet, os quais assistem a bilhões de horas de vídeos 

diariamente. A maior parte das visualizações do Youtube é realizada a partir de 

dispositivos móveis. (YOUTUBE, 2018). 

 O YouTube lançou versões locais em mais de 88 países e seu conteúdo pode 

ser acessado e compreendido por 95% dos usuários da internet, pois inclui vídeos 

em 76 idiomas. Dentre o imenso rol de temas dos vídeos postados no site, está a 

educação em saúde tanto para profissionais quanto para os pacientes e a população 

em geral. (YOUTUBE, 2018). 

 Para desenvolver educação em saúde, o enfermeiro pode empregar diversos 

tipos de tecnologias educacionais e, dentre eles, os vídeos: um tipo de tecnologia 

leve-dura e viável para ser utilizada em todos os níveis de atenção, inclusive, na 

atenção terciária, como no caso desta pesquisa.  

Os vídeos configuram-se como uma estratégia de aprendizagem lúdica, 

capaz de disseminar informação de maneira ágil e alcançar todo tipo de público-

alvo, indiferente de seu nível socioeconômico e de instrução. (NASCIMENTO et al., 

2014). 

 Para Nascimento et al. (2014), os vídeos educativos devem figurar como 

estratégia de ensino e aprendizagem, estimulando o pensamento crítico e 

desenvolvimento de “competências, habilidades e autoeficácia para que possam 

atuar sobre a realidade que os cerca”. 

 Os vídeos são auxiliares no processo educativo em saúde, porém, não 

substituem os enfermeiros e demais profissionais da equipe multidisciplinar. Esses 

profissionais devem continuar atuando como orientadores, reforçando a mensagem 

transmitida e esclarecendo possíveis dúvidas dos pacientes e cuidadores.  

  

1.4  EDUCAÇÃO EM SAÚDE  

 

A educação em saúde é definida como “uma combinação de experiências de 

aprendizagem concebidas para ajudar indivíduos e comunidades a melhorar a sua 

saúde, aumentando os seus conhecimentos ou influenciando as suas atitudes”. 

(World Health Organization (WHO), 2017, não paginado, tradução nossa).  

A utilização de tecnologia, para a educação em saúde, não é recente, pois, 

na década de 90, Lewis (1996) já propusera a utilização do computador na 

educação de pacientes diabéticos. Seu estudo mostrou maior redução nas taxas de 
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glicemia, no grupo de pacientes educados com auxílio da tecnologia, quando 

comparado ao de aprendizado tradicional. 

A educação do paciente é um componente fundamental de muitas 

intervenções para reduzir as taxas de reinternamento. (HORSTMAN et al., 2017). O 

emprego de recursos atuais como os vídeos educativos disponíveis on-line, pode 

tornar a educação em saúde mais atrativa e eficaz e capacitar paciente e cuidador 

para o autocuidado após a alta hospitalar.  

Considerando que tanto a educação em saúde insuficiente quanto o deficit 

cognitivo são fatores que limitam a compreensão das instruções de alta pelo 

paciente e seu cuidador, as orientações de alta devem ser claras e objetivas. Além 

disso, segundo Horstman et al. (2017), devem facilitar a comunicação entre todos os 

envolvidos para reduzir a morbidade de complicações.  

 Devido ao fato de que a maior parte dos usuários dos serviços de saúde, 

(para quem é dirigida a educação em saúde), ser formada por adultos, optou-se em 

incluir um tópico a respeito do tema andragogia. 

1.5 ANDRAGOGIA 
   

A andragogia "(...) é um conceito educacional diferenciado, especialmente 

voltado à educação de adultos, permitindo oportunizar experiências educacionais 

inovadoras" nas quais os aprendizes têm papel central e ativo em seu aprendizado. 

(MOTA, 2011, p.94). 

 Inicialmente, a andragogia foi entendida como um campo da educação 

divergente da pedagogia. No entanto, essa ideia foi saindo de pauta à medida que 

as práticas pedagógicas começaram a influenciar as práticas andragógicas e vice-

versa. 

 Embora os aprendizes, em sua maioria sejam jovens, adultos ou idosos, os 

conceitos e pressupostos da andragogia ainda são pouco estudados e discutidos 

quando comparados à pedagogia. Fato interessante, pois a educação de adultos é 

uma preocupação desde as primeiras civilizações.  

A partir de suas experiências no ensino de adultos, mestres notáveis como 

Jesus, Lao Tse, Aristóteles, Platão, dentre outros, desenvolveram um conceito 

diferente de aprendizagem, no qual eram utilizadas técnicas de investigação no 

lugar da “absorção” de conteúdos configurando aprendizado ativo. (Knowles, Holton 

& Swanson, 2005).  
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 Os chineses e os hebreus utilizavam os estudos de caso. Uma situação ou 

parábola era exposta e o grupo discutia suas características ou formas de resolver 

um problema. Na Grécia, surgiu o diálogo socrático, no qual o líder ou um membro 

do grupo expõe um dilema e os outros membros discutem formas de resolvê-lo. 

(Knowles, Holton & Swanson, 2005). 

 As primeiras escolas foram criadas no século VII, na Europa, para preparar os 

jovens para o sacerdócio. Os professores tinham o objetivo de doutrinar os alunos, 

conforme os preceitos da igreja, e, para isso, desenvolveram um conjunto de 

pressupostos sobre a aprendizagem e estratégias para o ensino que vieram a ser 

rotuladas de pedagogia, termo cujo significado é "a arte e a ciência de ensinar as 

crianças”.  

Esse modelo de educação persistiu até o século XX e foi a base para a 

organização do sistema educacional de vários países. (Knowles, Holton & Swanson, 

2005).  

 A palavra, de origem grega, andragogia (andros:homem, por extensão, adulto, 

e gogos: educar) foi criada, no século XIX, pelo educador alemão Alexander Kapp. 

Após a Primeira Guerra Mundial, começou a ser discutida a ideia de que os alunos 

adultos possuíam características singulares. No entanto, o tema começou a ser mais 

discutido na segunda metade do século XX, graças aos estudos e proposições do 

norte-americano Malcolm Shepherd Knowles (MOTA, 2011).  

 Figura principal da educação de adultos nos Estados Unidos da América, 

Knowles defendia a ideia de que os adultos aprendem de maneira diferente das 

crianças e sua primeira definição para andragogia foi “a arte e a ciência de ajudar os 

adultos a aprender (...)”. (KNOWLES, 1980, p.43). 

  

 Os princípios fundamentais da andragogia (Figura 2) são: 

 
1. Necessidade de saber: adultos carecem saber por que precisam 
aprender algo e qual o ganho que terão no processo.  
2. Autoconceito do aprendiz: adultos são responsáveis por suas decisões e 
por suas vidas, portanto querem ser vistos e tratados, pelos outros, como 
capazes de se autodirigir.  
3. Papel das experiências: para o adulto, suas experiências são a base de 
seu aprendizado. As técnicas que aproveitam essa amplitude de diferenças 
individuais serão mais eficazes.  
4. Prontidão para aprender: o adulto fica disposto a aprender quando a 
ocasião exige algum tipo de aprendizagem relacionado a situações reais de 
seu dia a dia.  
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5. Orientação para aprendizagem: o adulto aprende melhor quando os 
conceitos apresentados estão contextualizados para alguma aplicação e 
utilidade.  
6. Motivação: adultos são mais motivados a aprender por valores 
intrínsecos: autoestima, qualidade de vida, desenvolvimento. 
(MARTINS, 2013, p.45). 

 
FIGURA 2 – ANDRAGOGIA NA PRÁTICA 

 
FONTE: KNOWLES; HOLTON III; SWANSON (2005). 

  

 Os jovens e adultos precisam julgar como útil para as suas vidas o 

conhecimento a ser aprendido. Para este tipo de aprendiz, a imposição de 

conteúdos cede lugar à argumentação, ao diálogo e ao convencimento. (MOURA, 

2012). 
 

1.6  APRENDIZAGEM MULTIMÍDIA 

 

 No mundo conectado em que vivemos, onde as informações são obtidas 

facilmente e a todo momento, aprender é uma habilidade fundamental, pois o 

conhecimento é bastante volátil. (MOURA, 2012). 
 Inicialmente, é preciso distinguir ensino de aprendizagem. Quando se fala em 

ensino, o foco está em quem ensina, o que, na maioria dos casos, corresponde a um 

professor, o qual tem o objetivo de promover mudanças nas atitudes, habilidades e 

no conhecimento de pessoas ou grupos.  

Em contraponto, quando se refere à aprendizagem, a ênfase está no 
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aprendiz, o sujeito que passa ou que se espera que passe por mudanças de 

comportamento e atitudes ou aquisição de conhecimentos e habilidades. Aprender 

envolve mudança e possibilita que o indivíduo faça ajustes pessoais e sociais. 

(KNOWLES, HOLTON III, SWANSON, 2005). 
 Para Gadotti (2005), o aprendizado só se concretiza quando há envolvimento 

do aprendiz com o tema a ser aprendido e quando o que está se aprendendo faz 

sentido para a sua vida.  

Acredita-se que as informações contidas nos vídeos, produtos desta 

pesquisa, têm extrema importância para o público-alvo, os pacientes e cuidadores e, 

portanto, apreendê-las será algo relevante e podem motivá-los a assistir aos vídeos. 

 Os vídeos, produtos dessa pesquisa, se propõem a atuar como ferramentas 

de mediação entre os aprendizes (pacientes e seus cuidadores) e o conteúdo a ser 

aprendido (as orientações para o cuidado pós-alta hospitalar).  

 De acordo com Sousa, Miota e Carvalho (2011), recursos multimídia 

possibilitam uma maneira mais satisfatória e motivadora de apresentar, demonstrar e 

estruturar a informação a ser assimilada. 

 Mensagens bem apresentadas e estruturadas, segundo Mayer (2002), exigem 

menor atividade cognitiva, o que vai ao encontro da necessidade do público-alvo da 

produção dessa pesquisa.  

O processo de hospitalização é um período de estresse emocional intenso, o 

que pode dificultar o aprendizado de pacientes e cuidadores. As mídias digitais, 

como os vídeos postados na internet, podem renovar os recursos didáticos 

tradicionais baseados em textos escritos e material impresso.  

 O quadro 01, adaptado do artigo de Mayer (2002), resume os princípios da 

aprendizagem multimídia, os quais foram aplicados durante a elaboração do produto 

desta pesquisa.  
 

QUADRO 1 – PRINCÍPIOS DA APRENDIZAGEM MULTIMÍDIA SEGUNDO MAYER (2002) 

Efeito multimídia melhor aprendizagem quando uma mensagem contém palavras 
associada a imagens em vez de somente conter palavras. 

Efeito de proximidade 
espacial 

melhor aprendizagem quando as palavras são colocadas próximas 
das imagens correspondentes. 

Efeito de proximidade 
temporal 

melhor aprendizagem quando a narração e animação 
correspondentes são apresentadas simultaneamente, em vez de 
sucessivamente. 

Efeito de coerência melhor aprendizagem quando palavras, imagens e sons irrelevantes 
ao tema são excluídos. 
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Efeito de modalidade melhor aprendizagem ao associar animação e narração do que ao 
associar animação e texto na tela. 

Efeito de redundância melhor aprendizagem ao associar animação e narração do que ao 
associar animação, narração e texto na tela. 

Princípio de 
personalização 

melhor aprendizagem quando as palavras estão em estilo 
conversacional do que estilo formal. 

Fonte: A autora (2017). 
 

1.7  RELEVÂNCIA DA PESQUISA 
 

Diante do conteúdo exposto anteriormente, pode-se constatar que o preparo 

para a alta hospitalar é crucial para o sucesso do tratamento envolvendo o TCTH. A 

realização deste trabalho justifica-se pela necessidade de aprimorar a qualidade das 

orientações de cuidados para a alta hospitalar aos pacientes do STMO, campo desta 

pesquisa.  

Os resultados dos estudos de Lima e Minetto (2014) mostraram que 

“pacientes onco-hematológicos não possuem informações adequadas e suficientes 

acerca dos cuidados necessários para prevenção de infecções, bem como acerca 

dos motivos que os deixam mais expostos a essa complicação” (LIMA, MINETTO, 

2014, p37). Mas acredita-se que outros cuidados referentes ao uso adequado de 

medicamentos, a prevenção de sangramentos, a higiene corporal efetiva, entre 

outros, também interferem no sucesso do tratamento. 

Com a disseminação e generalização da informação por meio da internet, 

uma quantidade considerável de informações não confiáveis está sendo veiculada. 

Diante disso, é importante, para o paciente que se submeteu a um TCTH, dispor de 

informação confiável sobre os cuidados a serem seguidos após a alta hospitalar. 

Acredita-se que a divulgação de um material educativo sobre cuidados pós-

alta hospitalar com o “crivo” da instituição responsável pelo tratamento possa 

aumentar a confiança dos pacientes.  

Os resultados do estudo de Zatoni (2016), que discutiu orientações para alta 

hospitalar de crianças, também realizado no campo desta pesquisa, apontaram a 

necessidade de atualização do impresso que contém as orientações de alta 

hospitalar a pacientes do STMO.  

Esse material contém informações que divergem de materiais de outros 

serviços, nacionais e internacionais, disponíveis na internet. Algumas dessas 

informações também divergem da conduta recomendada por alguns profissionais da 

equipe multidisciplinar do STMO.  
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Como melhorias para o preparo que precede a alta hospitalar, Zatoni (2016, 

p.65) sugere a “elaboração de um instrumento de educação em saúde que seja 

adequadamente utilizado por todas as profissões”. A autora também sugere 

utilização de tecnologia neste processo. 

Considerando que “a compreensão das orientações pelo familiar cuidador 

é prejudicada pelo deficit em relação ao grau de escolaridade apresentado por 

alguns”, a intenção de criar vídeos educativos figurou-se como estratégia para 

facilitar o processo de aprendizagem dos pacientes e de seus cuidadores. (Zatoni, 

2016, p.56-57). 

Acredita-se, ainda, que a utilização de vídeos como material educativo é 

adequada, haja vista que podem ser facilmente acessados em qualquer dispositivo 

que tenha conexão com a internet.  

Os vídeos podem, inclusive, serem compartilhados por meio de aplicativos 

de comunicação como, por exemplo, o Whatsapp. Nos casos em que o paciente não 

possua acesso à internet, os vídeos poderão ser exibidos nos televisores dos leitos 

de internação.  
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2 OBJETIVOS 
 

2.1 OBJETIVO GERAL 
 Construir uma tecnologia educacional do tipo vídeo para viabilizar a alta 

responsável de pacientes submetidos a TCTH. 

 
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

As seguintes ações serão desenvolvidas como objetivos específicos:  

 

 Atualizar as informações sobre os cuidados após a alta hospitalar de 

pacientes submetidos ao TCTH por meio de consultas: à literatura em busca 

de evidências científicas recentes e aos profissionais do STMO com expertise 

na assistência em TCTH; 

 Organizar o conteúdo instrucional; 

 Criar vídeos e submetê-los à avaliação de juízes;  

 Inserir os vídeos em um canal do Youtube. 
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3 TRAJETÓRIA METODOLÓGICA 

 Neste capítulo, será apresentada a descrição da trajetória metodológica 

percorrida para a realização desta pesquisa. 

 
3.1 ASPECTOS ÉTICOS 

 
 Esta pesquisa está vinculada a um projeto maior intitulado “Utilização de 

Tecnologias Móveis para a Prática da Alta Hospitalar”, o qual foi aprovado pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa do CHC-UFPR, conforme prevê a Resolução nº466, 

de 12 de dezembro de 2012, que trata de diretrizes e normas regulamentadoras de 

pesquisas envolvendo seres humanos, sob o parecer de nº 2.192.938 (Anexo A). 

 Durante o desenvolvimento da pesquisa, seguiram-se todos os aspectos 

éticos previstos na Resolução nº 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde (CNS). 

Esta resolução possui os quatro princípios básicos da bioética (autonomia, 

beneficência, não-maleficência e justiça) e visa assegurar os direitos e deveres da 

comunidade científica, dos participantes da pesquisa e do Estado e, no que se refere 

à confidencialidade, anonimato dos participantes, sigilo das informações e uso dos 

resultados unicamente para fins de publicação em eventos e em revistas de cunho 

científico. 

 
3.2 LOCAL DE PESQUISA 
 
 Esta pesquisa foi realizada no Complexo Hospital de Clínicas da Universidade 

Federal do Paraná (CHC-UFPR), mais especificamente na unidade de internação do 

Serviço de Transplante de Medula Óssea (STMO). 

 A unidade de internação do STMO está localizada no 15º andar do prédio 

central do CHC-UFPR. Atualmente, os 15 leitos disponíveis ativos são destinados a 

pacientes que serão submetidos ao TCTH, aos reinternamentos para tratamento de 

complicações e aos doadores de medula óssea. São atendidos, nessa unidade, 

pacientes adultos e pediátricos acometidos por doenças onco-hematológicas, 

hematológicas e genéticas. 

 A equipe multiprofissional do STMO é composta por profissionais da equipe 

de enfermagem (38 enfermeiros, 16 Técnicos de Enfermagem e 02 Auxiliares de 

Enfermagem); 12 médicos - cinco hematologistas do Serviço e dois residentes que 

atendem os pacientes adultos, cinco hematologistas pediátricas do Serviço e duas 
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residentes da pediatria; duas nutricionistas e duas residentes em nutrição; uma 

psicóloga do Serviço e três residentes em psicologia; um fisioterapeuta; uma 

terapeuta ocupacional do Serviço e duas residentes; um odontólogo do Serviço e 

dois residentes; um farmacêutico do Serviço e dois residentes. 

Esses profissionais se revezam para atender os pacientes durante a internação e 

o período ambulatorial. 

 
3.3 PARTICIPANTES DA PESQUISA 

 
 Os participantes foram os profissionais de saúde – enfermeiros, médicos, 

psicólogos, farmacêuticos, terapeutas ocupacionais e odontólogos – que atuam na 

assistência aos pacientes submetidos ao TCTH. 

 Os médicos, odontólogos e farmacêuticos participaram da etapa de pré-

produção dos vídeos e na construção do conteúdo. Os enfermeiros, além de 

participarem da elaboração do conteúdo, desempenharam o papel de juízes para a 

avaliação dos vídeos.   

 
3.4 PÚBLICO- ALVO  
 
 O público-alvo dos vídeos é constituído por: 

 

a) Pacientes adultos submetidos ao TCTH alogênico (aparentado e não-

aparentado) e haploidêntico, no CHC-UFPR, independente da doença de 

base; 

b) Cuidadores de pacientes submetidos a TCTH.  

 

3.5 DESENHO DA PESQUISA 
 

 Trata-se de uma pesquisa metodológica aplicada e de produção tecnológica.  

A pesquisa aplicada tem a finalidade de gerar conhecimentos para solucionar 

problemas específicos e de interesse local identificados na prática. (KAUARK; 

MANHÃES; MEDEIROS, 2010). O percurso metodológico foi dividido em três etapas 

de acordo com Flemming, Reynolds e Wallace (2009). 

 
3.6 FASES E ETAPAS METODOLÓGICAS 
 
 As três fases dessa pesquisa: pré-produção, produção e pós-produção, foram 
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baseadas no estudo de Flemming, Reynolds e Wallace (2009). As etapas 

metodológicas, por sua vez, foram adaptadas do estudo de Braga et al. (2014), 

excluindo-se duas etapas: ensaio com atores e filmagem das cenas por não se 

aplicarem à pesquisa. Acrescentou-se a fase de publicação por se tratar de um 

material educativo a ser inserido no site de compartilhamento Youtube. 

 
QUADRO 2: FASES E ETAPAS METODOLÓGICAS 

Fase I 
Pré-produção Etapa 1 Elaboração do roteiro 

Fase II 
Produção 

Etapa 2 Validação do roteiro pelos colaboradores 
Etapa 3 Elaboração dos storyboards 
Etapa 4 Gravação das narrações 

Etapa 5 Seleção de imagens e desenvolvimento de 
animações 

Etapa 6 Edição 
Fase III 

Pós-produção 
Etapa 7 Validação dos vídeos por juízes 
Etapa 8 Inserção dos vídeos em modo público no Youtube 

Fonte: Adaptado de Braga et al. (2014). 
 

3.6.1. Fase I: Pré-Produção 
 

 Essa etapa iniciou-se com a definição do tema de pesquisa: a orientação de 

cuidados essenciais pós-alta hospitalar de pacientes submetidos ao TCTH. Em 

seguida, definiu-se o objetivo educacional dos vídeos: atuar como ferramenta 

para a educação em saúde a fim de preparar pacientes e seus cuidadores para 

executarem os cuidados essenciais pós-alta hospitalar viabilizando a alta 

responsável. O conteúdo a ser disponibilizado nos vídeos foi definido nesta etapa.  

3.6.1.1. Etapa 01: Elaboração do roteiro 
 Para desenvolver o roteiro dos vídeos, foram adotadas, como ponto de 

partida, as informações contidas no impresso utilizado no processo de preparo para 

alta hospitalar, no STMO, intitulado: “Manual de Orientação Alta hospitalar”, de 2004. 

O quadro 03 apresenta todos os tópicos desse manual. 
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QUADRO 3 – ORIENTAÇÕES SOBRE OS CUIDADOS PÓS-ALTA HOSPITALAR  

 
Fonte: A autora (2018). 
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 Além disso, realizou-se uma busca por artigos científicos que ocorreu da 

seguinte maneira: como primeiro passo, definiu-se a questão norteadora dessa 

busca: “Quais as evidências disponíveis, na literatura científica, sobre os cuidados 

pós-alta hospitalar de pacientes submetidos TCTH?”. E, a partir dela, definiram-se as 

palavras-chave.  

Em seguida, foi realizada a busca no DeCs e Mesh terms para seleção dos 

descritores, os quais foram combinados, conforme figura 03. Utilizaram-se as bases 

de dados LILACs, BDENF e MEDLINE. O critério de seleção foi artigos publicados 

em periódicos nos últimos cinco anos, em qualquer idioma. Após as buscas, 187 

artigos foram encontrados: cinco no LILACs, três no BDENF e 179 no MEDLINE. 

 
FIGURA 3 – ESTRATÉGIAS DE BUSCA DOS ARTIGOS CIENTÍFICOS 

 

 
 

Fonte: A autora (2018). 
 

 A partir dos títulos, foram pré-selecionados 42 artigos, os quais foram lidos na 

íntegra. Desses, apenas quatro artigos traziam informações pertinentes para esta 

pesquisa. Os demais se referiam à terapia medicamentosa ou não abordavam os 

cuidados pós-alta. 

 Diante dessa constatação, optou-se por pesquisar manuais, sites e guias 

disponíveis na internet sobre os cuidados pós-alta hospitalar de outros centros 

187 artigos 
encontrados 

Leitura dos 
títulos 

42 artigos 
pré-

selecionados 

04 artigos 
selecionados 

Leitura dos 
artigos 
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brasileiros e de centros internacionais, bem como, alguns sites de Organizações 

Não Governamentais (ONGs) que apoiam pacientes e acompanhantes após o 

TCTH. Como critérios de inclusão para as informações, adotaram-se: conter a data 

de publicação e as fontes consultadas. 

As informações selecionadas, que divergiam ou complementavam o conteúdo 

dos manuais do STMO, foram listadas em uma tabela e, em seguida, acrescentadas 

às informações contidas nos manuais utilizados pelo STMO. Os materiais que 

atenderam os critérios de inclusão pertenciam às seguintes instituições: 

 Centro de Transplante de Medula Óssea (CEMO) do Instituto Nacional do 

Câncer (INCA) – Rio de Janeiro, Brasil;  

 Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia (ABRALE) - Brasil;  

 MedlinePlus (site do National Institutes of Health) produzido pela Biblioteca 

Nacional de Medicina dos Estados Unidos da América - EUA; 

 Be The Match (operado pelo National Marrow Donor Program) - EUA; 

 Seattle Cancer Alliance – Washington, EUA;  

 Organização não-governamental Antony Nolan – Londres, Inglaterra; 

 American Cancer Society, EUA; 

 Cleveland Clinic - Ohio, EUA; 

 KentuckyOne Health – Kentuchy, EUA; 

 Saint Lucke – Massachussets, EUA; 

 Mount Sinai Health System – New York, EUA; 

 Norris Cotton Cancer Center – New Hamphire, EUA; 

 Wilmot Cancer Institute – New York, EUA; 

 Michigan Medicine - Michigan, EUA; 

 Florida Health Finder – Agency for health care administration (principal 

entidade de planejamento e política de saúde da Flórida) – Florida, EUA; 

 Memorial Sloan Kettering Cancer Center – New York, EUA; 

 Leukemia BMY Program – Vancouver, Canadá. 

 
 Os temas foram separados por tópicos e as informações foram resumidas. 

Optou-se por utilizar linguagem informal e conversacional a qual, segundo Mayer 

(2002), facilita o aprendizado. O conteúdo foi composto por 23 páginas em arquivo 

no formato docx. 
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3.6.2. Fase II: Produção 
 
 A fase II, denominada de “produção”, incluiu as etapas de validação do roteiro 

previamente elaborado, confecção dos storyboards, gravação das narrações dos 

vídeos, seleção de imagens e desenvolvimento das animações. 

 
 

3.6.2.1. Etapa 02: Validação do roteiro pelos colaboradores 
 
 O roteiro em formato .docx foi apresentado aos colaboradores de conteúdo 

para validação. Essa etapa teve a finalidade de garantir a qualidade das informações 

e detectar fragilidades. Os colaboradores utilizaram a ferramenta de revisão de texto 

do Microsoft Word ou escreveram um e-mail resposta sugerindo adaptações para 

que as informações se alinhassem à realidade do campo de pesquisa. Também 

sugeriram modificações no texto a fim de deixar as informações mais claras. 

 Os critérios para a seleção dos colaboradores de conteúdo foram: atuar no 

SMTO e aceitar participar da pesquisa mediante assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (Apêndice 01). Como critério de 

exclusão: estar afastado das atividades profissionais no período da coleta de dados.  

 Para os enfermeiros, elencou-se um critério extra de inclusão devido à grande 

quantidade de profissionais recém-admitidos no local de pesquisa: tempo de 

atuação, na assistência direta ao paciente, acima de quatro anos, no campo da 

pesquisa.  

Os enfermeiros que atenderam aos critérios de inclusão foram convidados via 

Whatsapp e, aos que aceitaram, foi enviado o roteiro, na íntegra, por e-mail. A 

equipe de colaboradores enfermeiros contou com nove profissionais. 

 A equipe de colaboradores médicos foi composta pela maioria dos médicos 

responsáveis pela assistência dos pacientes adultos, conforme sugestão do 

supervisor com o qual foi estabelecido o primeiro contato.  

O conteúdo foi apresentado em reunião, no campo de pesquisa, a qual contou 

com cinco médicos do STMO e dois residentes em medicina. Cada tópico foi 

discutido e adequado à realidade dos pacientes atendidos pelo Serviço. 

 O restante dos colaboradores: dois odontólogos, dois farmacêuticos e quatro 

psicólogas receberam a parte do roteiro pertinente à sua área de atuação, por e-

mail, após aceite em participar. 
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3.6.1.1. Etapa 03: Elaboração dos storyboards 
 

 Após as mudanças necessárias no roteiro, a partir das recomendações dos 

colaboradores, iniciou-se a elaboração dos storyboards, conforme Quadro 02, para 

guiar a etapa de produção. Os demais storyboards estão no Apêndice 02.  

 Para a criação do storyboard, baseou-se no modelo de Braga (2014): um 

quadro contendo duas colunas. A primeira com a descrição, em ordem cronológica, 

das imagens (figuras, fotos, esquemas) a serem visualizadas e a segunda com o 

texto a ser narrado e a música de fundo.  

 
QUADRO 4 – STORYBOARD SEGUNDO FLEMMING, REYNOLDS E WALLACE (2009) 

Título: Introdução e as visitas ao ambulatório Nº 1 

Objetivo: Apresentação do canal e orientar sobre as visitas ao ambulatório 
Visual Áudio 

Fundo azul, letras brancas: Introdução 
e as visitas ao ambulatório 

Narração: Introdução e as visitas ao ambulatório. 

Fundo azul, palavra PARABÉNS e balões 
de festa subindo 

Parabéns! Você está no caminho certo para o 
sucesso do tratamento. 

Fundo azul, personagens: enfermeira, 
médicos, psicóloga – representando a 

equipe 

Estamos muito felizes por essa primeira conquista! 

Enfermeira apontando para quadro 
branco onde está escrito “orientações 

de alta hospitalar” 

Vamos começar a preparação para a sua alta? 

Imagens da tela do canal. Zoom em 
cada vídeo, mudanças no foco da 

câmera 

Neste canal, você encontrará vários vídeos com 
cuidados importantes para que você se 
mantenha bem no período em que estiver no 
ambulatório. Todos os vídeos foram preparados 
com muito carinho e revisados pela equipe que 
trabalha aqui no TMO. 

Paciente e cuidadora aparecem   É importante que você e seu acompanhante 
sigam esses cuidados (...) 

Paciente fazendo sinal de positivo (...) para que esse momento aconteça de 
maneira tranquila e segura (...) 

Imagem da medula óssea produzindo 
células e barra avançando até o 100% 

(...) até que sua medula se recupere totalmente.   
 

Enfermeira sorrindo 
Estamos aqui para lhe ajudar a enfrentar 
qualquer dificuldade.  

Fundo: sala azul. 
Paciente com expressão de dúvida e 

ponto de interrogação próximo a 
cabeça.  

Se tiver alguma dúvida, não tenha vergonha de 
nos perguntar!  
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Cenário representando o ambulatório: 
cadeiras, pacientes de máscara 

sentados. 

Depois que sair de alta, você precisará ir ao 
ambulatório do TMO.  

Calendário com “x” vemelho 
assinalando todos os dias. 

No começo, é bem provável que você precise ir 
todos os dias, mas conforme for melhorando (...) 

Calendário com “x” vermelho em dias 
intercalados. 

(...) esses atendimentos vão se tornar menos 
frequentes.  

Fundo verde, bloco de notas e imagem 
de uma mão escrevendo “20/01 

Consulta às 08 h” 

Anote os dias e horários das consultas e 
atendimentos, para não esquecer! 

Foto de tubos de exame 
No ambulatório você vai fazer exames de sangue 
todos os dias, ou em alguns dias da semana.  

Fotos de bolsa de plaquetas, 
hemácias, ilustração e paciente 

recebendo medicamento endovenoso 

Pode ser que precise receber plaquetas, sangue 
e medicamentos. 

Ilustração cateter de Hickman com 
curativo sobre óstio. Camera aproxima.  

Também é no ambulatório que as enfermeiras 
vão trocar o curativo do cateter. 

Imagens de alimentos e bebidas e sinal 
verde de verificado. 

Você poderá levar lanche de casa se o seu 
atendimento durar muitas horas! 

Personagem representando 
nutricionista, fazendo sinal de positivo. 

Câmera aproxima. 

Lembre-se de ver se eles estão de acordo com o 
que a nutricionista liberou.  
 

Ilustração frasco e capsula de 
medicamento. 

Leve os remédios se precisar tomar enquanto que 
estiver no ambulatório. 

Fundo azul. Paciente de máscara Até que suas defesas estejam funcionando 100%  
Personagens representando a equipe A equipe estará observando você de perto. 
Fundo rosa claro. Personagem dando 

tchau. 
Obrigada por assistir, até logo! 

FONTE: A autora (2018) 

3.6.1.2. Etapa 04: Gravação das narrações 
 

 A partir dos storyboards criados na etapa três, foram gravadas as narrações, 

em estúdio isolado acusticamente, e editadas por um profissional da área de 

sonorização. Alguns tópicos precisaram ser divididos para que os vídeos não 

ficassem muito longos. O tempo máximo de duração pré-estabelecido para cada 

vídeo foi de cinco minutos. 

 

3.6.1.3. Etapa 05: Seleção de imagens e desenvolvimento de animações 
 

 Foram escolhidos, nessa etapa, os elementos visuais com o objetivo de 

apresentar, nos vídeos, as informações de forma clara e atrativa. Optou-se por 

utilizar animações por serem mais lúdicas e atemporais. 

 Realizou-se a busca no banco de imagens Freepik (licença premium paga), 

Pngtree e Pixabay (licença gratuita), e no Google Imagens – respeitando as regras 
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de direitos autoriais. Algumas imagens foram adaptadas com o auxílio dos 

programas Paint e Microsoft Publisher. As fotos do cateter de Hickman foram obtidas 

pela autora.  

 

3.6.1.4. Etapa 06: Edição 
 
 A edição do vídeo foi realizada com o auxílio do programa on-line Animaker, o 

qual está disponível no endereço www.animaker.co.  Este programa possui recursos 

de animação, cenários e permite o upload de imagens estáticas e arquivos de áudio.

 Após a finalização das cenas, os vídeos-piloto foram exportados para um 

canal do Youtube em modo “não listado”, o qual permite a visualização do vídeo a 

partir do compartilhamento de seu link. 

 

3.6.2. Fase III: Pós-produção 
 

 A terceira fase chamada de pós-produção envolveu as etapas finais de 

avaliação dos vídeos-piloto por juízes e sua publicação.  

3.6.2.1.  Avaliação dos vídeos por juízes 
 

 Os vídeos foram submetidos à avaliação de juízes, sendo que a maior parte 

deles integrou a equipe de colaboradores. Os juízes avaliaram os vídeos por meio 

de um instrumento elaborado a partir do modelo de Razera (2016). (Apêndice 03).  
 O instrumento foi composto por três partes: a primeira continha o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE); a segunda apresentava dados para 

caracterização dos juízes; a terceira, dez proposições sobre os vídeos a serem 

classificados em: discordo totalmente, discordo, concordo e concordo totalmente.  

Sugestões adicionais poderiam ser listadas em um campo específico, no final do 

instrumento.  

Esse instrumento de avaliação foi elaborado no “Google Formulários” e 

enviado, para os juízes, por e-mail juntamente com os links dos vídeos. 

 

3.6.2.2. Publicação dos vídeos em modo público no Youtube 
 

Após a análise dos instrumentos preenchidos pelos juízes e as sugestões da 
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banca examinadora deste trabalho, serão realizadas as adequações necessárias. 

Os vídeos serão deixados no modo “público”, no canal do Youtube, após as 

correções e a avaliação final dos supervisores do campo de pesquisa.  
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Os resultados e a discussão desta pesquisa estão apresentados da seguinte 

forma: perfil dos participantes; construção do conteúdo que serviu de roteiro para os 

vídeos; processo de edição dos vídeos.   

 

4.1 PERFIL DOS PARTICIPANTES 
 
 Os participantes desta pesquisa caracterizam-se como colaboradores do 

conteúdo das orientações de cuidados pós alta hospitalar e juízes de avaliação da 

tecnologia desenvolvida que, neste caso, são os vídeos. 

  A equipe de colaboradores contou com 24 profissionais (Gráfico 01) que 

atuam no STMO (internamento e/ou ambulatório): dez enfermeiros, seis médicos, 

quatro psicólogos, dois odontólogos e dois farmacêuticos. Eles foram consultados 

para a atualização dos cuidados pós-alta hospitalar e construção do roteiro dos 

vídeos. 

 
GRÁFICO 1 – PROFISSÃO COLABORADORES DE CONTEÚDO 

 
FONTE: A autora (2018). 

 

 Com relação ao tempo de formação dos colaboradores, a maioria (41,7%) 

havia concluído a faculdade há mais de dez anos; 33,3% entre cinco e dez anos; 

20,8% entre um e cinco anos; e, apenas, um (4,2%) estava formado há menos de 

um ano. 
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GRÁFICO 2 – TEMPO DE FORMAÇÃO DOS COLABORADORES 

 
FONTE: A autora (2018). 

 

 A maior parte dos colaboradores (37%) atua, no campo de pesquisa, entre 

cinco e dez anos seguido de 25% entre um e cinco anos; 21% há mais de dez anos 

e 17% há menos de um ano (Gráfico 03). Os profissionais com experiência inferior a 

um ano eram residentes de psicologia, odontologia e farmácia, os quais foram 

supervisionados por seus preceptores durante a participação, nesta pesquisa. 

 
GRÁFICO 3 – TEMPO DE ATUAÇÃO DOS COLABORADORES NO CAMPO DE PESQUISA 

 
FONTE: A autora (2018). 

 

 Quanto ao nível de instrução dos colaboradores: a maioria (37%) possuía 
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especialização; oito (33%) eram mestres; cinco (20%) eram graduados; dois (8%) 

haviam concluído o doutorado.   

 
GRÁFICO 4 – NÍVEL DE INSTRUÇÃO DOS COLABORADORES DE CONTEÚDO 

 
FONTE: A autora (2018). 

 

4.2  CONSTRUÇÃO DO CONTEÚDO PARA O ROTEIRO DOS VÍDEOS 
 

 O conteúdo dos cuidados, para a construção do roteiro dos vídeos, foi 

descrito em 15 quadros, um para cada vídeo, nos quais a coluna da esquerda, de 

cor laranja, traz o texto ipsis litteris do Manual de Orientações de alta hospitalar 

utilizado como base. As informações para as quais foram sugeridas mudanças, 

pelos colaboradores de conteúdo, ou que destoavam dos manuais de outros centros 

e da literatura consultada, foram destacadas em amarelo.   

 A coluna da direita, em azul, traz o texto a ser narrado nos vídeos. Os vídeos 

não têm sequência determinada considerando que os expectadores poderão assistir 

ao que preferirem e na ordem em que julgarem mais conveniente, o que garante a 

autogestão do aprendizado e vai ao encontro dos preceitos andragógicos. 

 As informações sobre os alimentos e as boas práticas, na manipulação dos 

alimentos, assim como, no manual utilizado como base, não será trabalhado, neste 

momento, devido ao volume e a especificidade das informações. 

 Diversas orientações foram alteradas e podem contribuir na melhoria da 

qualidade de vida dos pacientes e cuidadores, pois reduzem a carga de atividades 

diárias. Alguns cuidados que não constavam nos materiais de outras instituições 
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consultados e, para os quais, não foram encontradas evidências na literatura, foram 

retirados do roteiro com aval dos colaboradores de conteúdo. 

 Algumas orientações se repetem propositalmente, seja por sua importância 

ou para que o conteúdo do vídeo seja compreensível, tendo em vista que não há 

sequência determinada para assistir aos vídeos. Assim, a numeração serviu apenas 

para fins de organização durante o processo criativo. 
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4.2.1 Vídeo “Introdução e visitas ao ambulatório”  
 

QUADRO 5 – CONTEÚDO DO VÍDEO INTRODUÇÃO E VISITAS AO AMBULATÓRIO 
VISITAS AO AMBULATÓRIO Introdução e as visitas ao ambulatório 

- O acompanhamento 

ambulatorial poderá ou não ser 

diário. O agendamento será 

individualizado e de acordo 

com a evolução de cada 

paciente. Durante os primeiros 

cem dias os pacientes deverão 

comparecer diariamente, 

semanalmente ou 

quinzenalmente às visitas ao 

ambulatório, a fim de realizar: 

- Coleta de exames de sangue 

para verificação de valores 

hematológicos; 

- Infusão de hemoderivados e 

hemocomponentes (papas, 

plaquetas, etc.); 

- Heparinização do cateter; 

- Curativo; 

- Consulta. 

OBS.: É importante marcar a 

sua consulta com antecedência 

e anotar os dias e horários das 

consultas e das visitas ao 

ambulatório; 

Se o paciente precisar receber 

sangue ou medicações 

demoradas é permitido que 

traga lanche de casa (segundo 

as recomendações da 

  Parabéns! Você está no caminho certo para o 

sucesso do tratamento. Estamos muito felizes por 

essa primeira conquista! Vamos começar a 

preparação para a sua alta? Neste canal, você 

encontrará vários vídeos com cuidados 

importantes para que você se mantenha bem no 

período em que estiver no ambulatório.  

  Todos os vídeos foram preparados com muito 

carinho e revisados pela equipe que trabalha aqui 

no TMO. É importante que você e seu 

acompanhante sigam esses cuidados para que 

esse momento aconteça de maneira tranquila e 

segura, até que sua medula se recupere 

totalmente.   

Estamos aqui para lhe ajudar a enfrentar qualquer 

dificuldade. Se tiver alguma dúvida, não tenha 

vergonha de nos perguntar!  

Depois que sair de alta, você precisará ir ao 

ambulatório do TMO. No começo, é bem provável 

que você precise ir todos os dias, mas conforme 

for melhorando, esses atendimentos vão se tornar 

menos frequentes. Anote os dias e horários das 

consultas e atendimentos para não esquecer! 

Lá no ambulatório você vai fazer exames de 

sangue todos os dias, ou em alguns dias da 

semana. Pode ser que precise receber plaquetas, 

sangue e medicamentos. Também é no 

ambulatório que as enfermeiras vão trocar o 

curativo do cateter. 

Você poderá levar lanche de casa se o seu 
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nutricionista) e trazer as 

medicações via oral que faz 

uso, durante esse horário. 

atendimento durar muitas horas! Lembre-se de ver 

se eles estão de acordo com o que a nutricionista 

liberou.  

Leve os remédios se precisar tomar enquanto 

estiver no ambulatório. Até que suas defesas 

estejam funcionando 100% a equipe estará 

observando você de perto. 

Obrigada por assistir, até logo! 
FONTE: A autora (2018). 

 

 Este vídeo contém uma pequena introdução sobre o canal e informações 

sobre as visitas ao ambulatório. No antigo manual de alta do STMO, não havia texto 

introdutório antes das orientações.  

 As instruções sobre as visitas ao ambulatório não sofreram mudanças. O 

texto foi apenas reescrito mantendo o teor do conteúdo. 
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4.2.2. Vídeo “Adaptação à nova rotina” 
 

QUADRO 6 – CONTEÚDO DO VÍDEO ADAPTAÇÃO À NOVA ROTINA 
ALGUMAS MUDANÇAS QUE 

PODEM OCORRER EM 
CONSEQUÊNCIA DO 

TRATAMENTO 

Adaptação à nova rotina 

- PELE – erupção cutânea, 

descoloração, rigidez, enrugamento, 

escurecimento da pele; 

- CABELOS – pode mudar o tipo, 

quantidade, coloração, espessura e, 

em alguns casos, o crescimento pode 

ser mais lento; 

- OLHOS – coceira, irritação, 

diminuição da lágrima; 

- BOCA – secura, dor, diminuição da 

sensibilidade do paladar (alteração 

de sabor), sensibilidade à pasta 

dental, sangramento e lesões; 

- INFERTILIDADE – o tratamento 

com quimioterapia e radioterapia 

podem ocasionar alterações 

temporárias ou permanentes na 

reprodução. Para maiores 

esclarecimentos consulte um 

profissional do STMO. 

 

SONO E REPOUSO 

- Dormir pelo menos 8 horas por dia 

em ambiente tranquilo e repousar 

durante o dia. Lembrar que o 

paciente está saindo de um período 

estressante de adaptação pós- 

transplante de Medula Óssea; 

- usar cama exclusiva para o 

paciente; 

- Caso o paciente tenha companheiro 

(a), poderão dormir na mesma cama 

se o (a) mesmo (a) não apresentar 

infecções (gripes ou resfriados) e não 

  O processo de transplante de medula óssea não termina no 

momento da alta do hospital. Você pode estar muito feliz e se 

sentindo pronto para ir para casa, mas é comum, também, 

que esteja preocupado com tudo que vai acontecer nessa 

fase. Não precisa ter medo, estaremos aqui para lhe ajudar. 

   Sair do hospital e voltar a conviver com a família é um 

período de muitas mudanças. Ter um cuidador - que pode 

ser da família, um amigo ou até mesmo alguém que está 

sendo pago - para lhe ajudar nessa fase, é muito importante.  

   Os cuidados necessários para que você se mantenha bem 

nos próximos meses podem tornar a sua vida bastante 

estressante. Tente se manter o mais calmo e confiante 

possível. Lembre-se de que é um período passageiro. Se 

tiver alguma religião, fortaleça sua fé, isso poderá lhe ajudar. 

- Procure atividades que possam lhe manter distraído e que 

sejam prazerosas e seguras como, por exemplo: ouvir 

música, assistir à televisão, fazer tricô ou crochê ou acessar 

à internet.  

- Só retorne ao trabalho e escola com a liberação do médico. 

 

Mudanças após-transplante 

 

Você já leu a bula de algum remédio? Por mais simples e 

inofensivo que ele seja, a bula traz uma série de efeitos 

indesejados, não é mesmo? O que vamos explicar nesse 

vídeo, parece com uma bula de remédio! Ou seja, pode ser 

que você não tenha nada ou quase nada do que vamos falar, 

mas é importante que você saiba o que pode acontecer, para 

não ser pego de surpresa não é mesmo? 

Pode ser que nessa fase você tenha: 

- Infecções; 

- Problemas no pulmão, rins, fígado e coração;  

- Doença do enxerto contra o hospedeiro (se a medula 

recebida foi doada por outra pessoa);  
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for portador (a) de outras doenças 

infecciosas. O uso de máscara não é 

necessário. 

 

Retorno ao trabalho e escola 

- É sugerido esperar seis meses após 

o TMO para retornar ao trabalho e 

escola; 

- Trabalhos em casa e aulas 

particulares podem ser iniciados mais 

cedo, desde que não sejam 

prejudiciais à sua recuperação e que 

sejam liberados pelo médico. 

- Memória fraca ou dificuldade para se concentrar; 

- Mudanças na tipo e cor da pele e cabelos;  

- É normal que você se sinta cansado e fraco, e esse 

cansaço é diferente do que uma pessoa que está saudável 

sente, por isso é importante que você durma pelo menos oito 

horas por noite e tenha períodos de descanso durante o dia.  

- Pode ser que leve algum tempo para você recuperar a sua 

disposição e voltar a fazer as atividades que fazia antes do 

transplante. É importante que você não espere a vontade de 

sair da cama para fazer isso, ela dificilmente virá sozinha!  

- Seu apetite pode diminuir muito e o gosto da comida pode 

estar muito diferente, assim como o cheiro das coisas.  

- Pode ser que você precise voltar a ficar internado por 

alguns dias. Por mais ruim que isso possa parecer, é 

importante que o tratamento das complicações aconteça o 

mais rápido possível, por isso não deixe de contar aos 

enfermeiros e médicos se você não estiver se sentindo bem. 

- É comum se sentir triste, com raiva, ficar irritado com 

pequenas coisas, responder com agressividade e, depois 

disso sentir culpa por agir dessa maneira; 

- Mudanças no relacionamento com seus familiares e amigos 

acontecem. Isso é normal, tenha paciência e converse sobre 

o que você está sentindo e tudo que passou. Lembre-se de 

que só você sentiu na pele todas as dificuldades do 

tratamento e, muitas vezes, as outras pessoas não tem ideia 

do que é o transplante de medula óssea;  

- Pode ser que você tenha problemas sexuais como dor ou 

incômodo durante a relação ou perda de interesse por sexo. 

Que tal aproveitar essa fase para reaprender a namorar? 

Existem muitas formas de demonstrar carinho que muitas 

vezes deixamos de lado quando estamos com saúde; 

- É possível que você perceba que algumas coisas que você 

dava muita importância não sejam tão importantes assim. 

- Ao invés de se perguntar “por que eu estou passando por 

isso?” tente mudar para “para que eu estou passando por 

isso”. Tente ver alguma coisa positiva no que está 

passando... é um exercício, pode ser muito difícil para 

algumas pessoas, mas ajuda muito nesse momento. 

- Lembre-se de pedir ajuda aos psicólogos e psiquiatra do 

ambulatório, eles estarão a sua disposição para ajudar. Se 
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tiver alguma dúvida converse com algum profissional do 

TMO. 

Obrigada por assistir a esse vídeo! Até mais! 

FONTE: A autora (2018). 

 

 Os tópicos sobre as mudanças que podem ocorrer em decorrência do 

tratamento e os cuidados referentes ao sono e repouso foram inseridos no vídeo 

“Adaptação à nova rotina”. Foram acrescentadas várias informações sobre a fase 

pós-alta hospitalar com o auxílio da equipe de psicologia que atua no STMO. 

 Considerando que o próprio Manual trazia a informação de que é permitido 

dormir com o companheiro, a orientação de usar cama exclusiva foi retirada. No 

entanto, manteve-se contraindicado dormir com pessoas que estejam com doenças 

infecciosas. 

 Optou-se por retirar as informações de retorno à escola e trabalho por serem 

bastante particulares e dependerem da liberação médica, que ocorre nas consultas 

ambulatoriais.  
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4.2.3 Vídeo “Conheça os sinais e sintomas de uma infecção”  
 

QUADRO 7 – CONTEÚDO DO VÍDEO CONHEÇA OS SINAIS E SINTOMAS DE UMA INFECÇÃO 

CUIDADOS ESPECIAIS Conheça os sinais e sintomas de uma infecção 

- Entrar em contato com o 

STMO se o paciente 

apresentar qualquer sintoma 

abaixo relacionado: 

- Dor, coceira, vermelhidão, 

aparecimento de bolhas de 

água e/ou feridas no ânus, 

vagina, pênis ou bolsa escrotal 

e pele; 

- Sangramento na gengiva, 

bolhas nos lábios, dor, 

rachaduras de lábios, aftas, 

mucosite (sapinhos); 

- Dor abdominal, cólica, 

diarreia, fraqueza, tontura; 

- Dor e ardência ao urinar, 

presença de sangue na urina e 

fezes; 

- Falta de ar, cansaço, dor no 

tórax, tosse; 

- Dor na cabeça ou 

sangramento nasal. 

 

12 – TEMPERATURA 

CORPORAL 

- Verificar temperatura corporal 

3 vezes ao dia ou mais se 

necessário; 

- No caso de apresentar 

temperatura de 37,8ºC ou 

O transplante de medula é um procedimento 

bastante delicado. Até que sua medula se recupere 

você tem mais chances de ter uma infecção. 

 Antes de receber alta, veja se você tem um 

termômetro em casa para medir a sua temperatura 

quando não estiver se sentindo bem.  

Fique atento se tiver: 

Febre (quando o termômetro marcar 38º C ou 

mais) 

Tosse, espirros e nariz escorrendo 

Falta de ar 

Ardência ou dor para fazer xixi 

Diarreia 

Sangue no xixi ou cocô 

Vermelhidão, dor ou secreção perto do cateter 

Muito cansaço para fazer pequenas atividades do 

dia-a-dia 

Dor no peito 

Dor de cabeça forte  

Pequenas bolhas que podem aparecer em torno da 

boca ou em qualquer outra parte do corpo; (foto 

Herpes labial e Herpes Zoster (sequência de 

imagens). 

   Se aparecer algum desses sintomas, comunique 

a equipe (enfermeiros e médicos) do ambulatório 

para que seja investigada a causa e para que o 

tratamento comece o mais rápido possível. 

   Pode ser que você tenha alguma infecção, 

mesmo seguindo os cuidados que ensinamos. Não 

se sinta mal, por mais decepcionante e frustrante 
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FONTE: A autora (2018). 
 
 

Este vídeo contemplou os tópicos “Cuidados especiais” e “Temperatura 

Corporal” do Manual de orientações de alta.  

 A necessidade de verificar a temperatura corporal três vezes ao dia, 

independente do estado do paciente, foi discutida com a equipe médica. Decidiu-se 

acima, entrar em contato com 

o STMO; 

- É importante observar se a 

febre está acompanhada de 

tremores, calafrios, dores de 

garganta, coriza, etc. 

OBS.: Use somente os 

antitérmicos indicados pelo 

médico. Evite Aspirina (ácido 

acetilsalicílico) e Novalgina 

(Dipirona). 

que seja lembre-se: faz parte da sua 

recuperação. Com o tempo, o risco de infecção se 

tornará menor e você ficará cada vez mais forte. 

Se tiver alguma dúvida é só nos perguntar ou pode 

enviar um e-mail para o endereço que está na 

descrição do vídeo. Obrigada por assistir e até 

mais! 
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orientar a aferição da temperatura apenas se o transplantado se sentir mal, o que 

corrobora com as informações do site do Memorial Sloan Kettering Cancer Center e 

do guia intitulado “An essential guide to dealing with infections”, da ONG Antony 

Nohlan. A definição de febre adotada foi de temperatura igual ou superior a 38º C, 

como todos os materiais consultados.  

 As informações e os cuidados relacionados a sangramentos foram tratados 

em outro vídeo, bem como, a orientação para não utilizar medicamentos sem o 

conhecimento ou prescrição do médico.  
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4.2.4 Vídeo “Evite infecções” 
 

QUADRO 8 – CONTEÚDO DO VÍDEO EVITE INFECÇÕES 

USO DE MÁSCARA Evite infecções 

- Usar máscara conforme 

determinação médica 

quando: 

- Receber visitas; 

- Sair de casa; 

- O uso da máscara é 

indicado do 6º ao 8º mês pós 

TMO. 

Observação: em casa, nem o 

paciente, nem os familiares 

precisam utilizar máscara. 

 

13- Animais domésticos e 

plantas 

- Evitar entrar em contato 

com animais de estimação e 

plantas; 

- Evite limpar excretas e 

secreções dos animais; 

- Lembrar que as folhas das 

plantas, os pelos e excretas 

dos animais contém agentes 

que podem causar infecções 

graves nos primeiros meses 

pós TMO. 

 

LAZER E RECREAÇÃO 

- É aconselhável manter o 

paciente longe de ambientes 

fechados, tais como 

Existem alguns cuidados que ajudam a evitar 

infecções. Vamos falar sobre eles? 

Uso de Máscara 

Enquanto suas defesas se recuperam, a máscara 

pode evitar algumas infecções respiratórias. Você 

deverá usar máscara até a liberação médica. 
Use máscara quando sair de casa e quando receber visitas. 

Você pode ter contato físico próximo como abraçar e tocar as 

pessoas que moram na mesma casa que você, a não ser que 

alguma delas esteja doente. 

Em casa, quando você estiver somente as pessoas 

que moram com você, não é preciso usar a 

máscara. Mas lembre-se: se alguém estiver doente 

aí sim você precisa usar a máscara.  

Cuide do ar que você respira 

Há várias medidas que ajudam a melhorar a 

qualidade do ar que você respira. Como por 

exemplo: 

- Não fume e evite ficar perto de quem está 

fumando. Não use lareiras, velas, lâmpadas de óleo 

ou incenso. Tanto o tabaco como a fumaça podem 

aumentar suas chances de ter uma infecção grave 

nos pulmões; 

- Não fique perto de lugares que estejam sendo 

reformados inclusive pintura e lixamento de paredes 

ou lugares que estão sendo construídos. A poeira e 

a caliça das construções deixam fungos no ar. Estes 

fungos podem causar infecções nos seus pulmões. 

Pelo mesmo motivo, recomendamos que você não 

fique perto de locais onde se trabalha com corte e 
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shopping, cinemas, teatros, 

igrejas, ônibus, elevadores 

cheios, supermercados, etc. 

- Usar máscara ao sair para 

passear; 

- O uso de piscinas e saunas 

é liberado após nove meses 

do transplante e dependendo 

das condições individuais de 

cada paciente. 

 

VACINAS 

- Não receber qualquer tipo 

de vacina. É necessária a 

liberação do médico. No 

momento correto você será 

orientado sobre quais 

vacinas poderá tomar. 

lixamento de madeira; 

- Não use produtos químicos como tintas e cola, eles 

podem ser tóxicos e causar algum tipo de alergia; 

- Evite o uso de umidificadores e ar condicionado.  Bactérias 

e fungos crescem facilmente neles. Se for 

necessária a utilização, os filtros devem ser limpos 

com frequência. 

Outros cuidados que evitam infecções 

- Evite frequentar ambientes fechados, tais como 

shopping, cinemas, teatros, igrejas, ônibus, 

elevadores cheios; 

- Não frequente piscinas e saunas até que o médico 

libere; 

- Não tome nenhuma vacina que não seja indicada 

pelos médicos do TMO. Fique tranquilo, no momento 

correto o médico dirá quais vacinas você deve 

tomar; 

- Evite mexer na terra e jardim no primeiro ano após 

o transplante. Nesses locais há fungos e bactérias 

que podem causar infecções; 

- Se você tiver planta não precisa se desfazer delas. 

Você pode deixa-las num lugar da casa mais 

isolado. Mas lembre-se: não mexa na terra das 

plantas, não as mude de vaso e não esvazie a água 

dos vasinhos;   

-  Fique dentro de casa com as janelas e portas 

fechadas se estiverem cortando a grama ou 

varrendo o quintal da sua casa; 

- Evite entrar em contato com animais 

desconhecidos, ou que ficam soltos na rua até que 

suas defesas estejam melhores; 

- Não adote ou compre novos animais, 

principalmente se forem filhotes. 
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FONTE: A autora (2018). 

 

O vídeo intitulado “Evite infecções” incluiu quatro tópicos do antigo Manual: 

“Uso de máscara”, “animais domésticos e plantas”, “lazer e recreação” e “vacinas”. 

 As máscaras cirúrgicas e os respiradores N9, conforme a revisão sistemática 

de Jefferson et al. (2011), foram medidas consistentes de apoio para evitar a 

disseminação dos vírus respiratórios. Os autores constataram que os respiradores 

N95 não tinham efeito inferior às máscaras cirúrgicas simples, porém, apresentavam 

custo mais elevado e eram mais desconfortáveis e irritantes para a pele.  

 Foi retirada a informação sobre o tempo de seis a oito meses para a liberação 

da máscara, porque, segundo a equipe médica, esse período varia de acordo com a 

condição de saúde do paciente. Atualmente, a liberação da máscara tem ocorrido, 

em média, três meses pós-transplante. 

 O tópico “lazer e recreação”, na verdade, se referia a cuidados para evitar 

infecções. Por isso, ele foi agrupado neste vídeo. A orientação sobre o tempo de 

nove meses para liberação do uso de piscinas e saunas foi retirada, já que depende 

do estado de saúde de cada paciente e da avaliação médica. 

 Com relação ao contato com animais, decidiu-se permitir a presença de 

animais domésticos como, por exemplo, cachorros e gatos, na casa dos pacientes. 

Até então, os pacientes precisavam arrumar um lar temporário para seus animais, 

todavia, todos os materiais internacionais consultados permitem a presença desses 

animais, desde que tomados alguns cuidados como a vacinação e a desverminação, 

os quais foram incluídos no vídeo. 

Se você tiver um animal de estimação que fica só 

dentro de casa você poderá ficar com o seu bichinho 

desde que você siga estes cuidados: 

- Verifique se as vacinas e o vermífugo estão em dia;  

- Não deixe o animal dormir com você ou ficar na 

cama em que você dorme; 

- Não limpe o cocô ou xixi dos animais 

- Lave as mãos sempre depois de brincar com eles. 

Ficou alguma dúvida? Deixe nos comentários ou 

mande um e-mail para o endereço que está na 

descrição do vídeo. Obrigada por assistir e até mais! 
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 O cuidado com as plantas também sofreu alterações: até orientava-se que o 

paciente deveria retirar as plantas que estivessem em sua casa. No entanto, o 

material da Europian Society of Blood Marrow Transplantation (EBMT), voltado aos 

enfermeiros, orienta que as flores e plantas podem ficar em casa. Também 

recomenda que o paciente pode fazer atividades de jardinagem, desde que use 

luvas para evitar contato direto com patógenos existentes na terra e que se evite 

mover folhas e a terra para evitar a inalação de esporos fúngicos. (KENYON; BABIC, 

2018).  

Diante dessas informações e após a discussão com a equipe de 

colaboradores, optou-se por orientar que os pacientes poderão permanecer com as 

suas plantas, porém, não as devem manipular. 

 Manteve-se o conteúdo das orientações sobre vacinação acrescentando 

apenas que as vacinas devem ser prescritas somente pelos médicos do STMO.  

 Uma vez que a imunidade do doador da medula fica disponível por pouco 

tempo, no corpo do receptor, os pacientes submetidos ao TCTH necessitam refazer 

o esquema vacinal.  O protocolo de vacinação varia de acordo com o centro onde foi 

realizado o transplante, considerando-se a situação epidemiológica local. O Manual 

dos Centros de Referência para Imunobiológicos Especiais do Ministério da Saúde 

traz uma sugestão de esquema vacinal voltada para os pacientes que receberam 

CTH. (BRASIL, 2014). 
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4.2.5 Vídeo “Evite sangramentos” 
 

 Evite sangramentos 
 A medula óssea produz muitas células, dentre elas 

as plaquetas. As quimioterapias e radioterapia - 

que são importantes no processo do transplante - 

podem destruir boa parte das plaquetas E com 

poucas plaquetas há maior chance de você ter 

sangramentos.  

Atividades do dia-a-dia que antes não ofereciam 

nenhum risco, nessa fase, podem causar 

sangramentos. Por isso, é importante você saber o 

que fazer para evitá-los. 

- Não tome remédios sem o conhecimento dos 

médicos, porque alguns como a Aspirina e o 

ibuprofeno, por exemplo, aumentam o risco de 

sangramentos; 

- Use calçados para evitar pisar em algo cortante;  

- Não retire as cutículas; 

- Tome cuidado ao usar objetos cortantes como 

facas, tesouras e cortador de unha; 

- Use escova de dentes bem macia; 

- Beba água e coma fibras para evitar prisão de 

ventre. Se o seu intestino estiver preso converse 

com o médico; 

- Não levante pesos nem faça esportes como 

futebol e lutas. 

- Não use supositórios e não faça duchas vaginais; 

- Ligue para o ambulatório se tiver um sangramento 

e ele não parar após 10 minutos; 

- A prevenção de quedas continua em casa. Se 

você cair, ligue para o ambulatório! Pode ser que 

tenha algum sangramento que não pode ser visto;  

QUADRO 9 – CONTEÚDO DO VÍDEO EVITE SANGRAMENTOS 
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FONTE: A autora (2018). 

 

 No Manual utilizado anteriormente no campo de pesquisa, não há um tópico 

específico tratando dos cuidados para evitar sangramentos. Há apenas algumas 

informações juntamente com outros tópicos. 

 As orientações foram revisadas pela equipe médica e se alinham à maioria 

dos materiais consultados como o do Michigan Medicine, da ONG Antonhy Nolan e 

o do Be the Match. 

 

 

Comunique os enfermeiros e médicos se: 
- Sentir a visão embaçada ou dupla; 

- Sentir dores de cabeça muito fortes e que não 

passam; 

- Se aparecerem pequenas manchas vermelhas ou 

roxas na sua pele; 

- Se tiver um sangramento no nariz que não para 

facilmente; 

- Se tiver um grande sangramento na boca ou 

gengiva; 

- Se tiver sangue no catarro que sai ao tossir, 

espirrar ou assoar o nariz; 

- Se vomitar sangue vivo ou se seu vômito parecer 

com borra de café; 

- Se o seu xixi estiver marrom ou vermelho; 

- Sua menstruação estiver muito intensa; 

- E se seu cocô estiver preto, muito escuro ou com 

sangue vivo. 

Fique atento a esses sinais e comunique a equipe 

do ambulatório se eles aparecem. 

Ficou com alguma dúvida? Pergunte para a nossa 

equipe ou nos mande algum e-mail. Obrigada por 

assistir e até mais! 
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4.2.6. Vídeo “Lavagem das mãos” 
 

HIGIENE 
Lavagem das mãos 

Cuidados com a higiene das mãos 

- Lavar as mãos com sabonete ou 

sabão neutro ou glicerinado: 

         - Após ir ao banheiro; 

         - Antes de comer, beber e 

tomar medicações; 

         - Sempre que tiver contato com 

objetos que não são de uso pessoal 

ou fizer trabalhos manuais; 

         - Sempre que tiver contato com 

secreções, como assoar o nariz; 

         - Antes de preparar os 

alimentos; 

         - Sempre que necessário. 

 

Observações: Os familiares que 

convivem com o paciente devem 

lavar as mãos sempre que 

necessário, ou seja, ao manipular 

medicações, alimentos, após ir ao 

banheiro, após as limpezas da casa 

e etc. 

 

Lavar as mãos é o cuidado mais importante 

para evitar infecção. Você sabia que muitas 

doenças são transmitidas pelas nossas 

mãos? Por isso, você e as pessoas que 

moram com você, devem lavar as mãos com 

frequência. Para manter as mãos limpas, é 

importante manter as unhas sempre curtas e 

limpas.  

Lave as mãos sempre que: 

- Chegar em casa, quando voltar da rua; 

- Antes de comer, beber e tomar os 

medicamentos; 

- Antes e depois de usar o banheiro; 

- Depois de assuar o nariz, espirrar ou tossir; 

- Quando pegar em objetos como livros, 

dinheiro, controle de tv, videogames, 

computador; 

- Depois de fazer trabalhos manuais como 

tricô, crochê; 

- E além de todas as situações que já 

falamos, as pessoas que estão cuidando de 

você também precisam lavar as mãos 

quando: limparem a casa, antes de cozinhar 

ou preparar os alimentos e antes de lhe dar 

os medicamentos. 

- Se você tiver álcool em gel, pode usar 

sempre que não tenha sujeira visível nas 

mãos. Existem frascos pequenos que você 

pode ter na bolsa e levar consigo para 

QUADRO 10 – CONTEÚDO DO VÍDEO LAVAGEM DAS MÃOS 
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FONTE: A autora (2018). 

 
  

A higiene das mãos é uma das medidas mais importantes para evitar 

infecções no período pós-alta, de acordo com todas as fontes consultadas. A esse 

tópico foi acrescentada uma introdução sobre a importância da lavagem das mãos e 

a indicação do uso de álcool em gel a 70%, nos momentos em que o paciente 

estiver fora de casa, e quando não houver presença de sujidade visível nas mãos.  

Os resultados do estudo de Tamimi et al. (2015) sugerem que o uso de um 

desinfetante, em casa, para as mãos à base de álcool pode resultar na redução do 

risco de infecção por vírus respiratórios e entéricos como rotavírus e rinovírus, 

mesmo quando a lavagem das mãos já é praticada.  

 A higienização das mãos com álcool a 70% possui efeito antimicrobiano e 

efeito persistente (ANVISA, 2015). Quando comparado à lavagem com água e 

sabão neutro ou antisséptico, o álcool em gel exige menos tempo para o uso e 

causa menos irritação na pele. Ainda, o álcool em gel tem atividade contra bactérias 

multirresistentes, vírus e fungos. (WHO, 2009). 

 

 

 

 

 

higienizar as mãos quando estiver fora de 

casa.  

Vamos aprender a lavar as mãos 

corretamente? 

Molhe as mãos e aplique o sabonete; 

Esfregue as palmas, as costas das mãos e 

entre os dedos. Não esqueça o polegar! 

Esfregue bem todas as partes da mão, 

depois enxague e seque com uma toalha 

bem limpa. 

Obrigada por arristir e até logo! 
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4.2.7. Vídeo “Cuidados com o cateter de Hickman” 

QUADRO 11 – CONTEÚDO DO VÍDEO CUIDADOS COM O CATETER DE HICKMAN 
CATETER Cuidados com o cateter de Hickman 

- O curativo deve ser diário e 

será realizado no ambulatório; 

- Recomendações: 

- Tomar banho antes de ir para 

o ambulatório; 

- Com as mãos limpas tirar a 

gaze molhada; 

- Colocar a gaze seca, 

esterilizada e prender com fita; 

- Proteger as vias com gaze 

esterilizada; 

- Cuidar para não tracionar 

(puxar) o cateter; 

- Verificar se os clamps estão 

fechados. 

Se você tem um cateter de Hickman é muito 

importante mantê-lo livre de contaminação. O 

tempo para retirada do cateter varia. Alguns 

pacientes ficam mais, outros menos tempo, 

dependendo de como está seu estado de saúde, 

do uso do cateter e dos resultados de exames. 

 Alguns cuidados com o cateter: 

- Não use correntes, cordões ou colares que 

possam se enroscar no cateter; 

- Antes de tomar banho, proteja o cateter com um 

plástico limpo para não molhar; 

- Não entre em piscina, rio, mar e banheira 

enquanto estiver com o cateter; 

- Não use objetos cortantes como tesoura, alicate 

de unha, para limpar o cateter; 

- Verifique se os clamps estão fechados no local 

indicado; 

- Veja se as tampinhas e proteção de gaze estão 

no lugar adequado; 

- Observe e avise os enfermeiros se aparecer 

vermelhidão, dor, secreção ou inchaço no lugar 

onde está o cateter; 

- Verifique se a fita ou película que prendem o 

cateter estão bem colados na pele. 

Curativo 

O curativo do cateter será realizado pela equipe de 

enfermagem do ambulatório: 

- Se você estiver usando película transparente, ela 

será trocada a cada 7 dias, ou antes se for 

necessário; 
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- Se estiver com o curativo simples de gaze e 

micropore, ele deve ser trocado todos os dias; 

Nos dias de troca do curativo, tome banho e 

depois do banho, retire o plástico que estava 

protegendo o cateter e se dirija ao ambulatório; 

- Se acontecer algum acidente com o cateter ligue 

imediatamente para a equipe do ambulatório; 

Se tiver alguma dúvida converse com os 

enfermeiros do TMO, ou, se preferir, pode nos 

mandar um e-mail. Obrigada por assistir e até 

logo! 
FONTE: A autora (2018). 

 

Neste vídeo, tratou-se do tópico “cateter” contido no Manual de orientações 

de alta. As informações sobre os cuidados com o cateter também sofreram 

alterações. Atualmente, as enfermeiras do ambulatório orientam o paciente a 

proteger o local do curativo antes de tomar banho, retirar o plástico e se dirigir ao 

ambulatório, onde será realizada a troca do curativo, seja ele de gaze e fita 

microporada ou película transparente. 

 A cobertura tipo película transparente é bastante utilizada no STMO. A 

frequência de troca desse curativo, segundo as Diretrizes para a prevenção de 

infecções relacionadas a cateteres intravasculares do Centers for Disease Control 

and Prevention (CDC), é semanal, se estiver íntegro, sem secreção e bem aderido à 

pele. (CDC, 2011).  

Essa informação não existe no manual porque, na época em que foi 

elaborado, ainda não se fazia uso desse tipo de curativo no campo de pesquisa. 
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4.2.8. Vídeo “Limpeza da Casa”  
 

QUADRO 12 – CONTEÚDO DO VÍDEO LIMPEZA DA CASA 
LIMPEZA DA CASA Limpeza da casa 

Como limpar a casa para receber o 

paciente. 

 

QUARTO 

- Limpar sofás e poltronas de tecidos 

com água e vinagre; 

- Lavar cortinas (no caso de cortinas 

fixas); 

- Lavar paredes com água e sabão; 

- Lavar o carpete com água e vinagre; 

- Lavar piso ou assoalho com água e 

vinagre; 

- Utilizar cera sem cheiro e sem cor; 

- Passar pano úmido no colchão e no 

estrado da cama com água e vinagre; 

- Lavar cobertores, acolchoados e 

colchas antes do paciente voltar para 

casa. Após isto, se necessário, lavá-

los e mantê-los guardados em local 

fechado; 

- Não é necessário lavar o quarto do 

paciente diariamente, o importante é 

que seja retirado o pó (passar 

aspirador ou pano úmido), mantendo o 

ambiente limpo. 

Observação: Proporção do líquido – 

duas colheres de vinagre para um litro 

de água. Além da água e vinagre, 

outras soluções disponíveis 

comercialmente poderão ser utilizadas 

desde que sejam inodoras ou com 

Nesse primeiro momento, é importante que 

você não faça a limpeza da casa. Peça 

para a pessoa que está cuidando de você 

para fazer essa tarefa. Você não deve ficar 

no cômodo da casa que está sendo limpo, 

para não entrar em contato com a sujeira. 

 

- Os cobertores, colchas e edredons devem 

ser lavados com água e sabão, você pode 

utilizar sabão (em pó ou líquido) antes de o 

paciente retornar para a casa. Depois de 

secos, guardá-los em local limpo e fechado; 

- As cortinas, paredes e chão (se for 

lavável) devem ser lavadas com água e 

sabão e, depois, aplicada a solução de 

água sanitária. Para os pisos de madeira, 

passar um pano úmido com a solução de 

água sanitária ou outro produto 

desinfetante de sua escolha; 

- Não deixar tapetes na casa, eles 

acumulam muita poeira; 

Qual produto deve ser utilizado para limpar a 
casa? 

Devem-se usar produtos desinfetantes com 

cheiro suave, encontrados no mercado. Uma 

solução boa e barata para a limpeza é a 

solução de água sanitária. Para prepará-la 

adicione um copo água sanitária em um balde 

com 5 litros de água. Essa solução pode ser 

usada para limpeza e desinfecção do chão, dos 

banheiros, cozinha, azulejos e paredes. 
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pouca desodorização. 

 

COZINHA 

- Lavar e enxaguar com água fervente 

os pratos, talheres e copos. Guardá-

los em local limpo e seco ou protegê-

los com pano de prato limpo. Se 

houver condições, guardá-los em 

potes plásticos bem limpos e com 

tampas. 

 

BANHEIRO 

- Lavar e desinfetar diariamente o 

banheiro usando água, sabão e 

desinfetante (tipo água sanitária); 

- Limpar o assento do vaso sanitário 

com água e sabão antes e após o uso, 

no caso do banheiro não ser de uso 

exclusivo do paciente; 

- Se o banheiro for de uso exclusivo 

do paciente, lavar diariamente ou 

quando necessário. 

Observação: O restante da casa deve 

ser mantido sempre limpo e arejado. 

O paciente não deverá permanecer no 

cômodo (parte da casa) onde está 

sendo realizada a limpeza. 

- Limpar o sofá, cadeiras, poltronas e cama 

(inclusive o estrado do colchão) com um 

pano úmido com água e sabão e depois 

passar a solução de água sanitária;  

- Lavar o banheiro (azulejos, pia e assento 

sanitário) com água e sabão e depois 

aplicar a solução de água sanitária;  

- Se tiver sujeira incrustada nos ralos e 

vaso sanitário: despejar água sanitária pura 

em cima da sujeira, deixar agir por 10 

minutos e lavar em seguida; 

- Lave os panos de limpeza toda vez que 

forem utilizados; 

- Os copos, pratos e talheres que o 

paciente vai utilizar devem ser lavados com 

água quente e sabão ou detergente. Depois 

de secos, devem ser guardados 

separadamente em pote plástico bem limpo 

e com tampa; 

- Se tiver lavadora de louça, poderá utilizá-

la; 

-Não deixar panos úmidos perto na pia da 

cozinha. Depois de usar, lava-los e os deixe 

secando; 

- Troque o pano de prato por um limpo 

todos os dias. 

Mantendo a casa limpa  

- Passar o aspirador de pó ou um pano 

úmido no chão todos os dias para evitar 

acúmulo de sujeira e poeira. Não use 

vassouras! Quando o chão é varrido ou 

tiramos o pó com um pano seco, a poeira 

se espalha. A poeira contém fungos e 

bactérias que podem causar infecção; 
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- A limpeza do banheiro deve ser feita todos 

os dias. Se não tiver um banheiro para uso 

exclusivo do paciente, o assento do vaso 

deve ser limpo com álcool a 70% antes de 

paciente utilizar. 

Lembre-se de tirar as dúvidas com a equipe 

de profissionais do TMO! Se você quiser, 

mande sua dúvida por e-mail, o endereço 

está na descrição do vídeo. Obrigada por 

assistir! 
FONTE: A autora (2018). 

 

 Este vídeo contemplou o tópico “limpeza da casa”, o qual sofreu algumas 

modificações. O Manual preconizava o uso de uma solução de limpeza de água e 

vinagre. Alguns estudos comprovam a ação bactericida e fungicida do vinagre, 

porém, em concentrações que variam entre 10% a 100% (ANDRADE et al., 2010; 

SILVA et al., 2008; GOODYEAR et al. 2015).  

Porém, não foi encontrada na literatura, evidência do poder desinfetante do 

vinagre na diluição recomendada no manual de alta (solução a aproximadamente 

3%). Por isso, essa informação foi retirada.  

 A solução desinfetante escolhida, devido a sua eficácia, ao seu custo e a sua 

facilidade para aquisição, foi a de água sanitária, na proporção de 200 ml para cinco 

litros de água, conforme instruções dos rótulos das principais marcas encontradas 

no mercado. 

Carpetes e tapetes estão contraindicados por acumularem grande quantidade 

de bactérias, fungos e ácaros, orientação não contemplada no Manual do STMO. Na 

cozinha, é importante se atentar à troca de esponjas e de panos de prato, potenciais 

fontes de contaminação. No estudo de SOUSA et al. (2013), todas as esponjas 

analisadas apresentaram coliformes fecais. Os autores concluíram a necessidade de 

melhoria das condições de higiene de esponjas de cozinhas domésticas a fim de 

evitar doenças, especialmente as gastroenterites.  

Nos estudos de Marques et al. (2017), também encontraram altas contagens 

de microorganismos nas esponjas de cozinha, incluindo coliformes e Staphylococcus 

sp. Após descontaminação por meio da imersão, em água fervente, por 10 minutos, 
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a contagem microbiológica reduziu de 42,1% a 98%. A troca da esponja, apesar de 

não ter um tempo estipulado, deve ser realizada quando ela soltar fragmentos. Os 

panos de prato devem ser trocados diariamente. 
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4.2.9.  Vídeo “Cuidados com as roupas” 
 

QUADRO 13 – CONTEÚDO DO VÍDEO CUIDADOS COM AS ROUPAS 

CUIDADOS COM A ROUPA Cuidados com as roupas 

- Lavar as roupas com água e sabão ou 

sabão em pó; 

- Nas lavagens de roupas com máquina 

de lavar, usar sabão em pó. Quando fizer 

uso de máquinas coletivas, dar 

preferência para as que possuem ciclo 

com água quente; 

- Passar bem a roupa por fora e por 

dentro com ferro quente; 

- Trocar a roupa íntima (cueca, calcinha 

etc) pelo menos uma vez ao dia; 

- Trocar e lavar diariamente (calcinhas, 

cuecas, sutiãs, meias, camisas, 

camisetas, blusas e toalhas de banho); 

- Trocar e lavar roupa de cama e pijama 

a cada três dias; 

- Enxaguar muito bem as roupas em 

água corrente, principalmente se forem 

utilizados amaciantes e alvejantes. 

- As roupas devem ser lavadas com 

água e sabão. Pode-se utilizar sabão em 

pó ou líquido. Lembre-se de enxaguar 

bem as roupas! Restos de sabão e 

amaciante podem irritar a pele do 

paciente; 

- Se você está em uma casa de apoio ou 

pensão e várias pessoas utilizarem a 

mesma máquina de lavar, dê preferência 

à lavagem com água quente (se a 

máquina tiver essa opção); 

Você pode substituir o amaciante por 

vinagre! Escolha um vinagre claro como 

o de álcool, por exemplo. Basta adicionar 

100 ml (meio copo americano) para cada 

5 kg de roupa. Pode por diretamente no 

compartimento para amaciante da 

máquina de lavar. Depois que a roupa 

seca, o cheiro de vinagre desaparece e a 

roupa fica macia; 

- Se for usar amaciante, use pouca 

quantidade e enxague bem a roupa (se a 

máquina de lavar que você usa tiver a 

opção “duplo enxague”, utilize); 

- Não use amaciante nas calcinhas e 

cuecas, eles podem causar alergia na 

região íntima; 

- As roupas que entram em contato 

direto com a pele do paciente como 

calcinhas, cuecas e sutiãs, meias, 
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FONTE: A autora (2018). 

 

 Este vídeo abordou o tópico “Cuidados com as roupas”. Nenhum material 

consultado se refere à necessidade de passar as roupas à ferro e, por falta de 

evidências na literatura sobre o tema, esse cuidado foi retirado. Acredita-se que, 

com essa alteração, os cuidadores tenham menor demanda de afazeres domésticos 

e, possivelmente, melhor qualidade de vida, nesse período. 

 Optou-se por contraindicar amaciantes nas roupas íntimas, pois, muitos deles, 

contêm corantes e fragrâncias que podem causar alergia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

camisetas e camisas devem ser trocadas 

todos os dias e lavadas; 

– A toalha de banho deve ser utilizada e 

trocada por uma limpa todos os dias. 

Não use as mesmas toalhas que as 

pessoas que moram com você já 

utilizaram; 

 – Os lençóis, fronhas e pijamas devem 

ser trocados e lavados no máximo a 

cada 3 dias.  

Se tiver alguma dúvida fale com algum 

profissional do TMO. Obrigada por 

assistir e até logo! 
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4.2.10.  Vídeo “Cuidados com o corpo” 
 

QUADRO 14 – CONTEÚDO DO VÍDEO CUIDADOS COM O CORPO 
HIGIENE Cuidados com o corpo 

Cuidados com a higiene 

pessoal 

 

-Tomar banho pelo menos 

uma vez ao dia, usando 

sabonete de glicerina ou 

neutro. O banho de chuveiro é 

o mais indicado; 

- Lavar o couro cabeludo 

(cabeça) com sabonete de 

glicerina ou neutro. Quando o 

cabelo começar a nascer usar 

xampu neutro ou de glicerina; 

- Realizar higiene íntima na 

região anal e órgãos genitais 

(pênis ou vagina) após ir ao 

banheiro, utilizando papel 

higiênico branco, macio e sem 

perfume; 

- Manter unhas dos pés e das 

mãos sempre limpas e curtas; 

- Não usar perfumes, 

desodorantes ou cremes (dos 

tipos hidratantes). Os cremes 

poderão ser liberados apenas 

com a orientação médica ou 

de enfermagem. 

 

Objetos de uso pessoal 

- Não devem ser usadas 

maquiagens, cosméticos, 

-Tome banho, de preferência de chuveiro, todos os 

dias. Escolha sabonetes hidratantes, neutros ou de 

glicerina com perfume suave. Evite os sabonetes 

esfoliantes, eles ressecam e deixam a pele mais 

sensível;  

- É importante manter a pele do corpo bem 

hidratada. Escolha cremes ou loções hidratantes 

sem álcool e aplique após o banho; 

- A pele fica mais sensível e há maior risco de 

câncer de pele após o transplante, por isso é muito 

importante que você evite ficar diretamente no sol e 

que use filtro solar com FPS de número 30; 

- Não frequente salões de beleza nos primeiros 

meses após o transplante. Você pode pintar as 

unhas, mas não deve tirar as cutículas até que o 

medico libere; 

- É permitido o uso de maquiagem como base no 

rosto, blush e pó facial, iluminador, lápis ou 

sombras para a sobrancelha. Evite lápis na linha 

d´agua, cílios postiços e rímel. Prefira os batons 

hidratantes, para não ressecar a boca. Mantenha 

seus pincéis e esponjas sempre limpos e, para 

evitar contaminação, guarde-os em local limpo de 

sem umidade. Se notar algum tipo de alergia, pare 

de usar o produto que a causou, avise os médicos; 

- Não faça depilação com lâmina (tipo gillette), 

pinça, cera quente ou fria, nessa fase a pele estará 

mais sensível. Aguarde a liberação médica para 
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desodorantes em aerossóis, 

cremes depilatórios e 

perfumes; 

- Não usar lâminas para fazer 

a barba ou depilação quando 

suas plaquetas estiverem 

abaixo de 50.000; 

-É proibida a retirada da 

cutícula e o uso de esmaltes 

coloridos (base incolor pode 

ser utilizada); 

- O lenço de papel é liberado 

desde que não contenha 

perfume; 

- Hidratantes podem ser 

usados somente com a 

liberação do médico ou da 

enfermagem; 

- Jóias podem ser usadas, 

porém evitar o uso de 

correntes enquanto estiver 

usando o cateter. 

voltar a se depilar; 

- Quando o cabelo começar a crescer, você pode 

usar shampoos e condicionadores, prefira os 

neutros ou com glicerina. Se você tiver bastante 

cabelo é importante secar bem o couro cabeludo 

com um secador após a lavagem, isso evita caspa 

e outras infecções por fungos; 

- É permitido fazer a barba com aparelho de 

barbear descartável. Use apenas uma vez e 

descarte. Não utilize barbeadores elétricos, lâminas 

e navalhas; 

- Mantenha as unhas das mãos e dos pés sempre 

curtas para que fungos e bactérias não se 

acumulem embaixo delas;  

- Não empreste seu cortador e lixas de unha! Eles 

devem ser utilizados somente por você; 

- Quando voltar para a casa, você poderá utilizar 

papel higiênico desde que ele seja branco, macio e 

sem perfume; 

- Não use lentes de contato até que você seja 

liberado pelo médico. 

Se tiver alguma dúvida, fale com algum profissional 

do TMO. Obrigada por assistir, até logo! 
FONTE: A autora (2018). 

 

Neste vídeo, foram incluídos os tópicos “Cuidados com a higiene pessoal” e 

“Objetos de uso pessoal”. Foi um tema bastante discutido com os médicos e 

enfermeiros da equipe de colaboradores e que apresentou várias mudanças. 

Com relação ao uso de sabonetes, foi acrescentada, nesse tópico, a 

informação sobre a contraindicação de sabonetes esfoliantes, os quais podem 

deixar a pele mais sensível e contribuir para soluções de continuidade. 

 O material do Michigan Medicine (2018) contraindica o uso de sabonetes em 

barra.  Essa informação não está contemplada nas orientações de alta, no campo de 

pesquisa. Por isso, foi realizada busca na literatura com os termos: “contamination”, 
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“contaminação”, “bar soap” e “sabonete em barra”. 

 Estudos realizados em ambiente hospitalar ou de cuidado à saúde indicam 

taxas de contaminação bem maiores em sabonetes em barra do que em sabonetes 

líquidos.  Em pesquisa em um hospital de ensino de Bagdá, 60% dos sabonetes em 

barra estavam colonizados contra 15,9% dos sabonetes líquidos, o que levou à 

conclusão de que os sabonetes líquidos, para lavar as mãos, são mais apropriados, 

em ambientes hospitalares. (ZEINY, 2017).   

 Apesar de o público-alvo dessa pesquisa não ser formado por pacientes 

internados, diariamente eles frequentam o ambulatório, o qual se assemelha a 

unidade de internação, no tocante à presença de microorganismos multirresistentes. 

 Os resultados de Shahbazian (2017) revelaram que 68% das casas de 

pacientes diagnosticados com infecção de pele e tecidos moles por Staphylococcus 

aureus resistente à meticilina (MRSA) estavam também contaminadas com essa 

bactéria. Desse percentual, 59% era um tipo multirresistente.  

 No estudo de Heinze e Yakovich (1988) foram inoculadas Escherichia 

coli e Pseudomonas aeruginosa em sabonete em barra normal, sem ação 

bactericida, e em concentração 70 vezes maior do que o normalmente encontrado. 

Os 16 participantes da pesquisa lavaram as mãos com o sabonete inoculado e, após 

a lavagem de mãos, nenhum apresentou níveis passíveis de detecção em suas 

mãos. De acordo com os autores, o risco de contaminação por microorganismos 

presentes no sabonete em barra é baixo.  

 Assim, optou-se por não contraindicar o uso de sabonetes em barra, haja 

vista que são de custo mais baixo e não oferecem riscos importantes à saúde dos 

pacientes. 

 A hipótese de que sabonetes antibacterianos poderiam reduzir o risco de 

infecção de pacientes submetidos ao TCTH não coaduna com a literatura.  

O Food and Drug Administration (FDA) dos EUA proibiu a comercialização de 

produtos contendo triclosan e triclocarban, presentes na maioria dos sabonetes 

antibacterianos.   

Segundo a FDA, os benefícios desses produtos não foram 

comprovados. Além disso, a utilização durante um longo período levantou a questão 

dos possíveis efeitos negativos para a saúde.  

Ainda, no estudo de Kim e Rhee (2016), não houve diferença significativa 

entre os efeitos do sabão antibacteriano a base de triclocarbam e o normal, em 
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qualquer temperatura. A única exceção foi a bactéria Enterococcus faecalis a 40°C.  

Portanto, o triclocarban em sabonetes não reduz significativamente os níveis 

bacterianos durante o uso.  

 Outra informação alterada foi a que diz respeito ao uso de desodorantes e 

cremes hidratantes.  Sabe-se que manter a pele hidratada é um cuidado 

extremamente importante ao paciente pós-TCTH. É necessário, no entanto, evitar os 

hidratantes que têm álcool na formulação e aqueles que têm fragrância muito forte 

para evitar náuseas.  

Segundo as conclusões do estudo de Wickett e Damjanovic (2017), produtos 

com altos níveis de glicerina são capazes de manter a pele hidratada por 24 horas, 

em indivíduos saudáveis com pele moderadamente seca. Por isso, permanece a 

indicação de sabonetes e hidratantes com glicerina na composição.  

 O material, disponível na internet, do Instituto Nacional do Câncer (INCA), 

recomenda uso de formulações com vitamina A, lactato de amônio e ureia. Em 

discussão com a equipe de colaboradores, optou-se pela não indicação de cremes 

com ureia por existirem inúmeras concentrações dessa substância em diferentes 

produtos e, algumas delas, não serem indicadas aos pacientes. 

 Os desodorantes sem álcool foram liberados, em acordo com a equipe 

médica, por não haver evidências sobre possíveis danos/riscos à saúde do paciente 

relacionadas ao uso desses produtos. 

 O uso de perfumes continua contraindicado por haver álcool, na maioria das 

formulações, e pelo fato de os pacientes se apresentarem mais sensíveis a odores 

fortes nessa etapa do tratamento. 

 Não foram encontradas evidências, na literatura científica, a respeito de uso 

de maquiagem em pacientes imunodeprimidos. Após discussão com a equipe de 

colaboradores (enfermeiros e médicos), decidiu-se pela liberação do uso de alguns 

itens de maquiagem como base, blush e batom e pela proibição daqueles que 

entram diretamente em contato com a mucosa dos olhos por apresentarem mais 

chance de alergias e infecções. 

Acredita-se que a maquiagem pode ser importante para alguns pacientes, 

principalmente para as mulheres que têm sua autoestima diminuída após a alopecia 

decorrente do condicionamento. 
 A lâmina descartável para fazer a barba foi liberada, após discussão com os 

colaboradores de conteúdo, independentemente do número de plaquetas, o que 
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difere da maioria dos manuais, que recomenda que o paciente não use lâminas de 

barbear se estiver com contagem de plaquetas inferior a 50.000.  
 Depilação com cera e cremes depilatórios continua contraindicada, já que a 

pele fica bastante sensível depois do transplante. As lâminas descartáveis não 

devem ser utilizadas para depilação de outras partes do corpo que não seja o rosto 

devido ao risco de lesões e sangramento.  

Decidiu-se pela liberação para uso de esmaltes de qualquer cor, porém, a 

retirada de cutícula continua proibida. 
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4.2.11.  Vídeo “Cuidado com a boca e os dentes” 
 

QUADRO 15 – CONTEÚDO DO VÍDEO CUIDADO COM A BOCA E OS DENTES 
HIGIENE 

Cuidados com a boca e os dentes 
Cuidados com a higiene oral 

- Há um grande risco para cáries 

dentárias por causa dos efeitos 

da irradiação corporal total. 

Higiene dental é muito importante; 

- Escovar os dentes com escova 

do tipo extra macia e creme 

dental não abrasivo (creme dental 

infantil), pelo menos três vezes ao 

dia; 

-Caso o paciente não consiga 

fazer a higiene com escova dental 

devido a lesões, sangramento, 

sensibilidade, etc., deve realizar 

bochechos após as refeições com 

solução de flogoral, chá de 

camomila ou bicarbonato de sódio 

(misturar com água fria ou gelada, 

previamente fervida); 

-Em caso de uso de próteses, 

realizar uma limpeza rigorosa 

utilizando escova e creme dental; 

- A escova de dente após o uso 

deve ser limpa e seca para então 

ser guardada na caixinha (porta-

escova), de modo a ficar 

separada das demais escovas 

dos familiares. 

Observação: Caso o paciente 

tenha necessidade de cuidados 

Cuidar bem dos seus dentes e gengivas pode 

ajudar a evitar infecções e feridas na boca.  

Depois do transplante é comum que a 

quantidade da saliva diminua. A saliva é muito 

importante para proteger nossos dentes porque 

mantêm a boca hidratada e diminui a 

quantidade de bactérias que temos, 

normalmente, na boca.  

A diminuição da saliva aumenta o risco de uma 

infecção na boca, que pode se espalhar para 

outras partes do corpo. Por isso é importante 

que você tome os seguintes cuidados: 

- Escove os dentes ao se levantar, depois das 

refeições e antes de dormir. O tempo de 

escovação deve ser de no mínimo dois minutos 

cada vez. Lembre-se de escovar a língua! Use 

uma escova de dentes bem macia; 

- Se a boca estiver muito machucada, você 

pode fazer a limpeza com uma gaze enrolada 

no dedo e água filtrada. Passe nos dentes e na 

língua.  Depois, faça bochechos com chá de 

camomila frio ou algum enxaguante bucal sem 

álcool; 

- Deixe o enxaguante em sua boca por pelo 

menos 1 minuto, cuspa em seguida; não precisa 

enxaguar com água; 

- Não use antisséptico bucal com álcool e 

peróxido de hidrogênio. Eles deixam a boca 

seca e podem machucá-la ainda mais; 
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odontológicos (dentista), ele deve 

procurar orientação junto ao 

Serviço de Transplante de Medula 

Óssea. 

- Use pasta de dentes com flúor e sem menta; 

- Lave e seque bem a sua escova após utilizá-

la. Guarde ela em um protetor de escovas; 

- Use fio dental uma vez por dia e todos os dias, 

a não ser que sua boca esteja muito 

machucada; 

- Use hidratantes labiais, de preferência com 

dexpantenol (como Bepantol) para evitar o lábio 

fique ressecado e com rachaduras.  Informe o 

médico se aparecerem novas feridas na boca ou 

se tiver dor; 

- Evite alimentos e bebidas que contenham 

muito açúcar, como balas e doces, eles 

aumentam a chance de você ter cáries.  

- Se você sentir a boca seca, converse com o 

dentista ou o médico! Eles podem indicar alguns 

produtos que podem melhorar esse sintoma.  

Cuidados com próteses e dentadura 

- Se você usa dentaduras ou outro tipo de 

prótese, nas primeiras 4 semanas após o 

transplante, coloque-as somente quando for 

comer; 

- Escove bem a dentadura, 2 vezes por 

dia. Quando não as estiver usando, deixe-as de 

molho na solução anti-bactérias. Para preparar 

essa solução. coloque 3 gotas de água sanitária 

em um copo de água filtrada. Não se esqueça 

de enxaguar antes de utilizar.  

Se tiver alguma dúvida é só perguntar a um 

profissional do TMO. Se preferir, pode enviar um 

e-mail para o endereço que está na descrição 

do vídeo. Obrigada por assistir! 
FONTE: A autora (2018). 
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Neste vídeo, foram incluídas as orientações do tópico “cuidados com a 

higiene oral”. 

Para revisão e atualização deste tópico, realizou-se o contato com a equipe 

de odontologia que atua no campo de pesquisa.   

O texto de introdução foi substituído para ficar menos específico, já que nem 

todos os pacientes precisam fazer condicionamento com irradiação corporal total. 

Incluiu-se também uma breve explicação sobre a importância da saliva.  

O risco de infecção sistêmica, a partir de infecções na cavidade oral, também 

foi incluído, bem como, o tempo mínimo de escovação que corresponde a dois 

minutos, conforme as informações dos sites Medlineplus (2018) e Mount Sinai 

(2018). 

 O uso do fio dental é importante para evitar infecções bucais. Gupta et al. 

(2015), realizaram uma revisão sistemática sobre cáries induzidas por radiação e 

recomendam o uso do fio dental no período pré e pós radioterapia.  

Em consenso com a equipe de colaboradores, optou-se pela indicação do uso 

diário do fio dental, exceto em pacientes com sangramento importante em cavidade 

oral, o que coaduna com as informações dos sites MedlinePlus (2018), do hospital 

Mount Sinai (2018) e do site floridahealthfinder (2018).  

Em contrapartida, os materiais do Michigan Medicine (2018), Be the Match 

(2015) e do Memorial Sloan Kettering Cancer Center (2015) só liberam fio dental 

após a avaliação médica.  

Os cremes dentais, recomendados pelos colaboradores, devem conter flúor, 

como consta nas informações dos sites MedlinePlus (2018) e do hospital Mount 

Sinai (2018), e não precisam ser especificamente os infantis, porém, não devem 

apresentar mentol na composição.  

Os pacientes submetidos ao TCTH comumente desenvolvem complicações 

orais tardias como dor, odinofagia, disfagia, sensibilidade e boca seca. A hipofunção 

das glândulas salivares também acomete pacientes e esta alteração pode persistir 

por um longo tempo após a quimioterapia e, principalmente, após a irradiação 

corporal total (MAJHAIL et al., 2012). 

Portanto, a escovação da cavidade oral deve ser realizada até mesmo em 

casos de mucosite e sensibilidade, devido ao risco aumentado de cáries decorrente 

da diminuição da saliva.   

Em casos de lesões sangrantes, a equipe de odontólogos do STMO 
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recomenda a higiene oral utilizando gaze envolvida no dedo e umedecida com água 

filtrada ou chá de camomila frio. A importância da limpeza da língua foi incluída nas 

orientações. 

Os hidratantes labiais evitam rachaduras e lesões por ressecamento em 

lábios. Apesar de não estar no manual de orientação de alta, era orientado o uso de 

manteiga de cacau desde à internação. Foi sugerida, pelos odontólogos, a indicação 

de produtos com dexpantenol.  

Segundo Proksch et al. (2017), o dexpantenol possui uma boa penetração na 

pele e apresenta propriedades hidratantes e promotoras da barreira da pele.  Além 

disso, impede a irritação da pele, estimula a regeneração e promove a cicatrização 

de feridas (PROKSCH et al., 2017; ULGER et al., 2016).  

No entanto, um fator limitante do uso dos hidratantes labiais com dexpantenol 

é o custo, o qual varia entre R$ 17 e R$ 38* (produto líder de mercado), enquanto 

que o hidratante a base de manteiga de cacau pode ser encontrado por menos de 

R$ 2,00*. 

O material da ONG Anthony Nolan (2016) indica que os pacientes com 

xerostomia utilizem balas e gomas de mascar sem açúcar para alívio do sintoma. No 

entanto, os colaboradores preferiram que se oriente o paciente a consultar o 

profissional odontólogo do STMO para indicar a melhor opção para alívio desse 

sintoma. 

No caso de pacientes que usam prótese, recomenda-se a utilização de uma 

solução de água sanitária para mergulhar a prótese Memorial Sloan Kettering 

Cancer Center (2015), indicada pelos colaboradores da odontologia.  

Esse cuidado é importante, haja vista que comumente se forma uma placa na 

superfície das dentaduras que pode ocasionar estomatite, gengivite e cárie dentária.  

Não foram encontradas, na revisão sistemática de Souza et al. (2009), 

evidências sobre a eficácia comparativa dos diferentes métodos de limpeza de 

próteses: escovação com creme dental, imersão em produtos químicos (pastilhas 

efervescentes ou alvejantes) e uso de equipamentos especiais (microondas ou 

aparelho ultrassônico). A indicação dos colaboradores da odontologia do STMO foi a 

solução de água sanitária para limpeza das próteses. 
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4.2.12. Vídeo “Doença do Enxerto contra o Hospedeiro (DECH)” 
 

QUADRO 16 – CONTEÚDO DO VÍDEO DOENÇA DO ENXERTO CONTRA O HOSPEDEIRO 
PROTEÇÃO SOLAR Doença do Enxerto contra o Hospedeiro 

- Sair sempre protegido do sol; 

- Usar blusa de manga 

comprida, calça ou saia 

comprida e sapato fechado; 

- Utilizar chapéus, sombrinhas 

e bonés; 

- Evitar sair ao sol sem 

proteção, nos horários das 10 

às 16 horas. Neste período o 

sol está muito forte; 

- Evitar exposições longas 

(mais de uma hora) aos raios 

solares. Se for inevitável, usar 

bloqueador solar com proteção 

de no mínimo 15 Fator PS, 

para prevenir irritações da 

pele, queimaduras e para 

evitar a possibilidade de ação 

do sol desencadear DECH 

(Doença do Enxerto Contra o 

Hospedeiro). 

Se você recebeu a medula de outra pessoa seja 

um parente ou doador voluntario, pode ser que 

você tenha doença do enxerto contra o hospedeiro 

(DECH). 

A DECH e acontece porque existem diferenças 

entre as células da medula que você recebeu 

(enxerto) e as células do seu corpo (o hospedeiro). 

As células de defesa que você recebeu no 

transplante podem ver as células do seu corpo 

como inimigas e atacá-las. É daí que vem o nome, 

doença do enxerto contra o hospedeiro. 

Alguns sintomas da DECH são:  

Pele e olhos amarelados; 

Perda de apetite; 

Enjoos e vômitos; 

Diarreia; 

Vermelhidão na pele, que pode aparecer em 

alguma parte ou no corpo inteiro; 

Dor muscular, cãibras ou fraqueza; 

Olhos irritados, secos ou lacrimejantes; 

Tosse que não desaparece; 

Falta de ar; 

Dor no estômago ou cólicas. 

Cuidados para evitar a DECH  

A maioria das pessoas que recebe a medula doada 

por outra pessoa vai sentir alguns sintomas de 

DECH, mesmo que tome os medicamentos 

corretamente. Mas existem alguns cuidados para 

ajudar a diminuir o risco de a DECH aparecer. 
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Proteja-se do sol 

O sol possui os chamados raios ultravioleta (UV) 

que aumentam o risco de desenvolver DECH de 

pele. Por isso, é importante seguir estes cuidados: 

• Não fique diretamente no sol; 

• Use chapéu ou boné, óculos de sol, roupas de 

manga comprida e calças quando tiver que sair de 

casa; 

• Use filtro solar com FPS de número 30. É 

importante que você reaplique o filtro solar se 

estiver exposto ao sol. 

Não se esqueça: mesmo em um dia frio e nublado 

como os daqui de Curitiba, o sol é tão perigoso 

quanto em um dia quente e ensolarado. 

 

Tome os medicamentos corretamente 

O médico vai prescrever medicamentos para 

ajudar a prevenir DECH, como a ciclosporina. 

Continue tomando os remédios da maneira que lhe 

foi ensinada, mesmo se estiver se sentindo bem. 

Avise o médico ou enfermeiros do ambulatório 

caso você são consiga tomar o medicamento por 

qualquer motivo. 

Se tiver alguma dúvida, procure algum enfermeiro 

do TMO. Obrigada por assistir e até logo! 
FONTE: A autora (2018). 

 

Os cuidados referentes à exposição solar foram mencionados no vídeo 

“Cuidados com o corpo” e no vídeo intitulado “Doença do Enxerto contra o 

Hospedeiro”. 

A recomendação sobre o bloqueador solar foi alterada para 30 FPS, o que vai 

ao encontro das informações dos sites Mount Sinai (2018), Memorial Sloan Ketterin 

Cancer Center (2015) e dos materiais informativos do Centro de Transplante de 

Medula Óssea do INCA (CEMO, 2003), Michigan (2018), Antony Nolan (2016).  
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Foi acrescentada a informação sobre a importância da reaplicação do produto 

a cada duas horas, nas regiões expostas ao sol. 

4.2.13. Vídeo “Vida sexual depois do transplante” 

QUADRO 17 – CONTEÚDO DO VÍDEO VIDA SEXUAL DEPOIS DO TRANSPLANTE 
ATIVIDADE SEXUAL Vida sexual depois do transplante 

- Pacientes que possuam companheiro fixo e 

confiável, não portadores de infecção e 

outras doenças que possam ser prejudiciais 

ao transplantado, poderão manter relações 

sexuais vaginais (desde que estejam com o 

quantitativo igual ou superior a 50.000 

plaquetas), sempre fazendo uso de 

preservativo lubrificado a base de água 

(camisinha lubrificada), tanto para o paciente 

quanto para o marido do paciente; 

-Solteiros deverão evitar parceiros 

desconhecidos, assim como lugares 

promíscuos. Caso tenha um companheiro 

deverá usar preservativo lubrificado a base 

de água (camisinha lubrificada) a base de 

água para manter relação sexual (desde que 

estejam com o quantitativo igual ou superior 

a 50.000 plaquetas); 

- O beijo é liberado desde que o parceiro ou 

o próprio paciente não tenha nenhuma 

infecção, ferida, etc; 

- O sexo oral pode ser realizado, desde que 

o paciente e o seu companheiro não 

apresentem nenhuma infecção ou ferida etc. 

e faça higiene adequadamente; 

- O sexo anal não deve ser realizado 

enquanto não houver estabilidade das 

plaquetas, enquanto requerer transfusões 

Homens e mulheres podem ter 

menos vontade de fazer sexo depois 

do transplante. Isso acontece porque 

a quantidade de hormônios sexuais 

diminui por um tempo. O cansaço 

também pode causar essa falta de 

vontade.  Abraçar, beijar, e até 

mesmo tocar a pele com delicadeza 

são formas de ter intimidade com o 

parceiro durante essa fase. Converse 

com seu parceiro e tenham paciência 

nesse momento.  

- Não faça sexo se tiver suspeita de 

uma infecção no pênis, vagina ou 

ânus. Seus e de seu companheiro; 

- É comum que as quimioterapias do 

condicionamento diminuam a 

fertilidade em homens e mulheres. As 

mulheres podem ficar sem menstruar 

ou ter o fluxo menstrual alterado. É 

comum ocorrer secura na vagina, se 

isso acontecer converse com o 

médico, ele vai indicar lubrificantes e 

cremes vaginais que vão melhorar 

esse sintoma; 

- O beijo é liberado desde que você e 

o seu companheiro (a) não tenham 

feridas ou aftas na boca; 
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frequentes e se o paciente tiver fissura anal, 

hemorroidas, sangramentos, diarreia ou 

lesões. 

OBS.: O preservativo lubrificado (camisinha 

lubrificada) auxilia na proteção do paciente, 

evitando lesões e sangramentos no pênis e 

na vagina, prevenindo assim dor e infecções. 

Em caso de secura vaginal é aconselhável 

lubrificante vaginal que deverá ser a base de 

água, indicado pelo médico do STMO. 

- Se você estiver bem e disposto, 

pode ter relação sexual. Lembre-se 

de usar camisinha lubrificada! 

- Sexo oral é permitido, desde que 

você e o seu companheiro não 

apresentem infecção ou feridas nos 

genitais ou na boca; 

- Não faça sexo anal se tiver 

hemorroidas, sangramentos, diarreia 

ou fissuras no ânus.  

Ficou com alguma dúvida? Converse 

com algum profissional do TMO ou 

envie um e-mail para o endereço que 

está na descrição do vídeo. 

Obrigada por assistir e até mais! 
FONTE: A autora (2018). 

 

O vídeo “Vida sexual depois do transplante” tratou do tópico “atividade 

sexual”. As orientações apresentadas são resultados das discussões com a equipe 

de colaboradores.  

Apesar de a informação “a atividade sexual é liberada quando a contagem de 

plaquetas for igual ou superior a 50.000” estar contida na maioria das fontes 

consultadas, optou-se por retirá-la do manual, pois, segundo um dos colaboradores, 

isso não corresponde a realidade e, também, por não haver casos de intercorrências 

decorrentes de relações sexuais, no histórico do serviço. 

 A frase “sempre fazendo uso de preservativo lubrificado a base de água 

(camisinha lubrificada), tanto para o paciente quanto para o marido do paciente;” foi 

reformulada, pois pode levar ao entendimento de que as camisinhas feminina e 

masculina devem ser utilizadas concomitantemente. 
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4.2.14. Vídeo “Visitas” 
 

VISITAS Visitas 

- Receber poucas visitas a cada dia; 

- Não ficar com muitas pessoas ao 

mesmo tempo em um mesmo ambiente 

no máximo 6 pessoas; 

-O paciente não deve receber em seu 

quarto a visita de pessoas com quem 

não convive diariamente; 

- Usar máscara sempre que receber 

visitas; 

- Evitar contato com crianças de até 3 

anos, desconhecidas e recém 

vacinadas, para evitar transmissão de 

infecção. Se for inevitável, telefonar 

para o STMO e conversar com a 

enfermeira ambulatorial; 

- Evitar contato com crianças em idade 

escolar. Se for inevitável, atentar para 

suas condições de saúde, verificando 

suspeitas de doenças ou infecções 

adquiridas de outras crianças; 

- Não entrar em contato com pessoas 

com viroses (gripes, varicela, caxumba, 

herpes e outras infecções). Caso isso 

aconteça comunicar ao serviço de 

enfermagem ambulatorial do STMO; 

-Evitar visitas longas. 

- Explique aos seus familiares e amigos 

que você não pode receber muitas 

pessoas ao mesmo tempo em sua casa, 

até que você esteja melhor;  

- Peça para que venham poucas pessoas 

por dia (2 ou 3 no máximo) e use a 

máscara sempre que receber visitas. É 

muito importante que as pessoas lavem as 

mãos assim que chegarem na sua casa; 

- Evite a visita de crianças pequenas, elas 

geralmente ficam doentes com facilidade;  

Não receba visitas de pessoas: 

- Resfriadas ou gripadas, com o nariz 

escorrendo; 

- Que tiveram diarreia e vômitos nos 

últimos dias; 

- Que, nas últimas semanas, estiveram em 

contato próximo com pessoas que 

estavam com doenças contagiosas;  

- Pessoas que tomaram vacinas contra 

rotavírus ou a vacina de gotinha contra 

poliomielite. Os vírus destas vacinas são 

eliminados após a vacinação. Se 

receberam outras vacinas que não essas, 

não há nenhum problema! 

Falando em vacinas, é importante 

relembrar que você só pode receber as 

vacinas indicadas pelos médicos do TMO! 

Quando for o momento certo, você vai ser 

informado sobre quais vacinas deverá 

QUADRO 18 – CONTEÚDO DO VÍDEO VISITAS 
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FONTE: A autora (2018). 

 

As orientações referentes às visitas sofreram poucas adaptações. A restrição 

de visitas de crianças pequenas se manteve, pois, conforme os resultados da 

revisão sistemática de Jefferson et al. (2011), elas são as fontes mais abundantes 

de vírus respiratórios, provavelmente por sua capacidade limitada de cuidar da 

própria higiene. 

Também foi acrescentada a recomendação de que os familiares ou pessoas 

que convivem com o paciente recebam imunização contra influenza, anualmente. 

 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

receber!  

Outra coisa: É muito importante que as 

pessoas que moram com você tomem a 

vacina contra a gripe, converse com os 

médicos sobre isso. 

Ficou alguma dúvida? É só nos perguntar, 

se achar mais fácil, pode enviar um e-mail 

para o endereço que está na descrição do 

vídeo. 

Obrigada por assistir, até logo! 
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4.2.15. Vídeo “Medicamentos” 
 

MEDICAÇÕES Medicamentos 

- As medicações são de fundamental 

importância em seu tratamento. Procure 

seguir as recomendações dadas e toma-

las conforme a prescrição médica. 

Observar rigorosamente a dose da 

medicação certa, como tomar e horário 

que deve tomar; 

- Em caso de vômitos em até 1 hora após 

a administração da medicação, repetir a 

dose; 

- Adquira a medicação antes que acabe 

para não correr o risco de ficar sem toma-

la; 

- Guardar a medicação em lugares limpos, 

arejados e longe do alcance das crianças; 

- No caso da Ciclosporina, seguir as 

recomendações conforme quadro anexo. 

CICLOSPORINA – é uma droga que 

auxilia na sobrevida de transplantes 

alogênicos. É indicada no Transplante de 

Medula Óssea para evitar a rejeição do 

enxerto, profilaxia e tratamento da doença 

do enxerto contra hospedeiros (DECH). 

 

ACICLOVIR – é um agente antivirótico que 

é altamente ativo contra o vírus da Herpes 

Simplex e Varicela Zoster recorrentes em 

pacientes imunodeficientes. 

 

ÁCIDO FÓLICO – Fornece ao organismo a 

Os medicamentos são muito 

importantes para o seu tratamento, por 

isso tome exatamente como o médico 

receitou.  

- Pode ser que você precise tomar 

muitos remédios diferentes. Fique 

tranquilo, isso é normal. Antes de você 

ir para casa, nós vamos lhe ajudar a 

fazer uma lista com todos que deve 

tomar e os horários de cada um deles; 

- Guarde-os em pote ou caixa que não 

seja transparente e em lugar seguro, 

para que as crianças não possam 

pegar. Não os guarde no banheiro, 

perto do micro-ondas ou em cima da 

geladeira! 

- Fique atento às quantidades para não 

deixar o medicamento faltar – avise o 

ambulatório quando estiver acabando; 

 - Veja se os remédios estão no prazo 

de validade, separe os que estão 

vencidos ou perto do vencimento; 

- Quando sair de casa, leve os 

medicamentos com você para que você 

possa tomar no horário certo; 

- Avise aos enfermeiros ou médicos se 

tiver alguma dificuldade para tomar os 

remédios, não pare de tomá-los! 

- Se você vomitar até uma hora depois 

de tomar algum remédio, é preciso 

QUADRO 19 – CONTEÚDO DO VÍDEO MEDICAMENTOS 
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reposição do ácido fólico que pode ser 

destruído por fervura de alimentos. Tem 

por finalidade auxiliar na maturação 

celular. 

 

VITAMINAS – Repõe ao organismo todas 

as vitaminas importantes e necessárias à 

formação dos tecidos e manutenção do 

equilíbrio fisiológico. 

 

SMZ+TMP – é utilizado para prevenção de 

infecções respiratórias causadas por 

determinados germes. 

 

PREDNISONA – é um corticóide utilizado 

para prevenir DECH crônica ou no 

tratamento da DECH. 

 

ORIENTAÇÕES SOBRE COMO TOMAR 

A CICLOSPORINA 

- Tome o medicamento como foi prescrito, 

não altere dosagem por conta própria; 

- Não pare de tomar seu medicamento 

sem orientação médica; 

- Procure tomar sempre nos mesmos 

horários, evite atrasar ou adiantar muito o 

horário do medicamento; 

- A Ciclosporina deve ser tomada com 

suco de laranja ou de maçã, porém, pode-

se utilizar refrigerante ou outras bebidas 

de acordo com o gosto individual; 

- A Ciclosporina pode ser tomada com 

água, porém deixar como última opção; 

tomar novamente. Se você estiver 

muito enjoado, tome um comprimido 

por vez, assim ficará mais fácil saber 

qual deverá ser repetido se você 

vomitar; 

- Se sentir alguma coisa diferente que 

suspeite ser causada por algum 

medicamento, avise os enfermeiros e 

médicos. Você pode anotar em um 

papel não esquecer de falar quando for 

ao ambulatório! 

- Não tome medicamentos que os 

médicos do TMO não tenham 

receitado. 

Principais medicamentos no pós-

transplante 

Ciclosporina – indicada para evitar a 

Doença do Enxerto Contra o 

Hospedeiro (DECH); 

Aciclovir – utilizado para tratar ou 

prevenir infecções por vírus comuns 

nos pacientes transplantados como 

Herpes, por exemplo; 

Ácido Fólico – ajuda na produção das 

suas novas células de defesa; 

SMZ+TMP (Bactrim) – utilizado para 

prevenir infecções respiratórias; 

Prednisona – é um corticóide usado 

para tratar ou prevenir a DECH. 

Orientações sobre a ciclosporina 

- Não pare de tomar sem a liberação do 

médico; 

- Tome a quantidade que o médico 
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FONTE: A autora (2018). 

 

- Utilizar preferencialmente copo de vidro, 

preparar a medicação e tomar 

imediatamente; 

- Atenção, nunca tomar a ciclosporina 

pura, sem diluição; 

- Após o uso utilizar guardanapo de papel 

para limpar a seringa – não precisa lavar; 

- Não deixe a seringa entrar em contato 

com o diluente; 

- Não coloque a ciclosporina na geladeira, 

mantenha em temperatura ambiente não 

superior a 30 º C, devendo ser usado em 

dois meses após a abertura do frasco; 

- Se vomitar até 1 (uma) hora após ingerir, 

repita a dose da medicação; 

- As cápsulas de ciclosporina podem ser 

tomadas com os mesmos diluentes 

descritos para a ciclosporina suspensão; 

- Em caso de dúvida, solicite orientação. 

ATENÇÃO 

- No dia em que houver coleta de sangue 

para dosagem de ciclosporina, vir ao 

hospital em jejum absoluto: tomar as 

medicações e café da manhã após a 

coleta para exame. NÃO TOMAR A 

MEDICAÇÃO NO DIA DA COLETA; 

- Estar sempre atento ao prazo de 

validade das cápsulas de Ciclosporina e 

do frasco, pois quando você recebe alta 

leva para sua casa vários frascos ou 

várias cápsulas. Não deixe vencer para 

devolver a medicação em excesso. 

prescreveu, de preferência no mesmo 

horário todos os dias; 

- Tome a ciclosporina de preferência 

com suco de laranja ou outro suco 

cítrico, esses sucos melhoram a 

absorção da ciclosporina; 

- No caso da ciclosporina em 

suspensão (líquido) tomar sempre 

diluída. Fazer diluição sempre em copo 

de vidro. 

Nos dias de coleta de exame para 

dosagem de Ciclosporina, não tome a 

medicação, vá em jejum até o 

ambulatório e só depois se alimente e 

tome a medicação. 

Se tiver alguma dúvida é só procurar 

algum profissional do TMO. 

Obrigada por assistir e até mais! 
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O vídeo intitulado “Medicamentos” foi construído juntamente com os 

residentes do Serviço de Farmácia que atuam no STMO.  

As informações não sofreram alterações significativas, sendo que algumas 

delas foram resumidas e reescritas. O cuidado referente ao armazenamento dos 

medicamentos foi acrescentado. 
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4.3  PROCESSO DE EDIÇÃO DOS VÍDEOS 
 
 Na tabela abaixo, estão apresentados os títulos, os objetivos e o tempo de 

duração de cada vídeo produzido.  

 
QUADRO 20 – TÍTULOS, OBJETIVO E DURAÇÃO DOS VÍDEOS 

Nº Título Objetivo Duração 

1 Introdução e visitas 

ao ambulatório 

Apresentar o canal e trazer informações sobre o 

acompanhamento ambulatorial 
01:42 

2 Adaptação à nova 

rotina 

Informar ao paciente e cuidador sobre as 

principais mudanças que ocorrerão nos meses 

que sucedem a alta hospitalar. Enfatizar o suporte 

da equipe de saúde durante essa fase. 

04:57 

3 Conheça os sinais e 

sintomas de uma 

infecção 

Apresentar os principais sinais e sintomas de 

processos infecciosos. Frisar a necessidade de 

informar à equipe de saúde se eles aparecerem. 

01:53 

4 Evite infecções Ensinar os cuidados essenciais a serem seguidos 

pelo paciente e seus cuidadores a fim de evitar 

infecções. 

04:06 

5 Evite sangramentos Alertar para a possibilidade de ocorrer um 

sangramento importante depois de pequenos 

acidentes domésticos. Enfatizar a necessidade de 

informar à equipe de saúde sobre episódios de 

sangramento. 

02:50 

6 Lavagem das mãos Ensinar a lavagem adequada das mãos e 

reforçar a importância dessa medida para evitar 

infecções. 

2:01 

7 Cuidados com o 

cateter de Hickman 

Mostrar os cuidados para manter o cateter de 

Hickman seguro.  
2:17 

8 Limpeza da Casa Informar o cuidador de que maneira deverá ser 

realizada a limpeza antes de o paciente retornar 

para a casa e como mantê-la limpa quando ele 

estiver em casa. 

3:49 

9 Cuidados com as 

roupas 

Informar como deve se proceder a lavagem e 

troca das roupas. 
2:07 

10 Cuidados com o 

corpo 

Orientar o paciente sobre questões referentes a 

sua higiene pessoal e quais produtos podem ser 
2:54 
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utilizados. 

11 Cuidado com a boca 

e os dentes 

Mostrar ao paciente a importância da higiene 

oral para a sua recuperação. 
3:27 

12 Doença do Enxerto 

contra o Hospedeiro 

(DECH) 

Informar o que é a DECH, listar os principais 

sintomas e formas de prevenção. 2:46 

13 Vida sexual depois do 

transplante 

Orientar sobre os cuidados a serem tomados 

referentes à prática sexual após o transplante de 

medula. 

1:56 

14 Visitas Informar ao paciente como proceder com as 

visitas após a sua saída do hospital. Alertá-lo sobre 

os riscos de receber visitas de pessoas doentes. 

1:54 

15 Medicamentos Orientar os cuidados gerais a respeito dos 

medicamentos. 
3:31 

FONTE: A autora (2018).  
 

 A média de duração dos vídeos foi de três minutos e vinte segundos. O tempo 

máximo de duração estipulado de 5 minutos não foi ultrapassado. O vídeo mais 

longo tem duração de 4 minutos e 57 segundos. 

 Os recursos financeiros utilizados foram mínimos e de responsabilidade da 

pesquisadora: US$ 35,00 mensais para o aplicativo Animaker, US$ 10,00 mensais 

para plano premium do banco de imagens Freepik e R$ 80,00 para a gravação e 

edição do áudio. O custo para elaboração de cada vídeo por uma equipe profissional 

foi orçado em R$ 900,00, sendo esse o menor valor cotado. O custo total para 

concluir o conteúdo das orientações de alta (15 vídeos), portanto, seria de R$ 

13.500,00. Para esta pesquisa, o custo total foi de R$ 503,22, ou seja, R$ 33,54 por 

vídeo. 

 As narrações foram gravadas em estúdio isolado acusticamente, o que 

garantiu ausência de ruídos externos e, depois, editadas por um técnico de áudio. A 

linguagem utilizada, seguindo as recomendações da aprendizagem multimídia, foi a 

conversacional.  

 As cenas foram elaboradas no aplicativo Animaker, seguindo os princípios da 

educação multimídia, a fim de garantir melhor aprendizagem por parte dos pacientes 

e cuidadores.  

 A tela do aplicativo Animaker (figura 4) é formada por colunas nas laterais 
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direita e esquerda e ícones de controle na parte inferior e superior da tela. Na coluna 

da esquerda, é possível visualizar, duplicar, excluir e inserir uma nova cena. Na 

parte inferior, há ícones para executar a cena atual ou o vídeo todo, desde a 

primeira cena até o término. Pode-se, também, definir o tempo de cada cena, que 

pode variar de um até 15 segundos. 

 
FIGURA 4 – TELA DO APLICATIVO ANIMAKER 

FONTE: Printscreen tela do aplicativo Animaker (2018). 

 

 Na coluna da direita, há vários itens para compor as cenas: personagens, 

objetos, cenários, textos, efeitos especiais, upload de imagens e áudio e opções 

para a transição de cenas. 

 Na parte superior, pode-se salvar alterações, duplicar um vídeo, desfazer e 

refazer ações, visualizar o vídeo, etc. Na parte inferior da tela, há três linhas do 

tempo. A primeira diz respeito aos elementos de imagem inseridos, a segunda ao 

foco da câmera – pode-se aproximar a câmera e obter zoom de um objeto ou 

personagem – e a terceira ao áudio: músicas ou narração escolhidas. 

 No centro da tela, visualiza-se a cena atual, onde se pode inserir imagens 

estáticas ou animadas, do próprio programa ou importadas de arquivos do 

computador. 
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4.4  AVALIAÇÃO DOS VÍDEOS PELO GRUPO DE JUÍZES 
 

O grupo de juízes foi composto por nove dos dez enfermeiros que 

participaram da elaboração do conteúdo dos vídeos. Um dos enfermeiros não foi 

incluído por estar afastado das atividades laborais, durante essa etapa da pesquisa. 

Todos os juízes avaliaram os 15 vídeos. 

As afirmações: “Possui linguagem de fácil entendimento e compreensão”; 

“Utiliza adequadamente os recursos de áudio. A narração é clara e compreensível”; 

“O conteúdo foi distribuído de forma adequada para o tempo de duração do vídeo”; e 

“Facilita a memorização das mensagens” obtiveram o mesmo percentual de 

avaliação: sete dos nove juízes (77,8%) concordaram totalmente e dois (22,2%) 

concordaram (Gráficos 5, 6, 7 e 8). 

 
GRÁFICO 5 – AVALIAÇÃO DOS JUÍZES À PRIMEIRA AFIRMAÇÃO

 
FONTE: A autora (2018). 

GRÁFICO 6 – AVALIAÇÃO DOS JUÍZES À SEGUNDA AFIRMAÇÃO 

 
FONTE: A autora (2018).  
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 GRÁFICO 7 – AVALIAÇÃO DOS JUÍZES À TERCEIRA AFIRMAÇÃO 

 
FONTE: A autora (2018).  

GRÁFICO 8 – AVALIAÇÃO DOS JUÍZES À QUARTA AFIRMAÇÃO. 

 
FONTE: A autora (2018).  

 

 Para as afirmações: “Utiliza adequadamente os recursos visuais”; e 

“Transmite as orientações propostas”, cinco dos nove juízes (55,6%) concordaram 

totalmente e quatro (44,4%) classificaram com “concordo”. (Gráficos 9 e 10). 
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GRÁFICO 9 – AVALIAÇÃO DOS JUÍZES À QUINTA AFIRMAÇÃO 

 
FONTE: A autora (2018).  

 
 
 

GRÁFICO 10 – AVALIAÇÃO DOS JUÍZES À SEXTA AFIRMAÇÃO 

 
FONTE: A autora (2018).  

 
 Com relação ao tempo de duração dos vídeos e a capacidade de manter a 

audiência do espectador, seis juízes (66,7%) responderam “Concordo totalmente” e 

três (33,3%) “Concordo” (Gráfico 11). 

 

 

 



96 
 
 

GRÁFICO 11 – AVALIAÇÃO DOS JUÍZES À SÉTIMA AFIRMAÇÃO 

 
FONTE: A autora (2018).  

 
 Sobre a fidedignidade das orientações abordadas nos vídeos, quatro juízes 

(44,4%) concordaram totalmente e cinco juízes (66,6%) concordaram. Acredita-se 

que esse percentual pode ser explicado devido às inúmeras mudanças, nos 

cuidados pós-alta hospitalar propostos nessa pesquisa, e pelo fato de que nem 

todos os juízes tiveram acesso ao roteiro dos vídeos antes de visualizá-los. 

GRÁFICO 12 – AVALIAÇÃO DOS JUÍZES À OITAVA AFIRMAÇÃO 

 
FONTE: A autora (2018).  

 
 Iguais porcentagens foram obtidas para a proposição “Uma pessoa com 

pouca capacidade de leitura é capaz de compreender as informações”: quatro juízes 

(44,4%) concordaram totalmente e cinco deles (55,6%) concordaram. 
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GRÁFICO 13 – AVALIAÇÃO DOS JUÍZES À NONA AFIRMAÇÃO 

 FONTE: A autora (2018).  
 
 

 A maioria dos juízes (88,9%) concordou totalmente ao avaliar a frase que 

afirma que os vídeos podem facilitar o processo de orientação de cuidados, após 

alta hospitalar, aos pacientes atendidos no campo de pesquisa. 

GRÁFICO 14 – AVALIAÇÃO DOS JUÍZES À DÉCIMA AFIRMAÇÃO 

 
FONTE: A autora (2018). 

  

Nenhuma das dez afirmações recebeu “discordo” ou “discordo totalmente” 

dos juízes. Portanto, acredita-se que o produto dessa pesquisa pode ser útil para 

melhorar a qualidade das orientações de alta para pacientes adultos atendidos no 

STMO – CHC-UFPR. 
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4.4  Disponibilização dos vídeos ao público-alvo 

 

Os vídeos serão disponibilizados aos pacientes e cuidadores, após aprovação 

desta Dissertação e autorização do Serviço de Transplante de Medula Óssea. 

O acesso do público-alvo aos vídeos poderá ocorrer de duas maneiras: a 

primeira consiste no compartilhamento dos links dos vídeos pelo aplicativo 

Whatsapp. Foi adquirido um chip com o número telefônico e Whatsapp para que 

sejam enviados os links dos vídeos aos pacientes internados que têm acesso a esse 

aplicativo, ao longo do período de internamento.  

As eventuais dúvidas ou especificidades serão trabalhadas pelos enfermeiros, 

conforme demanda dos pacientes. Nos dias que antecedem a alta, o enfermeiro 

responsável pode retomar as informações a fim de se certificar da compreensão do 

conteúdo.  

  A segunda maneira de garantir o acesso do público-alvo ao material é através 

do uso de um pendrive com os vídeos para serem reproduzidos nos televisores dos 

quartos do STMO. 

5. CONCLUSÃO 

 Foi possível construir a tecnologia educacional proposta por meio da 

produção de quinze vídeos, os quais abordam cuidados essenciais para a 

orientação de alta hospitalar. 

A tecnologia desenvolvida é capaz, segundo a avaliação dos juízes, de 

viabilizar a prática da alta responsável, conforme preconiza o Ministério da Saúde. 

O acesso aos vídeos é possível através do link: 

https://www.youtube.com/channel/UCv5BiJ2u96MiDJ10Po2J6g?view_as=subscriber. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os avanços tecnológicos causaram uma genuína mudança no estilo de vida 

das pessoas que vivem nas grandes cidades. A maioria delas está conectada à 

internet por meio de celulares, tablets e computadores e usufrui de aplicativos para 

facilitar os afazeres diários, dos mais simples aos mais complexos. 

As relações de ensino e aprendizagem também sofreram profundas 

mudanças. Na internet, pode-se encontrar rapidamente informações sobre 

incontáveis temas:  esquemas, vídeos, fotos, passo a passo e explicações de 

diversas maneiras, em inúmeras línguas e qualidade de produção.  

A realização deste trabalho, no qual a autora – enfermeira sem formação na 

área de tecnologia ou arte visual – foi a responsável por todas as fases do processo, 

desde a formulação do roteiro até a criação dos vídeos, deixa claro que qualquer 

profissional também é capaz de empregar a tecnologia, para fins educativos em 

saúde.  

A tecnologia educacional criada, neste trabalho, segundo a avaliação dos 

juízes, é capaz de cumprir o seu propósito. Acredita-se, ainda, que ela seja capaz de 

auxiliar os pacientes e seus cuidadores, no processo de preparação para alta 

hospitalar, após o Transplante de Células-Tronco Hematopoéticas. Principalmente, 

os analfabetos ou que possuem dificuldade para leitura. 

O produto dessa pesquisa – 15 vídeos com orientações de cuidados pós-alta 

hospitalar – é acessível para pessoas com deficiência visual, já que todo o conteúdo 

é narrado e, também, para deficientes auditivos, pois há a opção de visualização de 

legendas, no Youtube. 

Há que se enfatizar, também, que a produção dos vídeos contou com 

orçamento bastante limitado, o que pode incentivar profissionais de instituições 

públicas – que, de maneira geral, contam com pouco ou nenhum investimento em 

educação em saúde – a utilizarem ferramentas e aplicativos on-line para tornar o 

processo educativo mais atrativo.  

As limitações desse trabalho foram o número escasso de artigos científicos 

sobre os cuidados pós-alta de pacientes submetidos ao TCTH para fundamentar o 

conteúdo dos vídeos; a dificuldade em encontrar imagens adequadas para a criação 

dos vídeos; a não existência de personagens, no aplicativo Animaker, com 

aparência semelhante à do paciente como, por exemplo, não ter cabelo. 



100 
 
 

É importante salientar que os vídeos não substituem o papel do enfermeiro no 

processo de preparo do paciente à alta hospitalar.  

O conteúdo da tecnologia educacional desenvolvido, neste trabalho, aborda 

orientações gerais. No entanto, sabe-se que cada paciente possui necessidades e 

realidade específicas, cabendo ao enfermeiro detectá-las e adequar as orientações 

para garantir a adesão de pacientes e seus cuidadores e, consequentemente, evitar 

complicações após a alta hospitalar. 

A realização desta pesquisa aponta a utilidade de aplicativos on-line para 

criação de vídeos animados para os profissionais de saúde, sobretudo, os 

enfermeiros.  

O fato de o próprio profissional poder elaborar todas as fases do projeto pode 

ser útil para educação em saúde, principalmente, em emergências, como, por 

exemplo, nos casos de surtos de doenças contagiosas, para as quais trabalhar com 

uma equipe de criação poderia ser mais demorada e custosa.  
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APÊNDICE 1 - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
(TCLE). 

Profissionais da Área de Saúde (Colaboradores de conteúdo) 

 
 Eu, Ana Paula Lima, mestranda do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da 

UFPR, juntamente com as Professoras Doutoras Letícia Pontes e Luciana Schleder 

Gonçalves, docentes e pesquisadoras da Universidade Federal do Paraná e orientadoras 

dessa pesquisa, convido você a participar da pesquisa intitulada “UTILIZAÇÃO DE 

TECNOLOGIAS MÓVEIS PARA A PRÁTICA DA ALTA HOSPITALAR” que tem como 

objetivo desenvolver uma tecnologia educacional móvel para a prática da alta responsável 

de pacientes onco-hematológicos, submetidos a tratamento no Complexo Hospital de 

Clínicas da UFPR. 

 Se você optar por participar da pesquisa, deverá responder as perguntas da 

pesquisadora a fim de avaliar a fidedignidade das informações que serão incluídas no 

aplicativo móvel. Você poderá fazer qualquer tipo de apontamento durante a sua 

participação.  

 Acreditamos que essa pesquisa traga benefícios por melhorar a qualidade das 

orientações aos pacientes onco-hematológicos que recebem alta hospitalar, após 

tratamento com quimioterapia ou transplante de medula óssea, garantindo a prática da alta 

responsável. Quando o paciente e seu cuidador compreendem os cuidados pós-alta 

hospitalar diminuem os riscos de complicações e, até mesmo, de reinternamento.  

 As pesquisadoras Letícia Pontes, Ana Paula Lima, Luciana Schleder Gonçalves e 

Isabela Bochonko Pereira, poderão ser contatadas pelos telefones (41) 99910-0305; 98400-

7871; 99217-6976; 99605-3381 ou pelos seguintes e-mails ana.lima86@yahoo.com.br; 

letia.pontes@hotmail.com; lualevale@gmail.com e ou isabela.bochonko@gmail.compara 

esclarecer qualquer dúvida que você possa ter antes, durante ou depois de encerrada a 

pesquisa. 

 Se você tiver dúvidas sobre seus direitos como participante de pesquisa, você pode 

contatar o Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos – CEP/CHC/UFPR pelo 

Telefone 3360-1041. Esse Comitê é formado por um grupo de pessoas com conhecimentos 

científicos e não científicos e que realizam a revisão ética inicial e continuada do estudo de 

pesquisa para mantê-lo seguro e proteger seus direitos.  

 A  sua participação nessa pesquisa é voluntária, você poderá desistir a qualquer 

momento e solicitar que lhe devolvam este termo de consentimento livre e esclarecido 

assinado. 

 As informações fornecidas para esta pesquisa poderão ser utilizadas somente pelos 

pesquisadores. No entanto, se qualquer informação for divulgada em relatório ou 
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Rubricas: 
Participante da Pesquisa e /ou responsável 
legal__________________ 
Pesquisador Responsável ou quem aplicou o 
TCLE_________________ 

publicação, isto será feito de maneira codificada, para que a sua identidade seja preservada 

e seja mantida a confidencialidade. As despesas necessárias para a realização da pesquisa 

não são de sua responsabilidade e você não receberá qualquer valor em dinheiro por sua 

participação. 

 
 

 

 

 

 

 

Eu,______________________________ li esse termo de consentimento e compreendi a 

natureza e objetivo do estudo do qual concordei em participar. A explicação que recebi 

menciona os riscos e benefícios. Eu entendi que sou livre para interromper minha 

participação a qualquer momento sem precisar justificar minha decisão. 

 

 

Eu concordo voluntariamente em participar deste estudo. 

 

 

_______________________________________________________________ 

Nome e Assinatura do participante da pesquisa 

 

 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e Esclarecido 

deste participante ou representante legal para a participação neste estudo. 

 

 

_________________________________________________________ 
Pesquisador 
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APÊNDICE 2 – INSTRUMENTO PARA AVALIAÇÃO DOS VÍDEOS 

.  
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ANEXO A – Parecer consubstanciado do CEP 
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