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RESUMO 

 

FUZISSAKI, M. A. Elaboração e validação de um instrumento para identificação da 
prática de enfermeiros relacionada ao manejo e à prevenção das radiodermatites. 2012. 
113 f. Dissertação (Mestrado) – Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, Universidade de 
São Paulo, Ribeirão Preto, 2012. 
 
A identificação da prática profissional relacionada à prevenção e ao manejo das 
radiodermatites é fundamental na medida em que permite elencar dificuldades, como a 
utilização de protocolos institucionais e o uso de evidências científicas em detrimento de um 
cuidado baseado em mitos e senso comum, e, consequentemente programar ações educativas 
para sanar tais problemas que estão associados diretamente à qualidade da assistência. A 
adoção de instrumentos válidos e confiáveis para mensuração quantitativa é imprescindível na 
medida em que proporciona credibilidade às informações. Diante da inexistência de 
instrumentos válidos, optou-se por realizar uma pesquisa destinada à elaboração e à validação 
de um instrumento neste contexto. Trata-se de um estudo metodológico, com delineamento 
transversal e análise quantitativa. Utilizou-se a metodologia descrita pelos projetos europeus 
DISABKIDS® e KIDSCREEN®, adaptada para a realidade do presente estudo, sendo 
percorridas quatro etapas: revisão da literatura para identificação dos itens importantes e 
instrumentos existentes; elaboração do instrumento; avaliação pelos juízes e validação 
semântica. A primeira etapa consistiu na identificação de aspectos relevantes sobre a 
prevenção e o manejo das toxicidades cutâneas devido à radioterapia, a partir da análise da 
literatura científica, e a elaboração da primeira versão do instrumento. Em seguida, o 
instrumento foi submetido à validação de aparência e de conteúdo pelos juízes. Os resultados 
apontam que, no geral, o instrumento foi considerado claro, objetivo e bem estruturado. 
Porém, evidenciou-se a necessidade de alguns ajustes que foram analisados pelos 
pesquisadores e o instrumento foi reestruturado. Na sequência, ocorreu o processo de 
validação semântica, realizada em um hospital especializado em oncologia. A amostra foi 
constituída por 27 enfermeiros. Diante da análise dos dados, observou-se que a maioria é do 
sexo feminino, estudou em instituição particular e terminou o curso de graduação 
recentemente. Em relação à impressão geral do instrumento, nota-se que ele foi bem aceito 
pelos profissionais, que o consideraram importante para avaliar a assistência prestada aos 
pacientes com câncer submetidos à radioterapia. O instrumento foi avaliado como muito bom 
ou bom. Identificou-se dificuldade de compreensão referente a alguns itens, como aqueles que 
se iniciam com a palavra “não”, o termo “especifique”, entre outros, e quanto ao uso da 
categoria de resposta “não se aplica”. Quanto ao formulário de validação semântica 
específico, observou-se que alguns enfermeiros tiveram dificuldades de compreender palavras 
como “fria”, “lavar”, “tecido sintético”, portanto houve a necessidade de alteração. Notou-se 
que foi atribuída pequena importância a itens que indicam orientações e produtos não 
recomendados por eles na prática, como o uso de talco em pó, amido de milho e limpeza com 
água oxigenada. Percebe-se, portanto, que o processo de elaboração de instrumentos é 
complexo e exige análise, discussão e sistematização, sendo fundamental a fase de validação 
semântica. A pesquisa seguirá para a próxima fase, que é a realização do piloto, cujos 
objetivos são analisar as propriedades psicométricas do questionário e simular uma pesquisa 
de campo. Ao final espera-se que o instrumento possa ser utilizado na prática, em diversas 
localidades e, consequentemente, contribuir para o avanço no conhecimento sobre como o 
cuidado tem sido dispensado.  
 
Palavras-chave: Radioterapia, Radiodermatite, Prática Profissional, Estudos de Validação. 



ABSTRACT 

 
FUZISSAKI, M.A. Elaboration and validation of na instrument for identification of the 
practice of nurses to handling and prevention of radiodermatitis. 2012. 113 f. Dissertation ( 
Master Degree) – Nursing School of Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão 
Preto, 2012. 
 
The identification of Professional practice related to prevention and handling of 
radiodermatitis is fundamental insofar it allows to list difficulties, as the use of institutional 
protocols and the use of scientific evidences to detriment of care based on myths and common 
sense, and consequently plan educational actions to solve such issues that are directly 
associated with quality of the assistance care. The adoption of reliable and valid instruments 
for quantitative measurement is essential insofar it provided credibility to the information. 
Before the lack of valid instruments, it was chosen to carry out a research aimed at the 
elaboration and the validation of an instrument in this context. This is a methodological study 
with transversal delineation and quantitative analysis. The methodology described by 
European projects DISABKIDS and KIDSCREEN was used which covered four stages: a 
literature review to identify the important items and existing instruments, elaboration of the 
instrument, the evaluation and semantic validation. The first stage consisted of identification 
of relevant aspects on the prevention and handling of skin toxicity due to radiotherapy, from 
the analysis of scientific literature and from the elaboration of the first version of the 
instrument. Then the instrument was subjected to validation by the judges. The results 
indicate that, in general, the instrument was considered clear, objective and well structured. 
However, it was noticed that there was a need for some adjustments which have been 
analyzed by the researchers. Then, the process of semantic validation which was performed in 
a hospital specialized in oncology happened. The sample consisted of 27 nurses. Before data 
analysis, it was observed that the majority is female, educated at a private institution and has 
finished the undergraduate program recently. In respect to the overall impression of the 
instrument, it is observed that it was well accepted by professionals, who have considered it 
important to evaluate the care provided to cancer patients undergoing radiotherapy. The 
instrument was evaluated as very good or good. One noted some difficulty of understanding 
regarding some items, such as those that begin with the word “no”, the term “specify”, among 
others, and also in respect to the use of the response category “not applicable”. As to specific 
form of semantic validation, one noticed that some nurses have had some difficulty in 
understanding words such as “cold”, “wash”, “synthetic fabric”, hence there was the need for 
alteration. It was noted that minor importance was given to items which indicate directions 
and to products not recommended by them in practice, such as talcum powder, corn starch and 
cleaning process using hydrogen peroxide. It can be seen, therefore, that the process of the 
elaboration of the instruments is complex and demand analysis, discussion and 
systematization, which turns the semantic validation phase crucial. This research will be lead 
to the next phase, which is the realization of the pilot. Finally, it is expected that the 
instrument can be used in practice in different sites, and thus contribute to advances in 
knowledge concerning how care has been provided. 
 
Keyword: Radiotherapy, Radiodermatitis, Professional practice, Validation Studies. 

 



RESUMEN 

 

FUZISSAKI, M. A. Desarrollo y validación de un instrumento para identificación de la 
práctica de enfermeros relacionada al manejo y prevención de radiodermatitis. 2012. 
113 f. Disertación (Maestrazgo) - Escuela de Enfermería de Ribeirão Preto, Universidad de 
São Paulo, Ribeirão Preto, 2012. 
 
La identificación de la práctica profesional relacionada con la prevención y el manejo de 
radiodermatitis es fundamental, ya que permite enumerar dificultades, tales como el uso de 
protocolos institucionales y el uso de evidencias científicas en lugar de una atención basada 
en mitos y sentido común, y por lo tanto programar acciones educativas para acabar con tales 
problemas que están asociados a la calidad de la atención. La adopción de instrumentos 
válidos y confiables es imprescindible, ya que proporciona credibilidad a informaciones. 
Debido a falta de instrumentos válidos, se optó por realizar una investigación para el 
desarrollo y validación de un instrumento en este contexto. Se trata de un estudio 
metodológico con el delineamiento  transversal y análisis cuantitativo. Se utilizó la 
metodología descrita por proyectos europeos DISABKIDS® y KIDSCREEN®, que abarca 
cuatro etapas: revisión de literatura para identificar los ítems importantes e instrumentos 
existentes; desarrollo del instrumento; evaluación por jueces y validación semántica. El 
primer paso fue identificar aspectos relevantes acerca de la prevención y manejo de las 
radiodermatitis, a partir del análisis de la literatura científica, y elaboración de la primera 
versión del instrumento. A continuación, el instrumento fue sometido validación de apariencia 
e de contenido por jueces. Resultados muestran que, en general, el instrumento fue 
considerado claro, objetivo, bien estructurado. Sin embargo, hubo una necesidad de algunos 
ajustes que fueron analizados por investigadores. El proceso de validación semántica ocurrió 
en un hospital especializado en oncología. La muestra fue constituida por 27 enfermeros. Con 
el análisis de los datos, se observó que la mayoría es de sexo femenino, estudió en una 
institución privada y terminó el curso de pregrado recientemente. En relación a la impresión 
general del instrumento, se observó que fue bien aceptado por los profesionales, que lo 
consideran importante para evaluar la atención prestada a los pacientes con cáncer sometidos 
a radioterapia. El instrumento fue evaluado como muy bueno o bueno. Se identificó dificultad 
de comprensión con respecto a algunos ítems, como los que empiezan con la palabra "no", el 
término "especifique", y en relación al uso de la categoría de respuesta "no se aplica". En 
cuanto al formulario de validación semántica específico, se observó que algunos enfermeros 
tenían dificultad para entender palabras como "fría", "lavar", "tejido sintético", luego hubo la 
necesidad de cambio. Se observó fue atribuida menor importancia a los ítems que indican 
orientaciones y productos no recomendados por ellos en la práctica, como el uso de talco en 
polvo, almidón de maíz y limpieza con agua oxigenada. Es evidente, por lo tanto, que el 
proceso de desarrollo de los instrumentos es complejo y requiere análisis, siendo fundamental 
la fase de validación semántica. La investigación continuará para la siguiente fase, que es la 
realización de la prueba piloto. Al final se espera que el instrumento pueda ser utilizado, en 
diversos lugares, y por consiguiente, contribuir a los avances en el conocimiento acerca de 
como la atención ha sido dispensada. 
 
Palabras clave: Radioterapia, Radiodermatitis, Práctica Profesional, Estudios de Validación. 
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1 APRESENTAÇÃO 

 

 

O interesse pelos eventos adversos decorrentes da radioterapia, em especial as reações 

de pele, conhecidas como radiodermatites, surgiu durante o curso de especialização em 

oncologia, realizado na Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de São 

Paulo (USP). As sucessivas aproximações com a temática ocorreram nesse momento, durante 

a concretização do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). 

O crescente interesse pelo tema consolidou-se na realização de estágio voluntário no 

Núcleo de Reabilitação a Mulheres Mastectomizadas, na Escola de Enfermagem de Ribeirão 

Preto e, posteriormente, durante a prática profissional onde deparei, algumas vezes, com 

pacientes que apresentavam este tipo de toxicidade. Conforme me aprofundava no assunto, 

percebia que era um tema de extrema importância, o que me instigava a buscar por mais 

conhecimento. Foi o desejo de contribuir com o cuidado aos pacientes que convivem com 

esse evento adverso e com os profissionais que lhes prestam assistência que me estimulou a 

almejar o mestrado e a estudar o tema.  

Como a literatura mostra uma diversidade de produtos e orientações sobre o manejo e 

a prevenção das radiodermatites, interessei-me por estudar e analisar a prática dos 

profissionais que prestam assistência a pacientes oncológicos, já que não existe estudo dessa 

natureza realizado no Brasil. Porém, diante da inexistência de instrumento de coleta de dados 

validado na literatura, optei por realizar uma pesquisa metodológica direcionada à elaboração 

e à validação de um instrumento para mensuração quantitativa.  

Nesse processo, desde as disciplinas cursadas até a realização do projeto, coleta de 

dados e elaboração da dissertação, tudo foi árduo, porém fundamental para o meu crescimento 

profissional e também pessoal. Experiências únicas e pessoas especiais me ajudaram nessa 

trajetória e foram imprescindíveis para que eu conseguisse finalizar o processo, o qual eu 

considero que não está acabado; é apenas o começo de uma trajetória que desejo seguir.  
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2 INTRODUÇÃO 

 

 

2.1 O câncer, suas formas de tratamento e consequentes eventos adversos 

 

 

Nas últimas décadas, o câncer tornou-se um grande problema de saúde pública 

mundial, que afeta principalmente os países de médio e baixo desenvolvimento. Segundo a 

Organização Mundial de Saúde (OMS), estimam-se para o ano de 2030, 27 milhões de casos 

incidentes, 17 milhões de mortes e 75 milhões de pessoas vivas, anualmente, com câncer. No 

Brasil, as estimativas para o ano de 2012, válidas também para 2013, apontam a ocorrência de 

518.510 casos novos dessa doença, o que enfatiza a magnitude do problema no país 

(BRASIL, 2011). 

Percebe-se, portanto, que o câncer é uma importante causa de morbidade e 

mortalidade no mundo e cada enfermeiro, em algum momento de sua assistência, prestará 

cuidados a pacientes com esse diagnóstico (KENDALL, 2007). Esses profissionais têm o 

desafio de atender às necessidades dos pacientes e familiares durante toda a trajetória da 

doença, desde o diagnóstico e tratamento, até a potencial recorrência, sobrevivência ou 

possível morte (GILL; DUFFY, 2010). 

Assim, os cuidados de enfermagem, nessa situação específica, exigem avançada 

habilidade de comunicação, técnicas de aconselhamento e conhecimentos teóricos e práticos 

especializados para que necessidades psicológicas e físicas sejam sanadas (GILL; DUFFY, 

2010) apesar de a assistência ser oferecida, em sua maior parte, por profissionais não 

especialistas (WOOD; WARD, 2000). 

No estudo realizado por Wood e Ward (2000), observou-se que os profissionais não 

especialistas em oncologia, que tinham contato com pacientes com câncer, necessitavam de 

educação e treinamento em seis áreas: visão geral da doença, tratamento e eventos adversos, 

habilidades de comunicação, questões práticas e médicas, organização do cuidado e questões 

relacionadas à morte. Os profissionais especialistas identificaram as seguintes atividades 

práticas que careciam de capacitação por parte dos profissionais não especialistas: alguns 

cuidados básicos de enfermagem, incluindo cuidado com a cavidade oral e olhos; cuidados 

alimentares; controle da dor e de outros sintomas, tais como náuseas, constipação intestinal, 

falta de ar, linfedema, manejo de feridas e uso de equipamentos. Os profissionais não 
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especialistas concordaram com as questões levantadas e destacaram a necessidade de uma 

maior compreensão sobre dor e controle dos sintomas decorrentes da doença e do tratamento.  

A revisão de literatura realizada por Gill e Duffy (2010) confirmou que a assistência 

aos pacientes com câncer e aos seus familiares é uma área em que os enfermeiros não 

especialistas encontram dificuldades particulares, agravadas pela limitação de tempo, falta de 

experiência, problemas relativos à comunicação, bem como aqueles referentes ao cuidado 

psicossocial.  

Para garantir um cuidado holístico, seguro e ideal que satisfaça as necessidades dos 

pacientes com câncer, profissionais não especialistas necessitam de educação, suporte e 

treinamento baseado em evidências científicas a respeito de todas as etapas do cuidado 

(WOOD; WARD, 2000). 

Diante desse quadro, fica evidente a necessidade de investimentos contínuos no 

desenvolvimento de ações referentes ao controle do câncer, nos diferentes níveis de atuação, 

como promoção da saúde, detecção precoce, vigilância, comunicação e mobilização social, 

pesquisa e gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e, sobretudo, assistência aos pacientes e 

formação de recursos humanos (BRASIL, 2009). 

Há várias modalidades de tratamento do câncer, dentre as quais está a radioterapia, 

que utiliza radiação para a terapêutica de pessoas com neoplasia maligna; em alguns casos, 

também é empregada visando à cura de neoplasias benignas (SPENCE; JOHNSTON, 2003). 

Pode ser aplicada como única modalidade curativa ou em associação com a cirurgia ou a 

quimioterapia (WALDRON; O’SULLIVAN, 2006). 

Compreende uma terapêutica loco-regional, que objetiva erradicação do tumor com a 

mínima lesão possível aos tecidos adjacentes saudáveis (SOARES, 2000; SPENCE; 

JOHNSTON, 2003), ou seja, a obtenção do melhor equilíbrio entre a probabilidade de cura e 

de danos ao tecido normal (WALDRON; O’SULLIVAN, 2006). O alvo da radiação é o 

deoxyribonucleic acid (DNA), e ela age de forma a impedir a divisão celular ou induzindo a 

apoptose, ou seja, a morte celular programada, um processo essencial para eliminar células 

supérfluas ou defeituosas (SPENCE; JOHNSTON, 2003; WALDRON; O’SULLIVAN, 

2006).  

A maioria dos pacientes recebe o tratamento em regime ambulatorial, uma ou duas 

vezes ao dia, de segunda a sexta, sendo a dose total fracionada e aplicada por um período de 

até dois meses (MOTTA; OBST; MOTTA, 2006; WALDRON; O’SULLIVAN, 2006).  

Existem três tipos de radioterapia: teleterapia, braquiterapia e isotopoterapia. A 

primeira, chamada também de radioterapia externa, refere-se à aplicação de radiação a partir 
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de uma fonte externa ao corpo, que é o tipo mais comum. Utiliza-se de máquinas como o 

gerador de raios-X, unidade de cobalto-60 e, mais frequentemente, o acelerador linear 

(SOARES, 2000; FRIGATO; HOGA, 2003; WALDRON; O’SULLIVAN, 2006). Na 

teleterapia, o tratamento é feito de forma fracionada, com o intuito de permitir que haja 

regeneração das células normais, multiplicação tecidual, reoxigenação celular, dentre outros 

fatores (SOARES, 2000). 

Na braquiterapia, ou radioterapia interna, a fonte de radiação encontra-se em contato 

com o tecido tumoral ou inserida nele, e isótopos radioativos na forma de agulhas, fios, placas 

e sementes são utilizadas (SOARES, 2000) dentro dos tecidos, cavidades ou próximo à 

superfície do corpo (WALDRON; O’SULLIVAN, 2006). Assim, um volume alvo pequeno é 

irradiado com alta dose de radiação (FRIGATO; HOGA, 2003). 

Já a isotopoterapia consiste na administração, por via endovenosa ou oral, de isótopos 

radioativos que são seletivamente absorvidos por tecidos específicos que contenham tumores 

(WALDRON; O’SULLIVAN, 2006). 

A radiação atinge qualquer material biológico, inclusive tecidos normais, e causa 

danos tanto reparáveis quanto graves o suficiente para causar morte da célula (SOARES, 

2000). Esses danos ocorrem devido à formação de produtos químicos altamente reativos, 

como os radicais livres, que reagem com os componentes celulares (MENDELSOHN et al., 

2002). Porém, como têm seus mecanismos de reparo e de multiplicação alterados, assim como 

alterações metabólicas, as células tumorais tendem a se regenerar menos rapidamente dos 

danos não letais, do que as células normais (SOARES, 2000). 

As células são mais sensíveis à radiação quanto maior for sua atividade mitótica 

(SOARES, 2000). Assim, tecidos compostos por células que se proliferam rapidamente, como 

as mucosas, a pele e a medula óssea, manifestam maiores danos (WALDRON; 

O’SULLIVAN, 2006). 

Esses danos desencadeiam os eventos adversos, que podem ser classificados como 

gerais ou locais, e agudos ou tardios. Os efeitos gerais incluem diarréia, náuseas, fadiga, 

cefaléia, anorexia, febre e depressão. Já os efeitos locais são principalmente as reações 

cutâneas, conhecidas como radiotermatites (MAMEDE, 1983; HOJRIS et al., 2000; MERIC 

et al., 2002), caracterizadas por eritema, hiperpigmentação, descamação, variando de acordo 

com a tolerância individual (D’HAESE et al., 2005; BLECHA; GUEDES, 2006). 

Os eventos adversos agudos são aqueles que ocorrem até três meses após o final da 

radiação, dentre os quais a mucosite, esofagite, pneumonite, gastroenterite, cistite, citopenia, 

proctite e lesões de pele, como eritema, descamação seca e descamação úmida. Os tardios são 
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os danos da radiação aos tecidos normais, que se manifestam gradativamente, ao longo de 

muitos meses ou anos após a conclusão do tratamento, e são provavelmente causados pela 

perda gradativa da vasculatura de pequenos vasos, da disfunção de células parenquimatosas e 

da fibrose (WALDRON; O’SULLIVAN, 2006). 

Percebe-se, portanto, que a radioterapia tem sido um recurso importante no controle do 

tumor, uma vez que mais de 50% dos pacientes com câncer são submetidos a essa modalidade 

de tratamento. Apesar dos avanços nas técnicas de radiação, os pacientes ainda experimentam 

eventos adversos (MENDELSOHN et al., 2002). 

Um estudo realizado por Sjovall et al. (2010) cujo objetivo foi examinar os eventos 

adversos da terapia de radiação em 171 mulheres com câncer de mama, concluiu que o evento 

mais prevalente no final do tratamento foi a fadiga, que acomete 90% das mulheres, seguido 

das reações de pele, dor e dificuldades para dormir. Dentre as reações de pele, as mais comuns 

no final do tratamento e após três semanas, foram eritema, prurido e pele seca. Bolhas na pele 

foram descritas por 23% das pacientes no final do tratamento e por 32% dos pacientes, após 

três semanas. Nesse período, as ulcerações foram relatadas por 17% das pacientes. Seis meses 

após o final do tratamento, as mulheres apresentaram reações de pele caracterizadas por 

eritema, prurido e descamação seca. A maioria relatou reações de pele leves a moderadas, 

enquanto 5% a 10% delas a classificaram como grave e intolerável. 

Outro estudo, de Ferreira et al. (2009), avaliou o comprometimento cutâneo-mucoso 

apresentado por pacientes em decorrência do câncer e seu tratamento e identificou que 92,8% 

deles apresentavam comprometimento decorrente de incisão cirúrgica, 42,8% devido à 

radioterapia e 50% em decorrência da quimioterapia. Todos os participantes do estudo 

possuíam uma ou mais lesão cutâneo-mucosa, ocasionada por um desses três tipos de 

tratamento. No exame físico, observou-se  a estava a radiodermatite local em 66,6% dos casos 

avaliados. Ressalta-se que foram consultadas díades ou tríades de todas as 14 famílias de 

adultos com câncer, cadastradas no Projeto Assistência de Enfermagem ao Doente com 

Câncer do departamento de enfermagem de uma universidade do interior paulista. 

Estima-se que aproximadamente 95% dos pacientes tratados com teleterapia 

desenvolvem radiodermatite, que é, assim, considerada parte inevitável do tratamento (DE 

CONNO; VENTAFRIDDA; SAITA, 19911 apud GUERRA et al., 2010). 

Nota-se, portanto, que as reações da pele são comuns. Isso se deve ao fato de as 

células da camada basal serem sensíveis à radiação e, consequentemente, tornarem-se menos 

                                                 
1 DE CONNO, F.; VENTAFRIDDA, V.; SAITA, L. Skin problems in advanced and terminal cancer patients. 
Journal of Pain and Symptom Management, New York. v. 6, n. 4, p. 2547-2560, 1991. 
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capazes de se dividir e sofrer reparo. Radiações repetitivas interferem no sistema de 

autorregeneração, em que a produção das células da camada basal iguala a perda celular da 

camada estratificada externa, ocasionando perda da integridade, conforme a progressão do 

tratamento (MITCHELL et al., 2006). 

As toxicidades cutâneas podem ser classificadas em agudas, que ocorrem dentro de 

dias a semanas, e tardias, que aparecem dentro de meses a anos. As primeiras resultam da 

interferência na rápida proliferação celular, manifestando-se por eritema leve e de curta 

duração. A fase do eritema é seguida por descamação seca, caracterizado por descamação, 

prurido e um aumento na pigmentação de melanina na camada basal. Ocorre, também, a 

descamação úmida que, na maioria das vezes, é acompanhada por considerável desconforto e 

é caracterizada por formação de bolhas, presença de edema fibroso e exsudado. Além disso, 

na região da área irradiada, úlceras podem ser originadas devido à perda da epiderme 

(MENDELSOHN et al., 2002). 

A gravidade das reações da pele é atribuída a fatores extrínsecos e intrínsecos. Os 

intrínsecos estão relacionados à idade, etnia, estado geral de saúde, tabagismo e predisposição 

genética, e os extrínsecos relacionam-se à dose de radiação, à energia de radiação, ao número 

de frações, ao volume do tecido normal irradiado e à área anatômica tratada (GLEAN et al., 

2001). 

Observa-se a necessidade da utilização de ferramentas para avaliar adequadamente as 

reações de pele induzidas pela radiação, devido à sua significante ocorrência. Alguns estudos 

descrevem instrumentos utilizados com o intuito de medi-las e, consequentemente, de propor 

ações adequadas. Noble-Adams (1999) desenvolveu um instrumento para aferir os sintomas 

subjetivos dos pacientes submetidos à radioterapia e sinais observáveis de reações de pele 

induzidos pela radiação: The Radiation-Induced Skin Reaction Assessment Scale (RISRAS). 

Essa escala possui uma parte sobre os sintomas autorrelatados pelos pacientes e outra parte 

destinada à avaliação pelos profissionais de saúde dos sinais apresentados.  

No estudo de Schnur et al. (2010) os autores descrevem os instrumentos utilizados 

para avaliar as experiências subjetivas dos pacientes relacionadas à radiodermatite. Observou-

se uma grande heterogeneidade de escalas usadas e itens avaliados. Identificou-se, ainda, que 

79% das escalas eram breves e tinham entre 1 a 5 itens, sendo os mais frequentes: eritema ou 

hiperemia, descamação ou depilação, ardor, prurido e dor. 

Uma escala que se destaca, devido ao seu uso extensivo há mais de 25 anos e ao fato 

de ser aceita e recomendada pelas comunidades médica e de enfermagem é o Score do RTOG. 

Em 1985, o Grupo de Radioterapia e Oncologia-Radiation Therapy Oncology Group (RTOG) 
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desenvolveu o Critério de Score para Morbidade Aguda por Radiação- Acute Radiation 

Morbidity Scoring Criteria para classificar os efeitos da radioterapia, dentre os quais estão as 

reações de pele. Os valores variam de zero (sem reação) a quatro (ulceração, hemorragia e 

necrose) (COX; STETZ; PAJAK, 1995). 

As toxicidades da pele acarretam implicações diretas na qualidade de vida (QV) dos 

pacientes, pois provocam hipersensibilidade local, prurido, dor por exposição de terminações 

nervosas, perda da barreira protetora (pele) com risco de infecção. Às vezes é necessária a 

interrupção permanente ou temporária do tratamento, o que diminui as chances de cura ou 

controle do câncer. Essas reações tóxicas geram desconforto, alteração da autoimagem, baixa 

autoestima, isolamento social e prolongamento do tempo de tratamento (BLECHA; 

GUEDES, 2006). As atividades diárias dos pacientes também podem ser afetadas pelas 

reações cutâneas, na medida em que eles podem experimentar dificuldades de adaptação a 

novos hábitos de vida, como restrição de roupas, movimentos do membro ou área afetada, 

perda de independência e autocuidado, além da aquisição de custos antes não programados 

(MCQUESTION, 2011). 

Observa-se, portanto, que a radiodermatite é um evento adverso que se destaca pela 

sua magnitude e amplitude, uma vez que não ocorre somente durante o período do tratamento 

radioterápico, mas também vários meses a anos após a irradiação, o que pode afetar 

diretamente a QV dos pacientes. Deve-se enfatizar, assim, a necessidade de os profissionais 

terem conhecimento suficiente sobre as reações de pele causadas pela radioterapia que 

subsidie sua prática, visto que, em algum momento do cuidado, eles prestarão assistência a 

pacientes com radiodermatite ou com risco de desenvolvê-la. 

No estudo de Sjovall et al. (2010) as pacientes expressaram falta de informação, 

queriam saber mais sobre o desenvolvimento e a gravidade dos eventos adversos e também 

como manejá-los. A carência de informação observada nesse estudo demonstra o papel 

importante que o enfermeiro desempenha dentro desse contexto e, também, a necessidade de 

transformar essa realidade. 

Percebe-se, portanto, que é imprescindível o enfermeiro conhecer as toxicidades 

decorrentes dos tratamentos, especificamente em relação às reações de pele causadas pela 

radioterapia, assim como a forma de manejá-las. Os objetivos da assistência nesse caso, 

incluem: manter a integridade e a limpeza da pele, promover o conforto e a redução da dor, 

garantir a proteção contra a prevenção de trauma e o manejo da infecção, bem como a 

promoção de um ambiente úmido para a cicatrização da ferida. Se necessário, deve-se almejar 

o controle do sangramento, exsudado e odor (MCQUESTION, 2011). 
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O enfermeiro deve ainda reconhecer as finalidades do tratamento, observando se ele 

será utilizado isoladamente ou em associação com outra modalidade. Assim, será capaz de 

estabelecer um plano de cuidados adequado, direcionado ao paciente e ao familiar (SILVA; 

ALVES; ALMEIDA, 2000). 

Devido à disponibilidade limitada e inconclusiva de evidências, uma variedade de 

práticas é realizada no manejo de pacientes com reações cutâneas agudas, assim como na sua 

prevenção. Essas práticas incluem a utilização de produtos tópicos, como creme aquoso, 

corticosteroides, sabonete para lavar a área irradiada, bem como agentes orais e intravenosos 

(SALVO et al., 2006; KUMAR et al., 2010). O manejo é baseado em resultados de pesquisas 

advindas de ensaios clínicos que demonstram a eficácia de determinados agentes tópicos no 

controle da gravidade dos eventos adversos, ou na experiência clínica dos oncologistas, 

terapeutas e enfermeiros. Essa variação na prática proporciona informações inconsistentes 

fornecidas aos pacientes sobre esse tipo de toxicidade (KUMAR et al., 2010). 

Muitas intervenções e orientações gerais são encontradas na literatura e algumas delas 

provêm de experiências clínicas e não de evidência científica (MCQUESTION, 2006). 

Segundo o manual de diretrizes clínicas (HEALTHCARE IMPROVEMENT SCOTLAND, 

2010) e McQuestion (2006) os pacientes devem ser aconselhados a vestirem roupas soltas, 

feitas de algodão, que fiquem em áreas de contato com a região tratada; fitas e adesivos não 

são aplicados nas áreas, visando evitar danos mecânicos; produtos cosméticos, como perfume 

e maquiagem, também devem ser evitados, na região, para prevenir ou/e minimizar as reações 

de irritação e sensibilidade; o uso de gelo ou calor local não é recomendado, devido à 

possibilidade de trauma térmico. Também devem ser orientados a evitar lagos, piscinas com 

cloro ou banheira de hidromassagem, quando houver descamação seca ou úmida, pois os 

produtos químicos constantes na água provocam irritação, além do risco de infecção. Além 

disso, custos, informações e capacidade de autocuidado precisam ser considerados quando os 

enfermeiros fazem recomendações de cuidados relacionados à pele. 

Quando a radiação é direcionada para a região da cabeça e pescoço, o paciente e seus 

familiares devem ser orientados sobre a proteção do couro cabeludo por meio do uso de 

chapéus, lenços, gorros e perucas; o paciente também deve evitar o uso de secadores, lavagem 

excessiva dos cabelos, tinturas, presilhas, escovação frequente, assim como a exposição ao 

sol. Nas irradiações das extremidades, deve-se orientá-lo com relação à descamação da pele, 

que pode ser seca ou úmida, devendo a área ser protegida de trauma (SILVA; ALVES; 

ALMEIDA, 2000). A higienização local da área da pele a ser irradiada deve ser realizada, 

utilizando-se água morna e sabão neutro; devem-se evitar a fricção durante o banho e o uso de 
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fitas adesivas; recomendam-se roupas largas e de preferência de algodão, e a exposição solar é 

contra-indicada (SILVA; ALVES; ALMEIDA, 2000; HEALTHCARE IMPROVEMENT 

SCOTLAND, 2010). 

Outros produtos como o talco em pó, o amido de milho, os cremes hidratantes, eosin a 

2% são comumente utilizados na prática, porém não há evidências na literatura científica para 

comprovar ou refutar essas recomendações (D´HAESE et al., 2005; D´HAESE et al., 2010). 

 

 

2.2 Elaboração e validação de instrumento de coleta de dados: aspectos conceituais e 

teóricos 

 

 

Um período difícil que exige tempo e dedicação na realização de uma pesquisa é o 

momento em que se determina a forma como se fará a medição das variáveis de interesse, que 

é uma etapa essencial para o sucesso do estudo. O método de coleta de dados deve ser 

apropriado ao problema, à hipótese, ao cenário e à população (GREY, 2001). Geralmente, os 

dados de uma pesquisa são coletados, utilizando-se questionários ou entrevistas. A validade 

dos resultados está estritamente relacionada à qualidade do método adotado (HULLEY; 

CUMMINGS, 2008). 

Segundo Hulley e Cummings (2008, p. 270) 
 
As duas abordagens básicas para coletar dados sobre atitudes, comportamentos, 
conhecimentos, história clínica e história pessoal são questionários- instrumentos 
cujos respondentes aplicam a si próprios - e entrevistas - que são aplicadas 
verbalmente por um entrevistador [...].  
Os questionários são geralmente a maneira mais eficiente e uniforme de se 
administrar questões simples [...]. As entrevistas são, em geral, a melhor abordagem 
para se obter respostas para questões complicadas que requerem explicações ou 
orientação [...].  

 

Antes de desenvolver um questionário, as questões da pesquisa devem ser formuladas 

claramente, o que inclui descrição dos objetivos da mensuração, definição do que está se 

propondo medir, identificação de grupos-alvos de respondentes e as características principais 

do que está sendo avaliado. Esses aspectos influenciarão diretamente o número e amplitude 

das questões, o tamanho do questionário, bem como o seu conteúdo. Além disso, etapas 

sequenciais devem ser seguidas e documentadas de forma detalhada, assim como os métodos 

utilizados (FAYERS; MACHIN, 2007). 
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Há uma variedade de pesquisas direcionadas à validação e adaptação de instrumentos 

de coleta de dados e alguns relacionados à elaboração de instrumentos, especificamente.  

Em relação à metodologia utilizada nos estudos sobre validação e adaptação cultural 

de instrumentos, como o estudo de Dantas (2007) e Pelegrino (2009), observam-se as etapas 

sugeridas por Ferrer et al. (1996): tradução do instrumento, obtenção do primeiro consenso da 

versão em português, avaliação por um comitê de juízes, retrotradução, obtenção do consenso 

das versões em inglês e comparação com a versão original, avaliação semântica dos itens e 

pré-teste. 

Há, também, as etapas sugeridas por Guillemin, Bombardier e Beaton (1993): tradução 

inicial, síntese das traduções, retrotradução, comitê de especialistas, teste da versão pré-final, 

utilizada no estudo de Guanilo (2005). 

Em relação aos estudos referentes à elaboração de instrumentos, citam-se, dentre as 

metodologias empregadas para sua concretização, as etapas propostas por Pasquali (2010): 

procedimentos teóricos, analíticos (estatísticos) e empíricos (experimentais). 

O pólo teórico é fundamental na realização de pesquisas direcionadas para a 

construção de instrumentos. Refere-se ao conceito, constructo ou teoria que embasa o 

instrumento e deve estar claramente definido, devendo, portanto, nortear o conteúdo do 

instrumento elaborado. Dentro desse polo, há ainda a realização da validação aparente e de 

conteúdo feita por juízes, e a validação semântica realizada por uma amostra representativa da 

população (PASQUALI, 2010).  

Os procedimentos experimentais têm como objetivo obter dados para estimar a 

confiabilidade e a validade do instrumento por meio da realização de um teste-piloto. Os 

procedimentos analíticos envolvem as análises estatísticas, e dentre os quais se tem a análise 

fatorial e a validade convergente discriminante, entre outros (PASQUALI, 2010).  

Outro estudo que descreve a construção da Escala Auto-Eficácia Acadêmica (EAEA) 

(NEVES; FARIA, 2006) percorreu três fases:  

1ª Fase- Fundamentação e definição do raciocínio teórico prático do instrumento: 

pesquisas bibliográficas e revisão da literatura; revisão de outros instrumentos; realização de 

entrevistas com a população alvo. 

2ª Fase- Concepção e formatação de instrumento: definição das dimensões teóricas; 

redação das instruções e dos itens; formatação gráfica do instrumento. 

3ª Fase- Pré-teste ao instrumento: revisão do instrumento por especialistas; realização 

de sessões de reflexão com a população-alvo; realização de um estudo piloto. 
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Neste estudo optou-se por pela metodologia empregada no projeto DISABKIDS® 

(DISABKIDS GROUP, 2002, 2004; DISABKIDS GROUP EUROPE, 2006) com algumas 

adaptações como a não realização do grupo focal. 

Alguns estudos desenvolvidos no Brasil adotaram essa metodologia. Fegadolli et al. 

(2010) descreveu o processo de tradução, adaptação cultural para o Brasil e validação do 

Módulo Genérico DISABKIDS para Condições Crônicas- DISABKIDS Chronic Generic 

Measure (DCGM-37), que objetiva a mensuração da QV relacionada à saúde de crianças e de 

adolescentes com condições crônicas, incluindo a análise das propriedades psicométricas 

iniciais. Deon et al. (2011a) descreveram o processo de tradução e adaptação cultural para o 

Brasil do instrumento DISABKIDS® Atopic Dermatitis Module (ADM), cujo objetivo é medir 

a QV relacionada à saúde de crianças e de adolescentes com dermatite atópica. Deon et al. 

(2011b) analisaram as propriedades psicométricas iniciais da versão brasileira do instrumento 

de avaliação da QV relacionada à saúde de crianças e adolescentes com dermatite atópica. 

Reis (2008) apresentou o percurso metodológico para a definição de etapas iniciais na 

construção de um instrumento que visa à mensuração da QV relacionada à saúde de crianças e 

adolescentes que vivem com deficiência auditiva. 

O projeto DISABKIDS® é um trabalho cooperativo entre especialistas de diversas 

áreas e de diferentes países com experiência em QV e que tem como foco as condições 

crônicas de saúde. Segue uma metodologia que consiste em várias etapas para o 

desenvolvimento de instrumento: revisão da literatura (revisar a literatura sobre avaliação da 

QV assim como identificar variáveis do instrumento de avaliação), grupos focais (por meio 

dos grupos focais é possível desenvolver os itens do instrumento, considerando a perspectiva 

dos adolescentes e crianças), desenvolvimento de itens (o resultado do grupo focal é utilizado 

para elaborar os itens do instrumento), validação semântica, estudo piloto (os objetivos são 

analisar o conteúdo do instrumento na perspectiva dos respondentes, coletar dados para a 

primeira análise psicométrica e simular o estudo de campo) e estudo de campo. No caso de 

adaptação cultural de um instrumento realiza-se a tradução (os instrumentos são traduzidos e 

retrotraduzidos no idioma dos participantes do projeto DISABKIDS®) (DISABKIDS GROUP 

EUROPE, 2006). 

Portanto, a primeira etapa para o desenvolvimento de um instrumento de coleta de 

dados consiste em identificar e elaborar os itens relativos ao construto do estudo que farão 

parte do instrumento, por meio dos levantamentos em bases de dados e jornais importantes 

para a temática. Deverão ocorrer também a identificação e revisão de qualquer instrumento 
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referente à temática ou área relacionada, além de grupos focais com trabalhadores da área e 

com a população-alvo do estudo (FAYERS; MACHIN, 2007; PASQUALI, 2010). 

Segundo Pasquali (2010, p. 177-179), alguns critérios devem ser considerados durante 

a elaboração dos itens do instrumento como: 

 
1- Critério comportamental: o item deve expressar um comportamento, não uma 
abstração ou constructo [...].   
2- Critério de objetividade ou de desejabilidade: [...] para o caso das atitudes e de 
personalidade em geral, os itens devem cobrir comportamentos desejáveis (atitudes) 
ou característicos (personalidade). O respondente, nesse caso, deve poder concordar 
ou discordar ou opinar sobre se tal comportamento convém ou não para ele, isto é, 
os itens devem expressar desejabilidade ou preferência. Não existem nesse caso 
respostas certas ou erradas [...].  
3- Critério da simplicidade: um item deve expressar uma única ideia [...].  
4- Critério da clareza: [...] utilizar frases curtas, com expressões simples e 
inequívocas. Frases longas e negativas incorrem facilmente na falta de clareza [...]. 
[...] O linguajar típico da população meta deve ser utilizado na formulação dos itens 
[...]. 
5- Critério de relevância (pertinência, saturação, unidimensionalidade): a expressão 
(frase) deve ser consistente com o traço (atributo, fator, propriedade psicológica) 
definido e com as outras frases que cobrem o mesmo atributo [...].  
6- Critério de precisão: [...] este critério representa os parâmetros dificuldade e 
discriminação e pode ser avaliado definitivamente somente após coleta de dados 
empíricos sobre os itens [...].   
7- Critério de variedade: deve-se variar a linguagem, pois o uso dos mesmos termos 
em todos os itens confunde as frases e dificulta diferenciá-las, além de provocar 
monotonia, cansaço e aborrecimento [...].  
8- Critério de modalidade: formular frases com expressões de reação modal, isto é, 
não utilizar expressões extremadas, como “excelente”, “miserável”, etc [...].  
9- Critério da tipicidade: formar frases com expressões condizentes (típicas, 
próprias, inerentes) com o atributo [...]. 
10-  Critério da credibilidade (face validity): o item deve ser formulado de modo que 
não apareça sendo ridículo, despropositado ou infantil [...].   

 

Um aspecto importante que compõe os instrumentos são as instruções que objetivam 

esclarecer o sujeito sobre a forma correta de respondê-lo. Assim, algumas precauções devem 

ser adotadas: as instruções devem informar, em termos gerais, sua finalidade; ser concisas, 

sem prejudicar sua compreensão; conter um ou mais exemplos de como os itens devem ser 

respondidos; deixar o respondente livre de tensão e ansiedade. Ressalta-se ainda que elas 

devem ser avaliadas na análise semântica (PASQUALI, 2010). 

No processo de validação de um instrumento há várias etapas que visam coletar 

evidências convincentes de que ele avalia a variável que se propõe a medir e se é útil para a 

finalidade proposta (FAYERS; MACHIN, 2007). 

Assim, tem-se a validade de conteúdo que se refere à análise dos itens que compõem o 

instrumento, a fim de garantir que todos os aspectos fundamentais para expressar o objeto de 

interesse sejam adequadamente abordados, tanto em relação ao número de itens quanto à sua 
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qualidade (MARTINS, 2006; FEGADOLLI et al., 2010). Essa etapa envolve uma análise crítica 

da estrutura básica do instrumento por meio de contribuições de especialistas no tema abordado, 

revisão da literatura e entrevistas com a população-alvo (FEGADOLLI et al., 2010). 

Terwee et al. (2007) atribuem à validade de conteúdo a função de examinar a extensão em 

que os conceitos de interesse são representados pelos itens do instrumento. Essa validade é obtida 

quando o autor descreve claramente aspectos relacionados ao seu desenvolvimento, como 

objetivo da mensuração, população para a qual o instrumento foi desenvolvido, métodos 

utilizados para a seleção e redução dos itens e os conceitos que estão sendo medidos por ele.  

Pasquali (2010) atribui à validade de conteúdo o nome de análise de construto, que 

tem por objetivo analisar a adequação da representação comportamental do atributo latente, 

que deve ser realizada por juízes. Os juízes devem ser peritos na área, pois têm a função de 

ajuizar se os itens estão se referindo ou não ao objeto em questão. 

Há ainda outros objetivos da análise de conteúdo: identificar problemas relacionados 

ao conteúdo do instrumento, definir a estrutura, revisar a redação dos itens, bem como reduzir 

o seu número se necessário, identificar adequação e relevância dos itens assim como a 

necessidade de alteração (DISABKIDS GROUP, 2002). 

Outra etapa consiste na análise semântica, que tem como objetivo verificar se todos os 

itens são compreensíveis, inclusive para os membros da população a que o instrumento se destina. 

Nesse momento, é solicitado que o item seja reproduzido pelos membros do grupo. Se a 

reprodução não deixar nenhuma dúvida, o item é corretamente compreendido. Do contrário, 

havendo divergência na reprodução do item, os sujeitos sugerem como o item deveria ser 

formulado para expressar o que o pesquisador desejava expressar (PASQUALI, 2010). 

Deve-se realizar também a validade aparente ou de face, que permite identificar se os 

itens do instrumento englobam os temas propostos de forma clara e correta e se o formato está 

adequado (FAYERS; MACHIN, 2007). 

Assim, é possível que os juízes avaliem o instrumento quanto à aceitabilidade, 

compreensão, relevância, clareza e ambiguidade dos itens, além do diagnóstico de que o 

objetivo proposto é respondido por meio da sua aplicação. A revisão dos itens do instrumento 

deve ser feita também por um grupo de pessoas que são representativas da população-alvo, 

que tem como objetivo identificar os itens que devem ser excluídos e lacunas no instrumento 

(FAYERS; MACHIN, 2007). 

Existe ainda a fase que se destina à análise das propriedades psicométricas de um 

instrumento que avalia construtos subjetivos com vistas a garantir a sua qualidade científica 

(NORONHA et al., 2003). 
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A análise dessas propriedades compreende uma variedade de tipos de validade, dentre 

as quais se têm: a validade de construto (convergente e discriminante), validade de critério 

(padrão ouro) e dados sobre a confiabilidade ou fidedignidade (PASQUALI, 2009). 

A validade de construto avalia se o instrumento está adequado à definição conceitual 

do fenômeno subjetivo a ser mensurado. É um processo permanente, pois, à medida que se 

aprofunda em relação ao fenômeno, novas hipóteses são construídas e novos testes precisam 

ser empregados. Dois aspectos podem subsidiar esta análise: a validade convergente e a 

validade discriminante. A primeira relaciona-se à identificação de correlação positiva entre o 

construto mensurado pelo instrumento e outras variáveis com as quais o construto deveria 

estar relacionado. A validade discriminante é avaliada pela comparação entre dois ou mais 

grupos populacionais nos quais se espera diferença quanto à quantidade do fenômeno de 

interesse detectável pelo instrumento em estudo (PASQUALI, 2003; MOTA; PIMENTA, 

2007). 

A validade de critério refere-se ao grau de eficácia que o instrumento tem em predizer 

um determinado desempenho do sujeito (NORONHA et al., 2003). É avaliado por meio da 

correlação existente entre o instrumento que se quer testar e outro instrumento que possua 

atributos iguais ou similares, geralmente um padrão ouro (MOTA; PIMENTA, 2007). 

Têm-se dois tipos: a validade preditiva e a concorrente. A diferença está no tempo que 

ocorre entre a coleta de informações pelo instrumento a ser validado e a coleta da informação 

sobre o critério. A validade preditiva analisa se o instrumento é capaz de predizer com 

exatidão a ocorrência de eventos futuros. A validade concorrente ocorre quando dois 

instrumentos equivalentes, direcionados aos mesmos sujeitos são aplicados 

concomitantemente e é seguida da comparação dos resultados (MOTA; PIMENTA, 2007; 

PASQUALI, 2009). 

Confiabilidade, também conhecida por fidedignidade, refere-se à consistência, à 

exatidão e à estabilidade de um instrumento. Por meio da realização do cálculo da 

consistência interna, estabilidade, da utilização de formas alternativas ou da confiabilidade 

interobservadores, evidencia se o instrumento mede o objeto ao qual se propõe de forma 

reproduzível (NORONHA et al., 2003; MOTA; PIMENTA, 2007). 

Percebe-se, portanto, que o aspecto principal a ser considerado, ao iniciar a realização 

de uma pesquisa é a forma como os dados serão coletados. Assim, a análise de instrumentos 

válidos e confiáveis existentes na literatura é fundamental. Caso não exista, torna-se 

imprescindível a elaboração e validação de instrumentos, cujo processo é complexo e envolve 

várias etapas. 
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3 RELEVÂNCIA DO ESTUDO  

 

 

A avaliação em saúde tem importância fundamental, por estar associada à 

identificação de possibilidades e dificuldades enfrentadas na realização das práticas e, 

consequentemente, à necessidade de intervenções capazes de modificar certos quadros 

sanitários, por meio da alteração dos indicadores de morbimortalidade (SILVA; FORMIGLI, 

1994). 

As características das práticas de saúde que são passíveis de avaliação podem ser 

descritas e agrupadas da seguinte forma: atributos relacionados com a disponibilidade e 

distribuição social dos recursos, em termos de cobertura, acessibilidade e equidade; 

características associadas com o efeito das ações e práticas de saúde implementadas, 

considerando a eficácia, efetividade e impacto; relacionados com os custos das ações e com a 

adequação das ações ao conhecimento técnico e científico vigente (qualidade técnico-

científica) e relacionados à percepção dos usuários sobre as práticas (satisfação dos usuários, 

aceitabilidade) (SILVA; FORMIGLI, 1994). 

A adoção de instrumentos válidos e confiáveis nesta circunstância é fundamental na 

medida em que proporciona credibilidade às informações, as quais subsidiarão análises 

capazes de proporcionar melhorias na área da saúde (CONTANDRIOPOULOS, 2006). 

Estudos que busquem disponibilizar válidos e confiáveis instrumentos de identificação 

da prática dos profissionais são relevantes, pois contribuirão para uma avaliação efetiva 

dessas condutas. Enfatizando tal ideia, os autores Fayers e Machin (2007) referem que todos 

os itens de um instrumento de coleta de dados devem ser extensivamente testados na 

população-alvo antes de serem usados em um grande estudo ou ensaios clínicos.  

Instrumentos de identificação da prática dos enfermeiros possibilitam apontar lacunas 

no conhecimento e dificuldades encontradas na prática, como a não utilização de protocolos 

institucionais e a realização de uma prática baseada em mitos e senso comum em detrimento 

do uso de evidências científicas, para consequentemente programar ações educativas que 

visem sanar esses problemas que estão associados diretamente à qualidade da assistência 

prestada.  

A inexistência de instrumentos válidos e confiáveis destinados à identificação dessa 

prática conduziu-nos à realização de uma pesquisa destinada à elaboração e à validação de um 

instrumento nesse contexto.  
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Espera-se que, o instrumento ao ser validado possa ser empregado em diversas 

localidades e, consequentemente, contribuir para o avanço no conhecimento sobre as 

atividades desenvolvidas pelos profissionais, proporcionando, assim, uma visão geral de 

como o cuidado tem sido dispensado. 

Considerou-se importante criar um instrumento destinado não somente aos 

enfermeiros que atuam em serviços de radioterapia, visto que aqueles que trabalham em 

serviços gerais especializados em oncologia também prestam assistência a pacientes que 

apresentam reações de pele causadas pela radioterapia ou com risco de desenvolvê-la. 
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4 OBJETIVOS 

 

 

4.1 Gerais 

 

 

Elaborar um instrumento de coleta de dados que permita identificar a prática dos 

enfermeiros relacionada à prevenção e ao manejo das reações agudas de pele causadas pela 

radioterapia e realizar as etapas iniciais do processo de validação. 

 

 

4.2 Específicos 

 

 

Buscar, na literatura científica, aspectos importantes sobre os cuidados, as orientações 

e os produtos utilizados na prevenção e no manejo das reações agudas de pele causadas pela 

radioterapia. 

 

Estruturar os itens em uma primeira versão do instrumento para a identificação da 

prática dos enfermeiros relacionada à prevenção e ao manejo das reações agudas de pele 

causadas pela radioterapia.  

 

Avaliar a validade de aparência e de conteúdo do instrumento, por meio de um comitê 

de especialistas. 

 

Realizar a validação semântica do instrumento, por meio de um grupo de enfermeiros 

atuantes na área de oncologia. 
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5 MATERIAIS E MÉTODOS 
 

 
5.1 Tipo de estudo 

 

 
Trata-se de um estudo metodológico, com delineamento transversal e análise 

quantitativa, que descreve o processo inicial de elaboração de um instrumento para 
identificação da prática dos enfermeiros na prevenção e no manejo das reações agudas de pele 
causadas pela radioterapia.  

Os estudos metodológicos utilizam métodos de obtenção, organização e análise de 
dados e aborda a elaboração e validação dos instrumentos (KERLINGER, 1979; POLIT; 
BECK; HUNGLER, 2004), com consequente busca por novos significados e interpretações 
de fenômenos (KERLINGER, 1979). 

Utilizou-se a metodologia descrita pelos projetos europeus DISABKIDS® e 
KIDSCREEN®, adaptada para a realidade do presente estudo e cuja proposta encontra-se 
descrita em outros estudos (REIS, 2008; FEGADOLLI et al., 2010; DEON et al., 2011a;). As 
etapas desta dessa metodologia são apresentadas na Figura 1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fonte: adaptação do manual do Kidscreen Group (2006) 

Figura 1 - Passos para a construção do instrumento de coleta de dados 

Revisão da literatura e identificação dos itens 

importantes 

Elaboração do instrumento de coleta de dados 

Avaliação por especialistas 

Redução final de itens e análise estatística 

Validação semântica 

Teste piloto Estudo de campo 
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5.2 Descrição das etapas utilizadas, seguindo a metodologia proposta pelo grupo 

DISABKIDS® e KIDSCREEN® 
 

Para a realização do estudo, foram percorridas as quatro etapas, descritas a seguir. 
 

A. Revisão da literatura para identificação dos itens importantes e 

instrumentos existentes sobre a temática 
 

A primeira etapa consistiu no levantamento da produção científica que teve por 

objetivo identificar instrumentos para avaliação da prática dos profissionais de saúde na 

prevenção e no manejo das reações agudas da pele causadas pela radioterapia, e também os 

itens relevantes relacionados à prevenção e ao manejo dessa toxicidade.  

Uma busca sistemática foi realizada nas bases de dados Literatura Latino-Americana e do 

Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Medical Literature Analysis and Retrieval Sistem online 

(MEDLINE), especificamente PubMed, a Web of Science que se refere a um conjunto de base de 

dados (Science Citation Index, Social Science Citation Index, Arts and Humanities Citation Index, 

Current Chemical Reactions e Index Chemicus) e Excerpta Medica Database (EMBASE). 

Utilizou-se, também, a busca reversa, que se refere à análise das referências empregadas nos 

artigos identificados e seleção daquelas que atendiam aos critérios de inclusão. Na tabela 1, 

encontram-se descritos os estudos encontrados e incluídos de acordo com a base de dados. 

 

Tabela 1 – Distribuição dos estudos encontrados e incluídos na pesquisa, segundo a base de dados. Jan 
1990 a Julho 2011 

(continua) 
Base de 
dados Descritores utilizados Total de 

estudos 
Estudos 
incluídos 

PubMed 

"Radiodermatitis/complications"[Mesh] OR 
"Radiodermatitis/drug therapy"[Mesh] OR 
"Radiodermatitis/nursing"[Mesh] OR 
"Radiodermatitis/prevention and 
control"[Mesh] OR 
"Radiodermatitis/radiotherapy"[Mesh] OR 
"Radiodermatitis/therapy"[Mesh]) 

299 5 

Embase 

'radiation dermatitis'/exp AND ('ambulatory 
care'/exp OR 'health care'/exp OR 'patient 
care'/exp OR 'nursing care'/exp OR 'medical 
care'/exp) AND ([english]/lim OR 
[portuguese]/lim OR [spanish]/lim) AND 
[humans]/lim AND [embase]/lim AND 
[1990-2011] 

203 1 

   



Materiais e Métodos  |  41 

   (conclusão)
Base de 
dados Descritores utilizados Total de 

estudos 
Estudos 
incluídos 

PubMed 

Search "Radiodermatitis"[Mesh] AND 
("Patient Care"[Mesh] OR "Professional 
Practice"[Mesh] OR "Patient Care 
Team"[Mesh]) 

27 0 

PubMed 
(("Skin Care"[Mesh]) AND 
"Radiotherapy"[Mesh]) AND 
"Radiodermatitis"[Mesh]  

17 0 

LILACS Radiodermatite 10 0 

LILACS Radioterapia/ AE and assistência a saúde or 
assistência ambulatorial or  7 0 

Web of 
Science 

Descritores utilizados: 
Topic=(radiodermatitis) AND 
Topic=("prevention and control" or 
ambulatory care or patient care or nursing 
care or medical care) 

6 0 

Busca 
reversa  3 3 

Total  569 9 
 

Os critérios de inclusão adotados para a seleção dos artigos foram: publicação na 

íntegra on-line, publicação em português, espanhol ou inglês, data de publicação entre janeiro 

de 1990 a julho de 2011 e tema “prática dos profissionais de saúde na prevenção e no manejo 

das reações agudas de pele causadas pela radioterapia”. 

Nove estudos atenderam aos critérios de inclusão, porém uma referência estava 

repetida nas bases de dados EMBASE e PubMed. Portanto, oito estudos foram incluídos na 

análise.  

Realizou-se também uma busca não sistematizada nas fontes LILACS, MEDLINE, 

Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature (CINAHL), na biblioteca digital de 

teses e dissertações da USP e Google Acadêmico, com os seguintes descritores: skin 

reactions, radiotherapy, radiodermatitis, management, para comprovar ou refutar a relevância 

dos itens identificados no levantamento acima descrito. Utilizaram-se protocolos, diretrizes 

clínicas e ensaios clínicos, além de materiais não publicados, como o Protocolo de Condutas 

em Radiodermatite2 da instituição onde se realizou a fase de validação semântica. 

 

                                                 
2 CALVO, P. M. S.; VANZELLI, T. L.; OLIVEIRA, J. Z. Protocolo de Condutas em Radiodermites. Fundação 
Pio XII- Hospital de Câncer de Barretos; Protocolo aprovado por: GONÇALVES, M. A.; JUNIOR, R. J. A. 7p. 
(Material não publicado).  



Materiais e Métodos  |  42 

B. Elaboração do instrumento de coleta de dados 

 

Na segunda etapa, ocorreu a seleção dos itens relevantes, tendo como base as fontes 

descritas anteriormente e, posteriormente, a elaboração da primeira versão do instrumento 

(APÊNDICE A).  

 

C. Avaliação por especialistas 

 

Na terceira etapa, ocorreu a validação de aparência e de conteúdo por meio da análise 

dos itens por juízes. Foram escolhidos especialistas na área, considerando a experiência em 

elaboração e validação de instrumentos de coleta de dados e/ ou na área da oncologia e/ ou 

radioterapia, por meio do cuidado direto prestado a pacientes com câncer ou desenvolvimento 

de pesquisas.   

O contato e o convite para participação nessa fase da pesquisa foi realizado 

pessoalmente, via e-mail ou telefone. Encaminharam-se o convite e o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) para que todos os que aceitassem participar 

pudessem assiná-lo, juntamente com o instrumento a ser validado e questionário de validação 

(APÊNDICES B, C, A, D).  

A avaliação pelos juízes constou de análise relativa à clareza, forma como os itens 

foram agrupados, coerência entre as questões apresentadas e suas respostas, objetividade dos 

itens e facilidade de leitura e compreensão.  

Depois das considerações dos juízes, os itens abordados foram analisados e a segunda 

versão do instrumento (APÊNDICE E) foi definida.  

 

D. Validação semântica 

 

A quarta etapa, conduzida pelo pesquisador, consistiu na validação semântica, que 

objetivou averiguar, por meio de entrevistas com os sujeitos que compõem a população para a 

qual o instrumento se destina, o nível de compreensão e aceitação dos termos, relevância dos 

itens, a existência de alguma dificuldade e a possível necessidade de adaptação.  

Assim, os participantes puderam avaliar a clareza, a relevância e a adequação da 

formulação de cada um dos itens. A validação semântica permitiu determinar também se os 

conceitos e os itens seriam entendidos pelos entrevistados da mesma forma, identificar itens 

problemáticos além de propor soluções (DISABKIDS GROUP, 2002). 
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Essa etapa foi realizada em três momentos: o primeiro consistiu no preenchimento do 

da segunda versão do instrumento (APÊNDICE E) pelos respondentes, representantes da 

população-alvo, para que eles conhecessem e sentissem as dificuldades. O segundo momento 

versou na verificação da impressão geral sobre o instrumento, realizada por meio do 

preenchimento do formulário de impressão geral pelos respondentes, na qual eles deveriam 

opinar sobre o instrumento e dizer, em geral, o que eles entenderam dos itens. Por meio desse 

procedimento, foi possível identificar se o instrumento, no geral, foi fácil de entender e 

responder e se as instruções e as categorias de respostas aos itens estavam claras 

(DISABKIDS GROUP, 2002).  

O terceiro momento consistiu na validação semântica específica, em que os 

respondentes analisaram apenas um subconjunto de itens. Por meio da aplicação da folha de 

validação semântica específica foi possível verificar a importância atribuída a cada item, a 

dificuldade em responder ou compreender e a clareza e a coerência das opções de respostas 

em relação aos itens. Essas ações permitiram ainda ao respondente elaborar os itens de outra 

maneira (DISABKIDS GROUP, 2002).  

Para a realização da validação semântica específica, o instrumento foi dividido da 

seguinte forma: 

 Subconjunto A: composto pelas partes 3, 5 e 6, com um total de 26 itens; 

 Subconjunto B: parte 4, com 25 itens;  

 Subconjunto C: inclui a parte 7 e totaliza 15 itens.  

 

Essa divisão, proposta pelo manual DISABKIDS® (DISABKIDS GROUP, 2002, 

2004), é realizada para que cada participante responda a um determinado número de itens que 

não lhe cause incômodo e para que a pesquisa não seja cansativa. 

Os profissionais também foram divididos em três grupos, de acordo com o manual 

DISABKIDS® (DISABKIDS GROUP, 2002, 2004); cada um respondeu a um subconjunto de 

itens. Uma adaptação realizada foi o acréscimo de um quarto grupo, composto pelos 

enfermeiros do setor de radioterapia, que respondeu aos três subconjuntos de itens. Essa 

divisão será descrita posteriormente (item 5.6). 

Ressalta-se que as partes 1 e 2, relacionadas respectivamente aos dados demográficos, 

características da formação educacional e dados da atuação profissional, não foram incluídos 

na validação semântica específica por se tratar de dados objetivos, que têm a finalidade de 

caracterizar a amostra. 
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5.3 Período de coleta de dados e local de estudo 

 

 

A fase de validação semântica foi desenvolvida nos meses de setembro e outubro de 

2011, na Fundação Pio XII, conhecida como Hospital do Câncer de Barretos. Essa instituição 

é classificada como de alta complexidade e, de acordo com a portaria Nº 2.439/GM de 2005, 

tem a função de garantir o acesso dos pacientes com diagnóstico clínico ou definitivo de 

câncer ao serviço, determinar a extensão da neoplasia, tratar, cuidar e assegurar qualidade de 

acordo com rotinas e condutas estabelecidas. É, portanto, chamado de Centro de Assistência 

de Alta Complexidade em Oncologia (CACON) (BRASIL, 2005). 

A Fundação Pio XII, localizada na cidade de Barretos, estado de São Paulo (SP), é 

uma entidade beneficente, sem fins lucrativos, que realiza cerca de 3.000 atendimentos por 

dia, todos eles pelo SUS. O atendimento é direcionado a 1342 municípios em 27 estados 

brasileiros e possui 186 leitos (HOSPITAL DO CÂNCER DE BARRETOS, 2012). 

Essa instituição foi escolhida, pois é um dos principais hospitais que oferecem 

assistência especializada em oncologia no interior do estado de São Paulo, além de possuir um 

quadro extenso de enfermeiros que prestam assistência direta a pacientes submetidos à 

radioterapia e, portanto, com risco de desenvolver toxicidade da pele ou que já apresentam 

esse evento adverso.  

 

 

5.4 População 

 

 

Antes de desenvolver o instrumento de coleta de dados, é necessário definir a 

população-alvo e suas características (FAYERS; MACHIN, 2007). 

Assim, a população constituiu-se de enfermeiros que prestam assistência a pacientes 

oncológicos no Hospital de Câncer de Barretos, situado no interior do estado de São Paulo. 

O total de profissionais que trabalham nessa instituição, de acordo com a lista 

disponibilizada pela gerência de enfermagem, é de 144 enfermeiros. Porém, optou-se pela 

escolha dos enfermeiros que atuam nos seguintes setores: Radioterapia (2 enfermeiros); 

Internação Clínica (8 enfermeiros); Internação Pediátrica (5 enfermeiros); Internação 

Cirúrgica (10 enfermeiros); Oncologia Clínica (11 enfermeiros); Centro de Intercorrências 

Ambulatoriais (6 enfermeiros); Estomaterapia (3 enfermeiros); Especialidades (7 
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enfermeiros); Ambulatório de Pediatria (3 enfermeiros); Transplante de Medula Óssea (TMO) 

e Hematologia (10 enfermeiros); Ambulatório de TMO (2 enfermeiros); Unidade II (9 

enfermeiros), Ambulatório da Unidade II (1 enfermeiro) totalizando 77 enfermeiros. Justifica-

se a escolha por esses setores, porque neles há maior contato dos enfermeiros com pacientes 

em tratamento radioterápico e, consequentemente, o cuidado direcionado à prevenção e ao 

manejo das reações de pele causadas pela radioterapia se faz presente ali. 

 

 

5.5 Critérios de inclusão e exclusão 

 

 

Inclusão 

 Enfermeiros, prestadores de cuidados a pacientes com câncer que, em algum 

momento, serão ou foram submetidos ao tratamento radioterápico. 

 

 Enfermeiros atuantes nos seguintes setores: Radioterapia, Internação Clínica, 

Internação Cirúrgica, Oncologia Clínica, Centro de Intercorrências Ambulatoriais, 

Estomaterapia, Pediatria, TMO, Ambulatório, Especialidades e Unidade II.  

 

Exclusão  

 Afastamento por licença médica e férias na época da coleta de dados.  

 

 Profissionais que não prestam assistência direta aos pacientes.  

 

 

5.6 Amostra 

 

 

A amostra foi probabilística, obtida por sorteio manual, com o intuito de se manter a 

homogeneidade entre os grupos. Os nomes foram escritos em cartões separados 

individualmente, colocados em uma urna, misturados e, então, selecionados aleatoriamente, 

sem reposição. 

Optou-se pela inclusão de dois enfermeiros do setor de radioterapia, de maneira não 

probabilística, pois se considerou fundamental a sua participação, visto que são enfermeiros 
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que atuam em um setor especializado de radioterapia e, portanto, que prestam assistência 

constante a pacientes com presença ou risco para o desenvolvimento de reações de pele 

causadas pela radioterapia.  

O número necessário para completar a fase de validação semântica, segundo o manual 

DISABKIDS® (DISABKIDS GROUP, 2002, 2004) é de no mínimo três participantes para 

cada faixa etária e subconjunto de itens do instrumento proposto. No presente estudo, como a 

faixa etária não é aspecto que possa diferenciar as respostas, os participantes foram divididos 

conforme as especificidades dos setores onde trabalhavam. Assim, os setores foram agrupados 

em dois:  

 

 Internação: Unidade II, Internação Cirúrgica, Internação Clínica e Pediátrica, 

TMO e Hematologia, totalizando 42 profissionais. 

 Não internação, ou seja, setores ambulatoriais de acordo com as características 

de atendimento e dentre os quais se destacam: Centro de Intercorrências 

Ambulatoriais, Estomaterapia, Ambulatório de Especialidades, Ambulatório da 

Unidade II, Oncologia Clínica (central de infusão de quimioterápicos), 

Ambulatório de Pediatria, Ambulatório de TMO, Hematologia e Radioterapia, 

totalizando 35 profissionais, de acordo com a lista de funcionários disponibilizada 

pela gerência. 

 

Como não havia previsão das possíveis perdas, às licenças-saúde, férias e recusas em 

participar, calculou-se a amostra, considerando uma estimativa de perda amostral de 40%, 

cinco participantes para cada subconjunto de itens, totalizando 15 para cada grupo (setor 

internação e setor não internação). 

Assim, a amostra foi composta por 32 enfermeiros, 30 destes obtidos pelo sorteio e os 

dois enfermeiros que atuavam no setor de radioterapia. 

Dos 32 enfermeiros, 27 participaram da etapa de validação semântica. Cinco 

profissionais foram excluídos da pesquisa: dois estavam em férias, um estava em licença-

saúde e dois se recusaram em participar. 
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5.7 Aspectos éticos da pesquisa 

 

 

O projeto foi encaminhado à Comissão de Ensino e Pesquisa, para que obtivesse 

autorização para seu desenvolvimento na instituição e, posteriormente, ao Comitê de Ética em 

Pesquisa da Fundação Pio XII que o aprovou, conforme protocolo de pesquisa sob n° 

442/2011 (ANEXO A).  

O desenvolvimento desta pesquisa teve por base as Diretrizes e Normas 

Regulamentadoras de Pesquisas que envolvem seres humanos, contidas na Resolução 

196/96/CNS/MS (BRASIL, 1996), que assegura aos participantes o TCLE (APÊNDICE C e 

F), em que se afirma a rigorosa confidencialidade dos nomes, a liberdade para se recusar a 

participar, ou desistir em qualquer fase da pesquisa, sem prejuízo algum. 

Os possíveis participantes de cada etapa da pesquisa foram informados sobre a 

natureza do estudo, seus objetivos, métodos, benefícios previstos e potenciais riscos, por meio 

de uma carta convite (APÊNDICE B) e/ou TCLE (APÊNDICE C e F).  

Todos que aceitaram, leram e assinaram duas cópias do TCLE; uma ficou com a 

pesquisadora responsável e a outra, com o participante.  

Além disso, foi firmado o compromisso de divulgação dos resultados da pesquisa à 

instituição envolvida.  

 

 

5.8 Análise dos dados da etapa de validação semântica 

 

 

Utilizou-se o programa estatístico Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 

versão 17.0 (IBM, 2008), para realização da descrição e análise dos dados. A técnica de dupla 

digitação foi empregada com a finalidade de diminuir possíveis erros de transcrição dos dados 

dos instrumentos.  

Assim, a análise dos dados ocorreu de forma descritiva, por meio da obtenção de 

frequências, média, desvio padrão, valores medianos mínimos e máximos, considerando as 

respostas dos participantes aos instrumentos. 

Para a realização da análise dos dados obtidos por meio da aplicação da folha de 

validação semântica geral e específica, os enfermeiros foram divididos em quatro grupos, de 

acordo com os itens que analisaram, como descrito a seguir:  
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 Grupo A: participantes que preencheram a folha de validação semântica 

específica, contendo os itens A1 a A26 (parte 3, 5 e 6 do instrumento). 

 Grupo B: participantes que preencheram a folha de validação semântica 

específica, contendo os itens B1 a B25 (parte 4 do instrumento). 

 Grupo C: participantes que preencheram a folha de validação semântica 

específica, contendo os itens C1 a C15 (parte 7 do instrumento).  

 Grupo D: participantes que preencheram a folha de validação semântica 

específica, contendo os itens A1 a A26, itens B1 a B25, itens C1 a C15. 

 

Na etapa de caracterização da amostra, segundo as variáveis sócio-demográficas e de 

serviço, sexo, idade (em anos), setor de atuação, instituição de ensino e tempo de formado 

(categorizado em ≤ 5 anos, entre 5 e 10 anos e > 10 anos), em cada um dos subconjuntos A, B 

e C, os grupos foram comparados em relação à homogeneidade. Para variáveis qualitativas ou 

quantitativa categorizada (tempo de formado) utilizou-se o teste estatístico não paramétrico 

Qui-quadrado (χ2).Para a variável quantitativa idade (em anos), inicialmente a normalidade da 

distribuição das médias amostrais foi testada para cada um dos grupos segundo teste 

estatístico não paramétrico de Kolmogorov-Smirnov. Após, o teste paramétrico Análise de 

Variância (ANOVA) foi utilizado. O nível de significância adotado foi 0,05 (α = 0,05). 
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6 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

6.1 Identificação de instrumentos utilizados para avaliação da prática dos profissionais 

de saúde na prevenção e no manejo das reações agudas de pele causadas pela 

radioterapia 

 

 

Os oito estudos identificados por meio da busca na literatura científica foram os 

seguintes: Bolderston (2003), D´Haese et al. (2010), D´Haese et al. (2005), Glean et al. 

(2001), Hollinworth e Mann (2010), Kumar et al. (2010), Lavery (1995) e Nystedt et al. 

(2005). Alguns aspectos relacionados à forma de coleta de dados utilizada nesses estudos são 

descritos a seguir. 

Os estudos de Glean et al. (2001) e Hollinworth e Mann (2010) utilizaram um 

questionário composto por questões abertas. D´Haese et al. (2010), D´Haese et al. (2005) e 

Bolderston (2003) utilizaram a forma mista, ou seja, questionários que possuem questões 

abertas e fechadas. A construção de alguns instrumentos teve por base a revisão da literatura e 

opinião de especialistas (D´HAESE et al., 2005; D´HAESE et al., 2010) ou apenas a revisão 

da literatura (KUMAR et al., 2010). 

Em relação ao tipo de resposta dos instrumentos, destaca-se a escala de likert  de 

quatro pontos (sempre, às vezes, muito e nunca) (D´HAESE et al., 2005; D´HAESE et al., 

2010) e resposta dicotômica (sim/ não) (LAVERY, 1995; BOLDERSTON, 2003). 

Apenas três estudos informaram a quantidade de itens: 58 itens (D´HAESE et al., 

2005; D´HAESE et al., 2010) e 13 itens (BOLDERSTON, 2003). Os itens, no geral, 

abordaram uma variedade de aspectos, como orientações escritas (LAVERY, 1995); etiologia 

das reações cutâneas, incidência, fatores intrínseco e extrínseco, instrumentos utilizados para 

a avaliação das reações de pele (GLEAN et al., 2001) e cuidados direcionados à prevenção, ao 

eritema, à descamação seca e à descamação úmida, além do uso de agentes tópicos 

(LAVERY, 1995; GLEAN et al., 2001; BOLDERSTON, 2003; D´HAESE et al., 2005; 

D´HAESE et al., 2010; KUMAR et al., 2010; HOLLINWORTH; MANN, 2010). 

Ressalta-se que Nystedt et al. (2005), em seu estudo, não descreve o instrumento que 

utilizou. Os demais instrumentos e questionários citados nos outros estudos (LAVERY, 1995; 

GLEAN et al., 2001; BOLDERSTON, 2003; D´HAESE et al., 2005; D´HAESE et al., 2010; 

KUMAR et al., 2010; HOLLINWORTH; MANN, 2010), não foram submetidos ao processo 
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de validação, além de não ter sido encontrado na literatura estudo que descrevesse o processo 

de elaboração e validação de instrumento para identificar a prática dos profissionais no 

manejo e na prevenção das reações agudas de pele causados pela radioterapia. 

Destaca-se que a autora D’Haese disponibilizou o questionário, chamado Skin Care 

Questionnaire, na íntegra e autorizou sua utilização, porém optou-se por não aplicá-lo, pois 

ele não foi validado e também por ter sido direcionado a uma população diferente da proposta 

neste estudo, ou seja, direcionado aos enfermeiros do setor de radioterapia. 

 

 

6.2 Elaboração do instrumento de coleta de dados 

 

 

Mediante levantamento dos estudos disponíveis na literatura científica, foi possível 

enumerar as orientações e produtos comumente utilizados, assim como aqueles que raramente 

eram indicados pelos profissionais. 

Descrevem-se, a seguir, os itens identificados nos estudos que foram analisados 

quanto à sua importância na composição do instrumento. 

 

1. Orientações e produtos comumente recomendados na prática clínica dos 

profissionais:  

 Realização de orientação por escrito pelos profissionais (LAVERY, 1995; 

BOLDERSTON, 2003; NYSTEDT et al., 2005); 

 Uso de escala para avaliação das reações de pele devido à radioterapia 

(KUMAR et al., 2010); 

 Lavagem e uso de sabonete na área irradiada: sem fricção e suavemente 

(LAVERY, 1995; GLEAN et al., 2001); uso de sabonete neutro (BOLDERSTON, 

2003; D’HAESE et al., 2005; D’HAESE et al., 2010; KUMAR et al., 2010); uso 

de água no local, banho ou duchas (NYSTEDT et al., 2005); 

 Uso de agentes tópicos (BOLDERSTON, 2003; D’HAESE et al., 2010; 

KUMAR et al., 2010; HOLLINWORTH; MANN, 2010): aloe vera 

(BOLDERSTON, 2003); creme aquoso (BOLDERSTON, 2003; 

HOLLINWORTH; MANN, 2010); talco em pó, como o amido de milho e o talco 

de bebê da Johnson’s® (BOLDERSTON, 2003); glaxal e lubriderm 
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(BOLDERSTON, 2003); vaselina, E45, diprobase, epaderm, doublebase, cavilon 

creme ou filme (HOLLINWORTH; MANN, 2010). 

 Outras orientações gerais: evitar luz solar, calor direto na área (GLEAN et al., 

2001; KUMAR et al., 2010) e temperaturas extremas (KUMAR et al., 2010); 

banho de chuveiro em vez da banheira e não nadar; vestir roupas de coton 

(D’HAESE et al., 2005); diminuir a fricção na área de tratamento (KUMAR et al., 

2010); não usar desodorante quando a região irradiada é a axila (BOLDERSTON, 

2003). 

 Manejo da descamação úmida: violeta de genciana (LAVERY, 1995; GLEAN 

et al., 2001; BOLDERSTON, 2003; NYSTEDT et al., 2005); sulfadiazina de prata 

(BOLDERSTON, 2003; D’HAESE et al., 2005; NYSTEDT et al., 2005); 

esteroides tópicos, como o creme hidrocortisona (BOLDERSTON, 2003) e 

betametasona (NYSTEDT et al., 2005); uso de coberturas oclusivas (D’HAESE et 

al., 2010). Outros produtos indicados: gaze com vaselina (GLEAN et al., 2001); 

solugel (KUMAR et al., 2010); biafine, eosin, neosporim (BOLDERSTON, 

2003). A lavagem do local irradiado foi comumente identificada no estudo de 

D’Haese et al. (2010), contrapondo-se ao estudo de D’Haese et al. (2005). 

 Eritema: uso de cremes hidratantes (GLEAN et al., 2001; D’HAESE et al., 

2010; HOLLINWORTH; MANN, 2010) ou creme simples, como o sorbolone 

(KUMAR et al., 2010). Outros produtos identificados: talco em pó (GLEAN et 

al., 2001) e eosin a 2% (D’HAESE et al., 2005). A lavagem da área irradiada, 

nesse caso específico, foi comumente observada no estudo de Glean et al. (2001), 

o contrário do que foi identificado no estudo de D’Haese et al. (2005), em que não 

se indicava a lavagem.  

 Descamação seca: esteroides tópicos (LAVERY, 1995; NYSTEDT et al., 2005; 

KUMAR et al., 2010;), como o creme hidrocortisona (BOLDERSTON, 2003); 

creme hidratante (D’HAESE et al., 2005; D’HAESE et al., 2010); amido de milho 

(NYSTEDT et al., 2005); talco (LAVERY, 1995). Outros produtos e orientações: 

uso de óleo de amêndoas, sulfadiazina de prata, não colocar bolsas de gelo e não 

lavar a área irradiada (D’HAESE et al., 2005); aloe vera, creme contendo vitamina 

E, creme pawpaw e óleo de rosas mosquetas, ou seja, uso de agentes tópicos 

(KUMAR et al., 2010). 
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2. Orientações e produtos raramente identificados na prática clínica: 

 Prevenção de reações de pele causadas pela radioterapia: não usar desodorante; 

não nadar em água com cloro (GLEAN et al., 2001); usar óleo de amêndoas e 

talco em pó (D’HAESE et al., 2005; D’HAESE et al., 2010); vestir roupas 

folgadas, não se expor ao vento, não colocar bolsa de água quente e de gelo, não ir 

à sauna e não usar gravata (D’HAESE et al., 2005). 

 Eritema: hidratar a pele com óleo de amêndoas e loção contendo vitamina A e 

D; usar talco em pó (D’HAESE et al., 2005; D’HAESE et al., 2010), creme 

contendo antifúngico e creme com esteroide tópico (HOLLINWORTH; MANN, 

2010); evitar lavar a área, usar eosin 2% (D’HAESE et al., 2010). 

 Descamação seca: hidratar a pele, usar talco em pó (D’HAESE et al., 2005); 

evitar lavar a área irradiada (D’HAESE et al., 2010); usar cremes específicos, 

como aloe vera (LAVERY, 1995; D’HAESE et al., 2010), camomila (LAVERY, 

1995; D’HAESE et al., 2010), óleo de amêndoas (D’HAESE et al., 2010); 

calêndula, E45, entre outros (LAVERY, 1995). 

 Descamação úmida: uso de eosin a 2% (LAVERY, 1995; D’HAESE et al., 2005; 

D’HAESE et al., 2010); sulfadiazina de prata (D’HAESE et al., 2005; D’HAESE et 

al., 2010); esteroides tópicos, como creme hidrocortisona (D’HAESE et al., 2010; 

HOLLINWORTH; MANN, 2010); talco em pó (D’HAESE et al., 2005; D’HAESE 

et al., 2010; KUMAR et al., 2010); violeta de genciana (D’HAESE et al., 2010); 

limpeza da ferida com solução fisiológica (D’HAESE et al., 2005). Outros produtos: 

iodine 5%, kaltostat, jelonet (LAVERY, 1995), uso de coberturas oclusivas como 

cobertura de poliuretano, hidrocoloide e cobertura de silicone não aderente, uso de 

hidratantes de pele (D’HAESE et al., 2005). 

 

Os produtos, cuidados e orientações sobre o manejo e a prevenção das reações de pele 

identificados nesses estudos foram analisados juntamente com a literatura pertinente à 

temática. Os itens considerados relevantes foram escolhidos para compor o instrumento. 

Após a seleção dos itens, realizou-se o seu agrupamento em quatro partes, que 

caracterizaram respectivamente as partes 4, 5, 6 e 7 do instrumento: 

 Orientações e produtos relativos à prevenção de reações agudas de pele 

causadas pela radioterapia.  

 Manejo das reações de pele grau 1, caracterizado por eritema leve, descamação 

seca, alopecia, sudorese diminuída, prurido discreto.  
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 Manejo das reações de pele grau 2, caracterizado por eritema e edema 

moderado, descamação úmida em placas.  

 Manejo das reações de pele grau 3, qualificado por descamação úmida 

confluente, edema acentuado, dor local intensa. 
 

Construíram-se também a parte 1, referente aos dados demográficos e características 

da formação educacional, cujo objetivo é caracterizar o grupo a que o instrumento se destina; 

a parte 2, que engloba os dados da atuação profissional, e a parte 3, relativa às atividades 

realizadas pelos profissionais. Consideraram-se pertinentes esses elementos, na medida em 

que proporcionam um melhor entendimento das demais. Os aspectos abordados também 

foram subsidiados por dados encontrados na literatura. 
 

 

6.3 Avaliação por especialistas 
 

 

Em um primeiro momento o instrumento proposto (APÊNDICE A) foi avaliado por 

juízes. Convidaram-se 11 profissionais, dentre eles médicos, enfermeiros e docentes que têm 

experiência na área de radioterapia e/ou oncologia, ou com a metodologia de elaboração e 

validação de instrumentos. Desses, um não aceitou participar e três não retornaram o 

questionário de avaliação (APÊNDICE D) no prazo estipulado. Assim, sete juízes 

colaboraram com o processo de validação do instrumento.   

Todos os juízes têm mestrado e mais de 10 anos de formação na área e a maioria 

(57%) atua na assistência a pacientes oncológicos submetidos a tratamento radioterápico.  
 

Tabela 2 – Distribuição das respostas dos juízes na validação de conteúdo do instrumento para cada 
uma das questões apresentadas. Ribeirão Preto-SP, 2011 

Questões % 
Sim 

% 
Não 

% Em 
partes 

% Não 
respondeu 

Total 

1-Os itens estão agrupados de forma 
adequada? 

100 0 0 0 100 

3-Há coerência entre as questões? 71 0 29 0 100 
4-Concorda com as respostas atribuídas a 
cada questão? 

14 0 72 14 100 

5-Os itens são claros e objetivos? 71 0 29 0 100 
6-Há alguma questão que queira acrescentar? 43 43 0 14 100 
7-O instrumento identifica as práticas dos 
profissionais em relação a manejo e prevenção 
de reações agudas de pele? 

57 0 29 14 100 

8-O instrumento é de fácil leitura e 
compreensão? 

86 0 14 0 100 



Resultados e Discussão  |  55 

Diante das respostas dos juízes, percebe-se que eles consideraram o instrumento claro, 

objetivo e bem estruturado. Um aspecto mencionado por um juiz foi que o instrumento 

identifica também o conhecimento do profissional em relação à prática do cuidado. Um juiz 

não respondeu às questões número 6 e número 7 justificando que não tinha conhecimento 

sobre o assunto específico e, sim, em relação à metodologia de validação e elaboração de 

instrumentos de coleta de dados. 

Em relação às respostas atribuídas a cada item, a maioria (72%) concordou em partes. 

Segue as justificativas referentes a essa questão:  

 Três juízes (43%) pontuaram a categoria de resposta da parte 2 (pouco 

importante, médio importante e muito importante). 

 Um juiz (14%) considerou que alguns fatores, como dose total de radiação, 

área de tratamento, entre outros, influenciam na ocorrência das reações de pele e, 

por conseguinte, no fornecimento de algumas orientações. Assim, sugeriu que se 

incluísse uma categoria de resposta, como “depende da prescrição da radioterapia 

ou “depende da área e dose do tratamento”. 

 

Um juiz (14%) não compreendeu essa questão e justificou com base na elaboração dos 

itens e não em relação à categoria de resposta. 

Um juiz (14%), que não respondeu a questão relacionada à categoria de resposta, 

entendeu que as respostas estavam relacionadas a um gabarito e não a categoria de resposta 

(sim, não). Após uma conversa com ele, foi possível identificar a dificuldade de 

entendimento.  

Outras considerações pertinentes e sugestões identificadas por meio das respostas do 

questionário de avaliação (APÊNDICE D) são descritas a seguir: 

 Parte 1: itens 3, 4 e 5: especificar se são todas as especializações e residências 

ou apenas na área de oncologia; inserir a palavra curso (item 3), instituição (itens 

4 e 5) e carga horária (item 4); substituir a palavra “tipo” por “curso” (item 5); 

item 6: não limitar ao período da graduação.  

 Parte 2: incluir item sobre tempo de experiência em radioterapia e a 

importância da prescrição médica em relação à assistência de enfermagem; item 4: 

retirar a expressão “de alguma maneira” e não limitar apenas a informações 

recebidas na instituição de saúde; apresentar o conteúdo do item 6 antes do 

conteúdo do item 5; substituir a categoria de resposta “médio importante” dos 

itens 5 e 6 por “importante”.  
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 Parte 3: item 2: substituir a expressão “o instrumento” por “algum 

instrumento”; alterar as opções de respostas, incluindo: “não, porque a instituição 

não tem” e “não, apesar de a instituição possuir um protocolo”; trocar o cabeçalho 

dessa parte, “atividades realizadas pelos profissionais”, por “atividades realizadas 

por você”. 

  Acrescentar outras questões relativas ao instrumento de avaliação do local 

irradiado: se permite identificar as reações de pele causadas pela radioterapia e se 

há alguma dificuldade na sua utilização.  

  Partes 4, 5, 6 e 7: escrever as orientações com verbos no infinitivo, para 

padronizar; colocar ponto de interrogação ao final do texto inicial e escrever no 

enunciado “toxicidade aguda de pele do RTOG”. 

 Em relação às questões abertas, padronizar “outras orientações, condutas e 

produtos” e acrescentar “por você”. 

 Parte 4: definir melhor o que significa “suave” em termos de higiene. 

 Em relação à categoria de respostas (sim, não), acrescentar o item “não se 

aplica” ou “não sabe”, pois às vezes o participante não realizará a orientação, por 

não ser um produto padronização da instituição e não porque não sabe (a 

justificativa apresentada foi que isso poderia diminuir a perda de resposta); retirar 

número 1 para “sim” e 2 para “não”, deixando sem número.  

 Substituir o item “uso de roupas de coton” por “uso de roupa de algodão”. 

 Alterar o item “Uso de creme hipoalergênico com vitamina A, aloe vera e 

Ácidos Graxos Essenciais (AGE)” para “Uso de creme hipoalergênico com 

vitamina A, aloe vera ou AGE”.  

 Retirar a concentração do creme de camomila. 

 Incluir item “uso de creme com corticoide” e “evitar atrito na área irradiada”.  

 Padronizar o termo reação aguda ou lesão.  

 Adicionar “data da coleta” no cabeçalho e “obrigado por sua colaboração” ou 

“obrigado por sua participação” no final. 

 Evitar sentenças com “ou”, dividindo-as. 

 Escrever por extenso o significado de AGE. 

 Retirar item “uso de nenhum produto, loção ou creme na área irradiada”, visto 

que há outros itens que descrevem produtos, como talco em pó, óleo de amêndoas. 
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As respostas e sugestões dos participantes foram analisadas individualmente, e as 

considerações pertinentes ao instrumento ou população em estudo e consenso entre eles foram 

identificadas. 

Diante da análise e discussão entre os pesquisadores sobre as considerações elencadas, 

o instrumento foi reestruturado (APÊNDICE F) para posteriormente ser aplicado na validação 

semântica.  

 

 

6.4 Processo de validação semântica 

 

 

A finalidade dessa fase do estudo foi identificar possíveis problemas de compreensão 

dos itens e categorias de resposta do instrumento para se procederem às adequações, caso se 

fizessem necessárias. 

Fez-se um primeiro contato, pessoalmente, com cada enfermeiro, para explicar a 

pesquisa. Consideraram-se as especificidades de cada setor e as necessidades dos 

profissionais, por meio da escolha do melhor horário e local. Houve dificuldade em alguns 

setores, devido à dinâmica das atividades, como nos setores de Internação Clínica e 

Internação Cirúrgica, e à função exercida pelo enfermeiro, como o cargo de gerência. Foi, 

portanto, necessário retornar à unidade várias vezes, além dos momentos da coleta de dados 

nos períodos manhã, tarde e noite. 

Para a concretização desta etapa, procedeu-se da seguinte forma: primeiramente, 

explicaram-se o estudo e seu objetivo. Foi entregue o TCLE (APÊNDICE F) para leitura e 

aqueles que aceitaram participar assinaram. Uma via ficou com o participante e uma via foi 

entregue ao pesquisador. Assim, o instrumento proposto foi exposto ao enfermeiro para 

preenchimento. Enfatizou-se que naquele momento, para evitar viés, as dúvidas sobre os itens 

do instrumento não seriam esclarecidas. Finalizado o procedimento, apresentou-se a folha 

geral de validação semântica (ANEXO B) e, posteriormente, a folha de validação específica 

(APÊNDICE G), explicaram-se os seus itens, e as dúvidas foram esclarecidas. Os 

participantes responderam aos instrumentos separadamente e, após completá-los, visando a 

uma melhor compreensão das respostas, houve uma interação entre pesquisador e 

participante. Destaca-se que o pesquisador apoderou-se de um diário de campo que o ajudou a 

registrar observações referentes ao participante e ao processo de validação. 
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A amostra final constituiu-se de 27 enfermeiros. Destes, 10 profissionais foram 

elencados no grupo A, ou seja, responderam o formulário de validação semântica específico 

do subconjunto A, contendo as partes 3, 5 e 6 do instrumento; sete profissionais foram 

elencados no grupo B e preencheram o formulário de validação semântica específico do 

subconjunto B que contem a parte 4 do instrumento; nove enfermeiros foram elencados no 

grupo C e responderam o formulário de validação semântica específico do subconjunto C, 

contendo a parte 7 do instrumento; um enfermeiro, do setor da radioterapia, que respondeu o 

formulário de validação semântica específico dos subconjuntos A, B e C, ou seja, contendo as 

partes 3, 4, 5, 6 e 7, compôs o grupo D.  

 

 

6.5 Caracterização da amostra 

 

 

A amostra constituiu de 27 enfermeiros. Destes, 10 foram elencados no grupo A, sete 

no grupo B, nove no grupo C e um no grupo D. A Tabela 3 apresenta as características sócio-

demográficas e de serviço. 

 

Tabela 3 - Distribuição dos profissionais participantes da fase de validação semântica do instrumento, 
segundo sexo, setor de atuação e idade média (em anos) e respectivo desvio-padrão. 
Barretos-SP, 2011 

Características  Grupo 
A 

Grupo 
B 

Grupo 
C 

Grupo 
D 

Tota
l χ2 P 

Sexo Masculino (%) 0 29 22 0 15 3,07 0,215 

 Feminino (%) 100 71 78 100 85   

 Total (%) 100 100 100 100 100   
Setor de 
atuação Internação (%) 50 43 33 0 41 0,54 0,763 

 Ambulatorial 
(%) 50 57 67 100 59   

 Total (%) 100 100 100 100 100   
Idade ( em 
anos) X /DP 30/7,2 31,4/4,4 28,3/2,5 --- ---   

X - Média 
DP- Desvio Padrão 
χ2- Qui- Quadrado de Pearson 
P- Probabilidade associada ao teste 
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A distribuição dos participantes da fase de validação semântica segundo características 

da formação educacional é mostrada na Tabela 4. 

 

Tabela 4 - Distribuição dos profissionais participantes da fase de validação semântica do instrumento, 
segundo tipo de instituição de ensino e tempo de formado. Barretos-SP, 2011 

Características  Grupo 
A 

Grupo 
B 

Grupo 
C 

Grupo 
D 

Tota
l χ2 P 

Instituição 
de ensino Federal (%) 0 0 11 0 4 4,33 0,362 

  Estadual (%) 40 14 11 0 22   

  Particular (%) 60 86 78 100 74   

  Total (%) 100 100 100 100 100   
Tempo de 
formado 
(em anos) 

≤ 5 (%) 70 86 67 0 58 5,07 0,280 

   > 5 e ≤ 10 (%) 10 0 33 100 36   

  >10 (%) 20 14 0 0 6   

  Total (%) 100 100 100 100 100   

χ 2- Qui- Quadrado de Pearson 
P- Probabilidade associada ao teste 

 

Nota-se, portanto, que a maioria dos participantes é do sexo feminino (χ 2= 3,07; p= 0,215), 

estudou em instituição particular (χ 2= 4,33; p= 0,362), terminou a graduação recentemente, há 5 anos 

ou menos (χ 2= 5,07; p= 0,280), e atua no setor ambulatorial (χ 2= 0,540; p= 0,763). 

Em relação à idade, o teste Kolmogorov-Smirnov mostrou normalidade para distribuição 

das médias amostrais nos três grupos, A, B e C (p= 0,771; p=0,892; p= 0,991, respectivamente). 

A ANOVA indicou que não houve diferença estatística significante entre as idades médias nos 

três grupos (p= 0,509). Ressalta-se que o grupo D não foi incluído nas análises estatísticas.  

Em relação ao tempo da atividade, observou-se que o tempo médio utilizado pelos 

profissionais para completar o instrumento (APÊNDICE E) foi 15 e dp 4,1 minutos. Ressalta-

se que o tempo foi registrado no diário de campo e incluiu o tempo empregado com 

intercorrências durante o processo, visto que os enfermeiros, na maioria das vezes, 

participaram do estudo durante sua jornada de trabalho e frequentemente necessitavam 

interromper o procedimento para resolver problemas no setor, atender o telefone, discutir 

casos com membros da equipe, entre outras ações. Notou-se, também, que aqueles que não 

tinham muito contato com pacientes com toxicidade causada por radioterapia dispensaram um 

maior tempo para completar o instrumento e, consequentemente, o acharam cansativo. 
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O tempo médio para realização desta fase, que incluiu o preenchimento dos três 

instrumentos (APÊNDICE E e G; ANEXO B) e interação entre participante e pesquisadora, foi de 

55 e dp 19,3 minutos. Ressalta-se que alguns participantes demonstraram dificuldade no 

entendimento do formulário de validação semântica específica, mesmo após a explicação pela 

pesquisadora, especificamente sobre as questões sobre o significado e a reformulação dos itens. 

Quando questionados sobre o procedimento, alguns profissionais expressaram que foi 

cansativo, principalmente o momento destinado a completar a folha de validação específica 

(APÊNDICE G). Isso mostra a necessidade de rever a divisão dos itens referentes à validação 

específica (Subconjunto A-26 itens; Subconjunto B- 25 itens; Subconjunto C- 15 itens). 

Outros estudos sobre validação de instrumentos que utilizaram a metodologia do 

DISABKIDS® (DISABKIDS GROUP, 2002, 2004) fizeram a divisão dos itens em subgrupos 

menores. Santos (2009) trabalhou com crianças e adolescentes, entre 8 e 18 anos, que tinham 

fibrose cística, e utilizou para a realização da validação semântica dois subconjuntos, 

contendo seis itens cada. Fegadolli et al. (2010) realizou essa etapa com crianças e 

adolescentes com condições crônicas (asma e diabetes) e subdividiu os itens do instrumento 

DISABKIDS 37 em três subconjuntos, contendo entre 12 e 13 itens. Deon et al. (2011a) 

dividiu os itens do instrumento DISABKIDS-MDA, destinados a crianças e adolescentes com 

dermatite atópica, em três subconjuntos, com quatro itens cada. 

Por considerar que os itens do instrumento proposto neste estudo eram objetivos e que 

a população-alvo eram enfermeiros, diferentemente dos outros estudos citados acima, que 

tiveram como público crianças e adolescentes que apresentavam algum comprometimento de 

saúde, optou-se por dividir os itens em subconjuntos maiores, como descrito anteriormente.  

Embora tenha observado a necessidade de revisão da divisão dos itens, o pesquisador 

considera que não houve prejuízo no processo de validação semântica uma vez que conseguiu 

atingir o objetivo. Entretanto, diante do exposto, percebe-se a necessidade de considerar a 

divisão dos itens em subconjuntos menores, mesmo tendo como população-alvo profissionais 

da saúde e itens do instrumento considerados objetivos. 

 

 

6.6 Impressões gerais do instrumento 

 

 

De maneira geral o instrumento foi bem aceito pelos enfermeiros. Na tabela 5 têm-se 

os resultados da impressão geral do instrumento. 
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Tabela 5 - Resultados da parte de Impressão Geral da fase de validação semântica do instrumento, 
segundo grupo respondente. Barretos-SP, 2011 

Itens do instrumento de 
impressão geral 

Alternativas 
de respostas 

% de 
respostas 
do Grupo 
A (n= 10) 

% de 
respostas 

do 
Grupo B 

(n= 7) 

% de 
respostas 

do 
Grupo C 

(n= 9) 

% de 
respostas 

do 
Grupo D 

(n= 1) 

Total 

O que você acha do nosso 
questionário em geral? Muito Bom 70 57 56 100 63 

 Bom 30 43 44 0 37 
O que você achou das 
questões? 

Fáceis de 
entender 50 57 22 100 44 

 Às vezes 
fáceis de 
entender 

50 43 78 0 56 

Sobre as categorias de 
resposta, você teve alguma 
dificuldade em usá-las? 

Nenhuma 
dificuldade 60 86 67 100 70 

 Algumas 
dificuldades 40 14 33 0 30 

As questões são 
importantes para avaliar a 
assistência prestada aos 
pacientes com câncer 
submetidos ao tratamento 
radioterápico? 

Muito 
importantes 100 86 100 100 96 

 Às vezes 
importantes 0 14 0 0 4 

Você gostaria de mudar 
algo no questionário? Sim 30 29 44 0 33 

 Não 70 71 56 100 67 
Você gostaria de 
acrescentar algo no 
questionário? 

Sim 20 14 0 0 11 

 Não 80 86 100 100 89 
Houve alguma questão que 
você não quis responder? Sim 0 0 0 0 0 

 Não 100 100 100 100 100 
 

Mediante análise das respostas referentes ao formulário de impressão geral, observa-se 

que os enfermeiros consideraram o instrumento importante (96%) para avaliar a assistência 

prestada aos pacientes com câncer submetidos a tratamento radioterápico. Eles também o 

avaliaram como muito bom ou bom (100%). Porém, observou-se certa dificuldade de 

compreensão de alguns itens e categorias de resposta, destacando-se o grupo C e o grupo A, 

respectivamente. 

Em relação à dificuldade de utilização das categorias de resposta, observaram-se 

dificuldades na utilização da categoria “não se aplica”, pois muitos não conseguiram 

diferenciá-la da categoria “não”. Outros enfermeiros entenderam esta categoria como 
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sinônimo de “não sei”. Isso foi constatado durante conversa com eles. Salienta-se que essa 

categoria de resposta foi incluída no instrumento a fim de possibilitar ao profissional 

enumerar as orientações ou os procedimentos que não são realizados, pois a assistência 

direcionada aos pacientes que apresentam reações de pele caudadas pela radioterapia não é 

rotina no setor onde atuam ou pelo fato de não utilizarem determinado produto, por não ser 

padronizado pela instituição. Porém, observa-se que essa foi uma falha, uma vez que o 

objetivo do instrumento é justamente identificar a prática dos profissionais e não o seu 

conhecimento. 

As seguintes alterações e/ou sugestões foram elencadas por alguns participantes: criar 

uma legenda para explicar as três categorias de resposta, alterar as categorias de resposta e 

avaliar a real necessidade de colocar a categoria de resposta “não se aplica”. 

Diante desses dados, observou-se a necessidade de alteração no instrumento referente a 

essa categoria de resposta, visto que apresentou diversas interpretações e, consequentemente, 

diferentes finalidades de uso, contribuindo para uma divergência nos resultados. 

Outro fato discutido sobre esse item relaciona-se à substituição da categoria de 

resposta (“sim”, “não”, “não se aplica”) pela escala de “Likert” de cinco pontos (“nunca”, 

“quase nunca”, “às vezes”, “muitas vezes”, “sempre”). 

Escalas do tipo “Likert” são frequentemente empregadas para medir atitudes, 

comportamentos e domínios de QV relacionados à saúde. Essas escalas fornecem aos 

participantes uma lista de proposições ou questões e lhes pedem que estimem o grau de sua 

resposta (HULLEY; CUMMINGS, 2008). 

Assim, uma das possibilidades seria a substituição da categoria de resposta referente 

às partes 4, 5, 6 e 7 do instrumento pela escala de Likert de cinco pontos. 

Em relação ao entendimento dos itens, nota-se que a maioria das dificuldades foi 

pontual e referente a itens específicos, como descrito no Quadro 1. 

 

Quadro 1 - Descrição dos itens que apresentaram dificuldades de entendimento e alterações sugeridas 
de acordo com o formulário de impressão geral e a respectiva proposta de alteração. 
Barretos-SP, 2011 

Parte1: Item 5- Residência ou especialização na área de oncologia; Item 6- Pós-graduação. 
26% dos participantes relataram dificuldade de entendimento desses itens. Porém, durante conversa, observou-
se que um número maior (59%) expressou dificuldade relacionada à definição de pós-graduação, pois muitos 
definiram especialização como pós-graduação e, assim, consideraram que os dois itens se referiam ao mesmo 
conceito. Outros consideraram o item 6 como especializações em outras áreas. Dois profissionais consideraram 
a carga horária como um aspecto de pouca importância. Além disso, observou-se que 93% dos que 
responderam a esse item não citaram a carga horária, sendo avaliado como um item de difícil resposta. 
Algumas alterações foram realizadas para uma melhor compreensão dos itens, considerando-se os aspectos 
relevantes identificados pela pesquisadora.  
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Proposta de alteração: Item 5- Cursos na área de oncologia:  
(  )- Sim. Assinale com um x o curso:  
( ) Especialização:__________________. Tipo de instituição: ( )- federal  ( )- estadual  ( )- particular. Ano de 
conclusão:________. 
 
(  ) Residência:__________________ Tipo de instituição:   (  )- federal  (  )- estadual  (  )- particular. Ano de 
conclusão:________. 
 
(  )- Outros. Especifique:______________________ Tipo de instituição: (  )- federal  (  )- estadual   
(  )- particular. Ano de conclusão:________. 
 
(  )- Não.  
 
 
Item 6- Cursos de pós- graduação stricto sensu:  
(  )- Sim. Assinale com um x o (s) curso (s):  
(  )- Mestrado. Área:_____________________________ Tipo de instituição: (  )- federal (  )- estadual  (  )- 
particular; Ano de conclusão: ____________;   
 
(  )- Doutorado. Área:______________________________ Tipo de instituição: (  )- federal (  )- estadual  (  )- 
particular; Ano de conclusão: ____________;   

(  )- Não.  
Parte1: Item 7- Você cursou alguma disciplina específica de oncologia? 
15% dos profissionais expressaram dificuldade de compreensão desse item, especificamente em relação ao 
período. Observou-se que alguns atribuíram a disciplina ao período da graduação, outros ao período da pós-
graduação ou formação (graduação e pós-graduação). A pesquisadora retornou ao objetivo do item e, após 
análise, decidiu por especificar o período da graduação, uma vez que o intuito é avaliar se os cursos de 
graduação abordam as questões relativas a esse grave problema de saúde pública. 

Proposta de alteração: Você cursou alguma disciplina específica de oncologia durante a graduação? 
Parte 2- Item 2: Tem experiência em radioterapia? 
Embora apenas um participante (4%) descreveu no formulário de impressão geral dificuldade de compreensão, 
durante conversa, cinco (18%) enfermeiros expressaram dificuldade de compreender se a experiência estava 
relacionada a prestar assistência a pacientes em tratamento radioterápico ou atuar no setor de radioterapia. 
Sugeriu-se especificar esse item.  

Proposta de alteração: Tem experiência no setor de radioterapia?  
Parte 2- item 8: Você considera a prescrição médica em relação ao planejamento da assistência de  enfermagem 
no que se refere as reações agudas de pele: 
Três (11%) participantes expressaram dificuldade de entendimento do item, e dois sugeriram excluí-lo, pois, 
dependendo da situação, necessariamente deve haver prescrição médica, como nos casos de prescrição de 
corticoide. Um sugeriu alterá-lo, visto que considera um aspecto importante de ser pontuado. Após discussão 
do que foi exposto, optou-se pela alteração do item.  

Proposta de alteração: Considerando a assistência de enfermagem direcionada a pacientes que apresentam 
reações de pele causadas pela radioterapia, a prescrição médica relacionada às orientações e indicações de 
produto é: 
Parte 3- itens: 2- Utiliza instrumento para avaliação do local irradiado? 3-Caso a resposta ao item anterior seja 
afirmativa, considera que o instrumento de avaliação utilizado permite identificar as reações agudas de pele 
devido à radioterapia? 4- Possui alguma dificuldade na utilização do instrumento de avaliação das reações 
agudas de pele devido à radioterapia? 
Durante conversa, observou-se que 33% dos enfermeiros não entenderam que os itens estavam relacionados 
entre si. Outra dificuldade ocorreu no item 2; alguns atribuíram a utilização do instrumento à instituição e não à 
sua prática profissional. As sugestões foram dividir os itens em subitens para indicar a relação entre eles; 
direcionar os itens para os participantes, inserindo a palavra VOCÊ; explicar o significado de instrumento entre 
parênteses e incluir outra categoria de resposta no item 2.  
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Proposta de alteração:  
2-Você utiliza algum instrumento (escala, escore) para avaliação do local irradiado?  
(  ) sim    (  )- não. Por quê?______________________________________________ 
2.1. Responder às duas questões seguintes, apenas se a resposta ao item anterior for afirmativa (sim): 
 2.1.1-Você considera que o instrumento de avaliação utilizado permite identificar as reações agudas de pele 
causadas pela radioterapia? 
(  ) sim    (  ) não  
2.1.2-Você possui alguma dificuldade na utilização do instrumento de avaliação das reações agudas de pele 
causadas radioterapia? 
(  )- sim. Especifique:____________________(  )- não.   
 

 

Alguns itens das partes 4, 5, 6 e 7 foram citados; porém, como eles foram identificados 

no formulário de validação específica, optou-se por discuti-los posteriormente. 

Outro aspecto observado foi a dificuldade apontada por 22% dos enfermeiros em 

responder aos itens que iniciam com a palavra “não”. 

Pasqualli (2010), ao discorrer sobre os critérios para a construção de itens, observa que 

frases longas e negativas facilmente causam falta de clareza. Pontua, ainda, que as frases 

negativas são mais confusas do que as positivas e, portanto é mais indicado afirmar a 

negatividade de um item. Esse aspecto foi claramente observado neste estudo. 

Dentre os participantes, 33% expressaram dificuldade de compreensão do termo 

“especifique” dos itens 8 (parte 1) e 5 (parte 2), considerando que ele se referia ao conteúdo e 

não ao tipo de instrução. Além disso, foi apontado como um item que deixou o instrumento 

mais extenso e, portanto, cansativo. 

A necessidade de inserção de uma observação antes de iniciar a parte 3 para enfatizar 

que os enfermeiros devem responder os itens, considerando as atividades atuais desenvolvidas 

por eles, ou seja, a sua prática atual e não o seu conhecimento, foi identificado na medida em 

que se observou que muitos profissionais completaram o instrumento considerando o seu 

conhecimento e atividades que foram realizadas anteriormente, quando trabalhavam no setor 

de radioterapia ou em um setor onde tinham mais contato com pacientes submetidos a esse 

tipo de tratamento. 

Observa-se, portanto que os enfermeiros que expressaram necessidade de mudança no 

instrumento se referiram a itens relacionados aos dados demográficos e às características da 

formação educacional, aos dados da atuação profissional e às atividades realizadas pelo 

profissional. 

Isso demonstra a necessidade de realização de validação semântica, mesmo de 

questões consideradas de fácil entendimento, como aquelas relativas aos dados demográficos 

e às características da formação educacional, itens que geralmente não são submetidos ao 

processo de validação semântica. 
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6.7 Formulário de validação semântica específico 

 

 

O formulário de validação semântica específico foi respondido por 27 enfermeiros. 

Enfatiza-se que o enfermeiro do setor de radioterapia respondeu ao formulário de validação 

específico do subconjunto A, B e C. Como os enfermeiros do setor de radioterapia prestam 

cuidados constantes a pacientes que apresentam eventos adversos decorrentes da radioterapia, 

considerou relevante que respondessem o formulário (APÊNDICE G) referente aos três 

subconjuntos de itens. 

Observou-se que os profissionais, em geral, tiveram dificuldade em completar as 

questões relativas ao significado e à reformulação dos itens contidos no formulário de 

validação específico, mesmo após explicação. Assim, foi necessário retomar a parte 

específica referente a cada item, pela pesquisadora, para um melhor entendimento, 

fazendo, assim, com que as dificuldades e as divergências na sua compreensão pudessem 

ser identificadas. 

Essa dificuldade também foi observada no estudo de Fegadolli (2008), que apontou 

que os respondentes necessitaram de ajuda na parte de validação específica, pois respondiam 

às perguntas em vez de explicar o seu significado, necessitando, assim, de intervenção da 

pesquisadora. 

As respostas da parte do formulário específico referente à dificuldade para entender ou 

responder ao item, às opções de respostas, se são fáceis e possíveis para o item, e à 

importância do item para o profissional são descritas nas Tabelas 6, 7 e 8, de acordo com o 

subconjunto de itens. 

Ressalta-se que os itens foram descritos em ordem decrescente de importância 

atribuída pelos participantes e, para análise dos dados, considerou-se como relevantes os itens 

que tiveram uma porcentagem inferior a 25% de importância pequena. 

Dos 27 profissionais que participaram dessa fase, 11 responderam ao formulário de 

validação semântica específico do subconjunto A, que contém a parte 3 do instrumento, 

referente às atividades realizadas pelos profissionais e a parte 5 e a 6, sobre as orientações 

realizadas nos casos de reações de pele grau 1 e grau 2, respectivamente. 
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Tabela 6 - Distribuição dos profissionais que responderam ao formulário específico de validação 
semântica do subconjunto A, segundo a percepção de cada item quanto à importância, 
dificuldade para entendê-los e quanto às opções de respostas. Barretos-SP, 2011 

(continua) 
Item Qual a importância da questão 

para você? (%) 
A questão 
foi difícil 

para 
entender ou 
responder? 

(%) 

As opções de 
resposta são fáceis 

de entender e 
possíveis para esta 

questão? (%) 

PARTE 3 Pequena Moderada Grande Sim Não Sim Não 
A5- Fornece algum tipo de 
orientação a pacientes e/ou 
familiares sobre o manejo e 
prevenção de reações de pele 
devido à radioterapia? 
(respostas: sim. Especifique/ 
não). 

0,0 9,1 90,9 0,0 100 100 0,0 

A3- Caso a resposta ao item 
anterior seja afirmativo, 
considera que o instrumento de 
avaliação utilizado permite 
identificar as reações agudas de 
pele devido à radioterapia? 
(respostas: sim/ não/ não se 
aplica). 

0,0 18,2 81,8 9,1 90,9 100 0,0 

A4-Possui alguma dificuldade 
na utilização do instrumento de 
avaliação das reações agudas de 
pele devido à radioterapia? 
(respostas: sim. Especifique/ 
não/ não se aplica). 

0,0 27,3 72,7 9,1 90,9 90,9 9,1 

A1- No setor onde trabalha, tem 
contato com pacientes 
submetidos a tratamento 
radioterápico? 
(respostas: sim/ não). 

0,0 36,4 63,6 0,0 100 100 0,0 

A2- Utiliza algum instrumento 
para avaliação do local 
irradiado? 
(respostas: sim/ não, porque a 
instituição não tem/ não, apesar 
de a instituição possuir um 
protocolo) 
 

9,1 9,1 81,8 0,0 100 100 0,0 

PARTE 5 (respostas: sim, não, 
não se aplica). 

       

A13-Usar creme de camomila.  
 

0,0 0,0 100 9,1 90,9 90,9 9,1 

A15- Outras orientações 
realizadas por você e produtos 
indicados quando observado o 
aparecimento de reação de pele 
grau 1 (questão aberta) 

0,0 0,0 100 9,1 90,9 90,9 9,1 

A12- Usar compressas frias com 
chá de camomila.  

0,0 9,1 90,9 0,0 100 90,9 9,1 

A9- Usar óleo de amêndoas. 9,1 18,2 72,7 0,0 100 90,9 9,1 
A10- Não lavar a área 
irradiada. 

9,1 18,2 72,7 9,1 90,9 90,9 9,1 

A11- Não usar produto tópico.  9,1 18,2 72,7 9,1 90,9 90,9 9,1 
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(conclusão)
Item Qual a importância da questão 

para você? (%) 
A questão 
foi difícil 

para 
entender ou 
responder? 

(%) 

As opções de 
resposta são fáceis 

de entender e 
possíveis para esta 

questão? (%) 

A14- Usar creme com 
corticóide. 

18,2 0,0 81,8 9,1 90,9 90,9 9,1 

A6- Usar creme hidratante.  18,2 9,1 72,7 0,0 100 90,9 9,1 
A7- Usar amido de milho. 18,2 18,2 63,6 9,1 90,9 90,9 9,1 
A8- Usar talco em pó. 18,2 18,2 63,6 0,0 100 90,9 9,1 
PARTE 6 (respostas: sim, não, 
não se aplica) 

       

A23- Usar creme de camomila.  0,0 0,0 100 0,0 100 81,8 18,2 

A26- Outras orientações 
realizadas por você e produtos 
indicados quando observado o 
aparecimento de reação de pele 
grau 2 (questão aberta) 

0,0 0,0 100 0,0 100 81,8 18,2 

A22- Usar compressas frias com 
chá de camomila.  

0,0 18,2 81,8 0,0 100 81,8 18,2 

A16- Usar Creme Barreira® em 
curativo oclusivo estéril. 

9,1 9,1 81,8 0,0 100 81,8 18,2 

A18- Não lavar a área 
irradiada. 

9,1 9,1 81,8 9,1 90,9 81,8 18,2 

A20- Usar creme hidratante. 9,1 9,1 81,8 0,0 100 81,8 18,2 
A21- Usar Cavilon TM Protetor 
Cutâneo Spray.  

9,1 9,1 81,8 0,0 100 81,8 18,2 

A19- Usar óleo de amêndoas. 9,1 18,2 72,7 0,0 100 81,8 18,2 
A24- Usar Sulfadiazina de 
Prata.  

18,2 0,0 81,8 0,0 100 81,8 18,2 

A25- Usar creme com 
corticóide.  

18,2 0,0 81,8 0,0 100 81,8 18,2 

A17- Usar talco em pó. 18,2 9,1 72,7 0,0 100 81,8 18,2 
 

Mediante análise da Tabela 6, em relação à relevância, observa-se que todos os itens 

do subconjunto A foram considerados importantes pelos enfermeiros, sendo atribuído mais de 

75% de importância moderada a grande. 

Em relação à dificuldade de entendimento das questões, não foi notado qualquer item 

que se sobressaiu durante a análise das respostas do formulário específico, assim como em 

relação à categoria de respostas. 

Porém, a segunda parte do formulário de validação específica do subconjunto A, 

relativa à reconstrução dos itens com as próprias palavras pelos profissionais e entendimento 

de cada um, mostrou alguns problemas de compreensão e a necessidade de alteração na 

redação de quatro itens (A10- Não lavar a área irradiada; A16- Usar Creme Barreira® em 

curativo oclusivo estéril; A12 e A22- Usar compressas frias com chá de camomila), conforme 

demonstrado no Quadro 2. Enfatiza-se que, além dos problemas de compreensão, as sugestões 

dos participantes foram consideradas para se efetivarem as modificações. 
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Quadro 2 - Resultados da fase de validação semântica referente ao subconjunto A. Barretos-SP, 
2011 

Item A 10: Não lavar a área irradiada. 
 

Apesar de esse item não ter sido apontado como de difícil entendimento no formulário 
específico, quando solicitado para reconstruí-lo e perguntado sobre o que eles compreenderam, 
54% dos profissionais expressaram divergência no entendimento da palavra “lavar”, 
relacionando-a ao ato apenas de usar água. Outros profissionais entenderam uso de água junto 
com produtos, como sabonete ou “lavar” com o sentido de “tomar banho”, porém sem 
higienização com sabonete ou esponja/ bucha. Diante disso, propôs-se a exclusão do item, 
visto que sua retirada não acarreta problemas no instrumento.  

Proposta de alteração: Item excluído. 
Item A16- Usar Creme Barreira® em curativo oclusivo estéril. 

 

27% expressaram dificuldade em responder ao item, pois os enfermeiros indicavam o produto, 
mas não a forma como estava sendo apontado (oclusão). Foi sugerido retirar o termo “em 
curativo oclusivo estéril”, pois, dependendo das características da lesão, será indicada a 
oclusão ou não. Assim, optou-se por acatar a sugestão, uma vez que não irá comprometer o 
entendimento da questão.  

Proposta de alteração: Usar Creme Barreira®. 
Item A12 e A22- Usar compressas frias com chá de camomila. 

 

27% dos enfermeiros interpretaram o termo “frias” de duas formas distintas: geladas e 
resfriadas, ou seja, não à temperatura ambiente, significado atribuído à palavra no instrumento. 
Diante disto e considerando que o objetivo principal do instrumento é identificar quais os 
produtos indicados e não a descrição da forma, propõe-se a retirada do termo.  

Proposta de alteração: Usar compressas com chá de camomila. 
 

Oito enfermeiros preencheram a folha de validação semântica específica relacionada 

ao subconjunto B, contendo a parte 4 do instrumento, sobre as orientações relativas à 

prevenção de reações agudas de pele decorrentes da radioterapia. As respostas referentes à 

dificuldade para entender ou responder o item, às opções de respostas, se são fáceis e 

possíveis para o item, e à importância do item para o enfermeiro são descritas na Tabela 7. 
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Tabela 7 - Distribuição dos profissionais que responderam ao formulário específico de validação 
semântica do subconjunto B, segundo a percepção de cada item quanto à importância, 
dificuldade para entender os itens e quanto às opções de respostas. Barretos-SP, 2011 

(continua) 
Item Qual a importância da questão para 

você? (%) 
A questão 
foi difícil 

para 
entender ou 
responder? 

(%) 

As opções de 
resposta são 

fáceis de 
entender e 

possíveis para 
esta questão? 

(%) 
PARTE 4 Pequena Moderada Grande Sim Não Sim Não 
B21-Usar creme de camomila.  0,0 0,0 100 0,0 100 100 0,0 

B19-Não usar barbeador 
elétrico na área irradiada. 

0,0 12,5 87,5 0,0 100 100 0,0 

B20-Usar creme hipoalergênico 
com vitamina A, aloe vera ou 
Ácidos Graxos Essenciais. 

0,0 12,5 87,5 0,0 100 100 0,0 

B4-Secar a área irradiada com 
toalhas macias sem esfregar. 

0,0 12,5 87,5 0,0 100 100 0,0 

B8-Não usar gravata ou roupas 
com golas apertadas quando a 
região de irradiação é o pescoço.  

0,0 12,5 87,5 0,0 100 100 0,0 

B12-Evitar depilar a área 
irradiada. 

0,0 12,5 87,5 0,0 100 100 0,0 

B13-Não utilizar sauna durante 
a radioterapia.  

0,0 12,5 87,5 0,0 100 100 0,0 

B1-Não expor a temperaturas 
extremas (calor ou frio). 

0,0 25 75 0,0 100 100 0,0 

B5-Não nadar no período do 
tratamento radioterápico.  

0,0 25 75 0,0 100 100 0,0 

B9-Vestir roupas soltas.  0,0 25 75 0,0 100 100 0,0 

B11-Utilizar bolsa de água 
quente na região da área 
irradiada.  

0,0 25 75 12,5 87,5 100 0,0 

B15-Usar óleo de amêndoas. 0,0 25 75 0,0 100 100 0,0 

B24-Evitar atrito na área 
irradiada. 

0,0 25 75 0,0 100 100 0,0 

B3-Higienizar suavemente a 
área irradiada, utilizando a 
palma da mão.  

0,0 37,5 62,5 0,0 100 100 0,0 

B14-Não utilizar perfume ou 
desodorante quando a área 
irradiada é o pescoço ou axila.  

0,0 37,5 62,5 0,0 100 100 0,0 

B10-Usar chuveiro em vez da 
banheira. 

12,5 0,0 87,5 0,0 100 100 0,0 
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  conclusão

Item Qual a importância da questão para 
você? (%) 

A questão 
foi difícil 

para 
entender ou 
responder? 

(%) 

As opções de 
resposta são 

fáceis de 
entender e 

possíveis para 
esta questão? 

(%) 
B22-Usar compressas frias com 
chá de camomila. 

12,5 0,0 87,5 0,0 100 100 0,0 

B25-Outras orientações 
realizadas por você e produtos 
indicados visando à prevenção 
das reações agudas de pele 
(questão aberta) 
 

12,5 0,0 87,5 0,0 100 100 0,0 

B2- Usar roupa de algodão. 12,5 12,5 75 0,0 100 100 0,0 

B16-Utilizar bolsa de água 
gelada na área irradiada. 

12,5 12,5 75 0,0 100 100 0,0 

B7-Usar roupas de tecido 
sintético. 

12,5 37,5 50 0,0 100 100 0,0 

B17-Usar sabonete neutro.  12,5 37,5 50 0,0 100 100 0,0 

B6-Não lavar o local que está 
sendo irradiado. 

25 12,5 62,5 12,5 87,5 100 0,0 

B18-Usar talco em pó.   25 12,5 62,5 12,5 87,5 100 0,0 

B23-Usar calêndula.  25 12,5 62,5 12,5 87,5 87,5 12,5 

 

De acordo com a Tabela 7, observa-se que, em relação à relevância dos itens do 

subconjunto B, três itens se destacaram por 25% de os enfermeiros terem atribuído pequena 

importância: B6- Não lavar o local que está sendo irradiado; B18-Usar talco em pó. B23-Usar 

calêndula. Observou-se neste grupo que, alguns participantes consideraram as orientações que 

são incorretas ou um produto incomum na instituição, como a calêndula, de pequena 

importância. Apesar da explicação sobre a questão, os enfermeiros não consideraram a 

relevância da presença dos itens em um instrumento que objetiva identificar a prática do 

profissional nesta circunstância. 

A análise da porcentagem de respostas do formulário de validação semântica 

específico, em relação à dificuldade de entendimento dos itens e suas opções de respostas, não 

mostra problemas significantes de compreensão. 

Porém, durante conversa e análise das questões do formulário específico sobre 

significado e reformulação, identificaram-se dificuldades no entendimento de alguns itens. 
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No Quadro 3, são descritas as necessidades de alterações, assim como os problemas de 

compreensão e as sugestões dos participantes, de acordo com as respostas da segunda parte do 

formulário de validação específica do subconjunto B, relativa à reconstrução dos itens com as 

próprias palavras pelos enfermeiros e entendimento de cada um, bem como a sua reformulação. 

 

Quadro 3 - Resultados da fase de validação semântica referente ao subconjunto B. Barretos-SP, 2011 
B5- Não nadar no período do tratamento radioterápico. 
Embora não tenham sido pontuadas, pelos enfermeiros, dificuldades de entendimento do item no 
formulário de validação específico, durante conversa, observou-se que 37,5% dos enfermeiros 
atribuíram ao termo “nadar” a ação realizada apenas na piscina ou ao ato de fazer natação, não 
condizendo com o sentido real dessa palavra neste instrumento: qualquer exposição da área irradiada 
a água de rios, piscinas, lagos e/ou mares devido à irritação por produtos, como cloro, e risco de 
infecção. A fim de deixar o item mais claro, optou-se pela sua alteração.  

Versão proposta: Evitar expor a região irradiada à água de piscina, rios, lagos e praias, durante 
tratamento o radioterápico. 
B6- Não lavar o local que está sendo irradiado.   
Apesar de esse item não ter sido destacado como de difícil compreensão, durante conversa, observou-
se que houve divergência no entendimento da palavra “lavar”, sendo utilizada como sinônimo de 
“friccionar” ou “ato de tomar banho” por 25% dos enfermeiros. Considerando-se que a palavra se 
refere a uma ação mais ampla, que engloba o uso de água e produtos, como sabonete, bucha e/ou 
esponja, foi sugerido empregar a palavra “higienizar”, que deixa a ação mais clara. Porém, quando se 
analisou a importância atribuída a esse item, observou-se que 25% dos enfermeiros atribuíram a ele 
pequena importância. Considerando-se esses dois aspectos, optou-se pela sua retirada.  

Versão proposta: item excluído.  
B7- Usar roupas de tecido sintético. 
Houve problemas de compreensão por dois participantes, que entenderam “tecido sintético” como 
tecido leve e fresco. Devido a essa dificuldade, a existência de outro item que se remete ao tipo de 
roupa correta e por 50% dos profissionais o considerarem como um item de pequena a moderada 
importância, optou-se pela sua exclusão.  

Versão proposta: item excluído. 
B16-Utilizar bolsa de água gelada na área irradiada. 
Embora não tenha havido problemas de entendimento do item, foi sugerido alterar o termo “bolsa” 
por “compressa” por 37,5% dos profissionais. Como o material que será usado depende da 
disponibilidade de recursos, optou-se por manter os dois termos. 

Versão proposta: Aplicar bolsa/ compressa de água gelada na área irradiada. 
B22- Usar compressas frias com chá de camomila. 
Houve duas interpretações distintas para o termo “frias”: geladas e resfriadas, ou seja, não à 
temperatura ambiente. 25% dos profissionais o interpretaram de maneira divergente do que foi 
proposto no instrumento, ou seja, “frias” significando à “temperatura ambiente”. Como o objetivo 
principal do instrumento é identificar quais os produtos indicados, optou-se por retirar o termo.  

Versão proposta: Usar compressas com chá de camomila. 
 

Observa-se, portanto a necessidade de alteração de cinco itens (B5- Não nadar no 

período do tratamento radioterápico; B6- Não lavar o local que está sendo irradiado; B7- Usar 
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roupas de tecido sintético; B16- Utilizar bolsa de água gelada na área irradiada; B22- Usar 

compressas frias com chá de camomila). Desses itens, propõe-se a exclusão de dois itens (B6- 

Não lavar o local que está sendo irradiado e B7- Usar roupas de tecido sintético). 

Dez enfermeiros preencheram a folha de validação semântica específica relacionada 

ao subconjunto C, contendo a parte 7 do instrumento, referente às orientações relacionadas à 

reação de pele grau 3. As respostas referentes à dificuldade para entender ou responder o item, 

às opções de respostas, se são fáceis e possíveis para o item, e a importância do item para o 

enfermeiro, são descritas na Tabela 8. 

 

Tabela 8 - Distribuição dos profissionais que responderam ao formulário específico de validação 
semântica do subconjunto C, segundo a percepção de cada item quanto à importância, 
dificuldade para entender os itens e quanto às opções de respostas. Barretos-SP, 2011 

Item Qual a importância da questão 
para você? (%) 

A questão foi 
difícil para 
entender ou 
responder? 

(%) 

As opções de 
resposta são 

fáceis de 
entender e 

possíveis para 
esta questão? (%) 

PARTE C Pequena Moderada Grande Sim Não Sim Não 
C1-Usar Sulfadiazina de Prata.  
 0,0 20 80 10 90 100 0,0 

C15-Outras orientações 
realizadas por você e produtos 
indicados quando observado o 
aparecimento de reação de pele 
grau 3 (questão aberta). 

0,0 20 80 0,0 100 90 10 

C10-Limpar com soro fisiológico 
0,9%.  0,0 30 70 0,0 100 100 0,0 

C3-Usar óleo de amêndoas.  
 10 20 70 0,0 100 100 0,0 

C8-Usar compressas frias com 
chá de camomila.  10 20 70 0,0 100 100 0,0 

C11-Se a lavagem é permitida, 
usar o chuveiro ao invés da 
banheira. 

10 30 60 0,0 100 100 0,0 

C12-Usar creme hidratante.  
 10 30 60 0,0 100 100 0,0 

C13-Usar Ácidos Graxos 
Essenciais.  10 30 60 0,0 100 100 0,0 

C6-Não lavar a área irradiada. 
  10 40 50 0,0 100 90 10 

C2-Usar Hidrocoloide.  
 20 20 60 10 90 100 0,0 

C9-Usar vaselina em gazes.  
 20 30 50 0,0 100 100 00 

C14-Usar creme com corticoide. 
 20 30 50 0,0 100 90 10 

C4-Usar amido de milho. 
 20 40 40 10 90 100 0,0 

C7-Limpar com água oxigenada. 
 30 20 50 0,0 100 100 0,0 

C5-Usar talco em pó. 
 40 30 30 0,0 100 100 0,0 
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A análise da Tabela 8, em relação à relevância dos itens do subconjunto C, mostra que 

dois itens se destacaram por 25% ou mais dos enfermeiros lhe atribuírem pequena 

importância: C5-Usar talco em pó; C7-Limpar com água oxigenada. Nota-se, mais uma vez, 

que a importância atribuída se refere aos cuidados que consideram adequados, de acordo com 

a sua prática. Isso pode ser evidenciado na medida em que os itens de pequena importância 

estão relacionados a produtos não indicados comumente por eles, como o talco em pó e a água 

oxigenada, fato observado durante conversa com os participantes. 

Considerando-se a dificuldade de compreensão relacionada aos itens e à categoria de 

respostas, não se notou porcentagem relevante. 

Porém, a avaliação da segunda parte do formulário de validação específica do 

subconjunto C, relativa à reconstrução dos itens com as próprias palavras pelos enfermeiros e 

entendimento de cada um, mostrou problemas de compreensão e a necessidade de alteração 

na redação de três itens. Consideraram-se, também, as sugestões dos participantes, conforme 

demonstrado no Quadro 4. 

 

Quadro 4 - Resultados da fase de validação semântica referente ao subconjunto C. Barretos-SP, 2011 
Item C2- Usar Hidrocoloide. 
Embora não tenha sido especificado o tipo de produto (em pó, placa ou pasta), 40% dos 
enfermeiros entenderam que se tratava de hidrocoloide em placa. Foi sugerido especificar a 
veiculação. Considerando-se que isso dependerá da especificidade da reação de pele e, 
consequentemente, da avaliação das características, optou-se por não definir o tipo, porém 
acrescentar o termo “conforme orientação”. 

Versão proposta: Usar hidrocoloide conforme orientação.  
Item C6: Não lavar a área irradiada. 
Um profissional (10%) entendeu o termo “lavar” no sentido de “passar a bucha, friccionar” e dois 
(20%) em relação a deixar cair água (molhar), apenas. Considerando que o termo “lavar”, neste 
contexto, refere-se a uma ação mais ampla, ou seja, uso de produtos, como bucha/ esponja, 
sabonete e água, optou-se por alterar o termo para “higienizar”.  

Versão proposta: Evitar higienizar a área irradiada. 
Item C8: Usar compressas frias com chá de camomila.  

Houve duas interpretações distintas para o termo “frias”, feitas por 40% dos participantes: 
geladas (20%) e resfriadas (20%), ou seja, não à temperatura ambiente. Diante da divergência de 
entendimento do termo e como o objetivo principal do instrumento é identificar quais os produtos 
indicados e não a descrição da forma, optou-se por retirar o termo.  

Versão proposta: Usar compressas com chá de camomila. 
  

Observa-se, portanto, que alguns itens, independentemente do subconjunto (A, B ou 

C), que se referem à reação de pele grau 1, à reação de pele grau 2, à reação de pele grau 3 ou 
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à prevenção, não foram facilmente compreendidos por alguns enfermeiros, como em relação 

às palavras “fria” e “lavar”. 

Ressalta-se que as propostas de alteração expostas acima serão discutidas novamente 

com alguns representantes da população-alvo, em um momento posterior, para serem 

analisadas em conjunto, verificando se as alterações foram pertinentes, de acordo com a 

opinião deles. Os itens considerados de pequena importância também serão analisados a fim 

de verificar se eles deverão ser excluídos do instrumento. Após consenso, a terceira versão 

será elaborada. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Os enfermeiros que atuam em clínicas especializadas em oncologia, rotineiramente, 

prestam assistência a pacientes submetidos a tratamento radioterápico e que tem probabilidade 

de serem acometidos pelas reações de pele ou já sofrem deste tipo de evento adverso. Dessa 

forma, esses profissionais têm um papel imprescindível na medida em que direcionam o 

cuidado, que objetivam aliviar e prevenir esses sintomas. Conhecer essa prática torna-se 

aspecto fundamental, na medida em que permitirá a elaboração e o direcionamento de ações 

com vistas a proporcionar uma assistência integral. E, para que essa prática seja identificada, 

há a necessidade de usar instrumentos para mensuração quantitativa de construtos subjetivos 

com esse objetivo, fato que enfatiza a importância da realização deste estudo, uma vez que 

não existe instrumento dessa natureza validado na literatura científica. 

Além disso, os resultados deste estudo demonstram que os enfermeiros aprovaram a 

elaboração do instrumento direcionado a identificar a prática realizada pelos profissionais no 

que se refere às reações de pele causadas pela radioterapia. 

A etapa de validação semântica foi imprescindível na medida em que criou um espaço 

em que os enfermeiros puderam dar sugestões, expor suas dificuldades de entendimento e 

também demonstrar aspectos considerados por eles importantes, mas que não foram 

abordados pelo pesquisador. Ou seja, proporcionou-se um espaço riquíssimo de discussão que 

permitiu a reflexão sobre as possibilidades e as dificuldades de entendimento contidas no 

instrumento de coleta de dados, sendo a população-alvo sujeito ativo desse processo. 

Durante o processo, observaram-se problemas de compreensão, como aqueles 

relacionados à categoria de resposta ‘não se aplica’ e dificuldade e divergência no 

entendimento de algumas palavras, como “fria”, “lavar”, “roupas de tecido sintético”, 

“nadar”, “pós-graduação”. 

Foram acatadas as sugestões dos juízes que avaliaram o instrumento. Identificou-se 

que algumas alterações realizadas, tendo como base essas sugestões, tiveram que ser 

analisadas novamente, após o período da validação semântica, pois algumas proporcionaram 

certo grau de dificuldade de entendimento, como a inclusão da categoria de resposta ‘não se 

aplica’, o item 7 (parte 1), a parte 2 (itens 2 e 8) e a parte 3 (itens 2, 3 e 4). 

Nota-se, portanto, que a avaliação por especialistas associada à participação dos 

sujeitos envolvidos é aspecto importante ao processo de validação. 
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Outro aspecto importante foi à utilização da metodologia DISABKIDS®, que permitiu 

a concretização dessa fase e mostrou-se eficaz na realização de validação semântica de 

instrumentos de coleta de dados direcionados a outras temáticas e não somente referente à 

QV. Alguns ajustes se sentiram necessários, como o preenchimento da folha de validação 

semântica específica, juntamente com o pesquisador, para evitar erros de compreensão das 

questões da folha; subdividir os itens em subconjuntos menores, pois se observou exaustão no 

preenchimento das folhas relacionadas ao subconjunto A (26 itens) e B (25 itens), 

contrapondo-se com o subconjunto C (15 itens). 

Percebe-se, portanto, que o processo de elaboração de instrumentos de coleta de dados 

é complexo e exige análise, discussão e sistematização, sendo a fase de validação semântica 

fundamental. 

Apresentam-se, como resultado deste estudo, propostas de alteração que subsidiarão a 

terceira versão do instrumento. Ressalta-se, ainda, que os aspectos destacados foram 

discutidos amplamente com a orientadora, optando-se pela melhor opção de alteração e 

abordagem dos itens. 

Este estudo apresenta as etapas iniciais do processo de elaboração e validação de 

instrumentos para mensuração quantitativa de construtos subjetivos. A pesquisa seguirá para a 

próxima fase do processo, a realização do estudo-piloto, que tem como objetivos analisar as 

propriedades psicométricas iniciais do instrumento e simular uma pesquisa de campo. 

Porém, antes dessas ações, a pesquisadora retornará a campo para analisar juntamente 

com a população-alvo as propostas de alterações elencadas neste estudo. Discutir-se-á 

também a exclusão ou não dos itens identificados como de pequena importância. 
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ANEXO A - Parecer da Comissão de Ética em Pesquisa 
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ANEXO B - Formulário de impressão geral 

 

 

 

Obrigada por sua colaboração! (Fonte: adaptado do DISABKIDS, 2004) 

 

 Por favor, marque uma opção:  
 
1-O que você acha do nosso questionário 
em geral? 

 
□ muito bom 

□ bom  

□ regular/ mais ou menos 
 
2- O que você achou das questões?         

 
□ todas foram fáceis de entender. 
□ algumas foram difíceis de entender (quais) 

□ todas foram difíceis de entender. 
 

 
3- Sobre as categorias de respostas, você 
teve alguma dificuldade em usá-las? Por 
favor, explique: 
 
 

 
□ sem dificuldades; 

□ algumas dificuldades; 

□ muitas dificuldades. 
 

4- As questões são importantes para 
avaliar a assistência prestada aos pacientes 
com câncer submetidos ao tratamento 
radioterápico? 

□ muito importante; 

□ às vezes importantes; 

□ nada importantes. 
 

 
5- Você gostaria de mudar algo no questionário? 
 
 
 
6- Você gostaria de acrescentar algo no questionário? 
 
 
 
7- Houve alguma questão que você não quis responder? Se sim, por quê? 
 
 

Formulário de impressão geral 

Data:__/ __/____.  N º Identificação:______________________ 
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APÊNDICE A - Instrumento de coleta de dados - Práticas dos enfermeiros sobre os 
cuidados direcionados as reações agudas de pele devido à radioterapia (1ª versão) 
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APÊNDICE B - Carta convite aos juízes 

 

Ribeirão Preto, _____, ________________ de 2011. 

Prezado (a) Senhor(a)  

Meu nome é Marceila de Andrade, sou aluna de Pós-graduação da Escola de 

Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (EERP/USP). Estou 

desenvolvendo uma pesquisa intitulada: “Análise das práticas dos enfermeiros no que se 

refere à prevenção e manejo das reações agudas de pele devido à radioterapia: 

construção de instrumento de coleta de dados” para a obtenção do título de Mestre em 

Enfermagem, sob a orientação da Profª Drª Maria José Clapis.  

O presente estudo, aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Fundação 

Pio XII- Hospital de Câncer de Barretos, onde se pretende coletar os dados, tem como 

objetivo geral: elaborar e validar um instrumento de coleta de dados que permita identificar as 

práticas dos enfermeiros no que se refere ao manejo e prevenção das reações agudas de pele 

devido à radioterapia. Assim como os seguintes objetivos específicos:  

-Identificar aspectos relevantes sobre o manejo e prevenção das reações agudas de pele 

devido à radioterapia. 

-Estabelecer itens, a partir dos aspectos relevantes identificados, para construir um 

questionário visando à avaliação das práticas dos enfermeiros relacionadas ao manejo e 

prevenção das reações agudas de pele devido à radioterapia.   

- Submeter os itens aos processos de validação de aparência, conteúdo e semântica. 

Neste momento, necessitamos da colaboração dos (as) senhores (as) para avaliar a 

relevância dos itens que compõem o instrumento de coleta de dados, através da análise da 

aparência, conteúdo e construção dos mesmos. Ressalto que para a elaboração do instrumento, 

realizamos os seguintes procedimentos: revisão da literatura para identificação dos itens bem 

como de instrumentos de avaliação das práticas dos profissionais direcionadas ao manejo e 

prevenção das reações agudas de pele devido à radioterapia, utilizados por outros autores e 

análise e incorporação do protocolo utilizado na instituição onde se pretende coletar os dados. 

O propósito de sua participação nesta etapa do trabalho consiste em avaliar se o 

questionário realmente avalia a hipótese a ser testada, ou seja, se o questionário permite 

identificar as práticas dos enfermeiros sobre prevenção e manejo das reações agudas de pele 

em pacientes submetidos a tratamento radioterápico. Cabe ainda aos juízes avaliar o 

instrumento quanto à aceitabilidade, compreensão, relevância, clareza e ambiguidade dos 

itens (FAYERS; MACHIN, 2007).  
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Encaminhamos em anexo um questionário para direcionar esta avaliação, podendo 

suas considerações ser realizadas nele ou no próprio instrumento de coleta de dados.  

Informo que após esta avaliação, as sugestões serão analisadas e as considerações 

necessárias realizadas.  

Após esta etapa, realizar-se-á um estudo piloto na instituição de interesse a fim de 

simular uma pesquisa de campo e verificar o funcionamento da versão preliminar. 

Desta forma, venho por meio deste convidá-lo (a) para participar da validação do 

instrumento de coleta de dados que segue em anexo.  

Caso aceite participar, peço o favor de enviar o questionário preenchido e/ou o 

instrumento de coleta de dados com as considerações e uma cópia do termo de consentimento 

livre e esclarecido assinado, até dia 27 de julho, via email ou me informe a maneira mais 

adequada de recebê-lo (via correio, pessoalmente ou outros). 

Certo de contar com sua colaboração e de que é através do trabalho conjunto que 

contribuiremos para uma melhor qualidade na assistência, agradeço a atenção e coloco-me a 

disposição para esclarecimentos de qualquer dúvida que possa surgir. 

Atenciosamente, 

 

                

Marceila de Andrade 

Orientanda EERP/USP 

 

 

 

Maria José Clapis                                                                    

Orientadora - Profª Doutora da EERP/USP        

                                                                                                               

Contatos: Marceila de Andrade. Email: marceila@usp.br; Telefone: (16) 81713930; (16) 
34411779. Endereço: Rua Albert Einsten, n°114, apto 34. Bairro: Jardim Antártica; CEP: 
14051110. 
Prof. Dra. Maria José Clapis.   Email: maclapis@eerp.usp.br; Telefone: (16) 36023412. 
Endereço: Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto. Avenida Bandeirantes, 3900, CEP: 
14040902.  
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APÊNDICE C - Termo de consentimento livre e esclarecido - juízes da pesquisa 

 

Eu, ________________________________________________, declaro estar de 

acordo em participar como juiz para validação do instrumento de coleta de dados da pesquisa 

intitulada: “Análise das práticas dos enfermeiros no que se refere à prevenção e manejo 

das reações agudas da pele devido à radioterapia: construção de instrumento de coleta 

de dados” cujo objetivo é elaborar e validar um instrumento de coleta de dados que permita 

identificar as práticas dos enfermeiros em uma instituição especializada em oncologia no que 

se refere ao manejo e prevenção das reações agudas de pele devido à radioterapia.  

Afirmo estar ciente de que: 

- A finalidade da minha participação é validar o conteúdo, aparência e semântica do 

instrumento de coleta de dados em construção, através de um questionário pré- elaborado. 

- Esta pesquisa não oferece riscos ou desconfortos a minha pessoa e meu sigilo e 

minha privacidade serão mantidos. 

- Estarei livre para participar ou retirar meu consentimento em qualquer fase da 

pesquisa, sem penalização ou prejuízo. 

- Não haverá nenhum custo ou remuneração pela minha participação. 

Ribeirão Preto, ____ de ________________ de 2011. 

    ____________________________                            ________________________ 

                Assinatura do juiz                                        Prof. Dra. Maria José Clapis 

                                                                                      Pesquisadora responsável 
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APÊNDICE D - Questionário destinado aos juízes para avaliação do instrumento de 
coleta de dados 

 
QUESTIONÁRIO PARA VALIDAÇÃO 

DO INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 
 

Parte 1- Dados de identificação: 

1. Iniciais do Nome:  

2. Ano de formação:  

3. Área da atuação:  

4. Local de trabalho:  

5. Nível de qualificação profissional:  

 

 

Parte 2- Análise do instrumento: 

1. Os itens do questionário estão agrupados de forma adequada?  
(   ) Sim                    (   ) Em parte                     (    ) Não 
Sugestões:  
 

2-Acha que houve coerência entre as questões apresentadas? 
(   ) Sim                    (   ) Em parte                     (    ) Não 
Sugestões:  
 

3-Concorda com as respostas atribuídas a cada questão? 
(   ) Sim                    (   ) Em parte                     (    ) Não 
Sugestões:  
 

4-Os itens abordados no instrumento são objetivos e claros? 
(   ) Sim                    (   ) Em parte                     (    ) Não 
Sugestões:  
 

5-Existe alguma questão que queira acrescentar ou excluir do instrumento? Se sim, 
especifique e justifique:  
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6. O instrumento possibilita identificar as práticas dos profissionais em relação ao manejo e 
prevenção de reações agudas de pele devido à radioterapia? 
(   ) Sim                    (   ) Em parte                     (    ) Não 
Sugestões:  
 

7. O instrumento é de fácil leitura e compreensão? 
(   ) Sim                    (   ) Em parte                     (    ) Não 
Sugestões:  
 

 

Obrigada pela sua participação! 
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APÊNDICE E - Instrumento de coleta de dados - Práticas dos enfermeiros sobre os 
cuidados direcionados as reações agudas de pele devido à radioterapia (2ª versão) 
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APÊNDICE F - Termo de consentimento livre e esclarecido - validação semântica 

 

Pesquisa: Análise das práticas dos enfermeiros no que se refere à prevenção e manejo das 

reações agudas da pele devido à radioterapia: construção de instrumento de coleta de dados. 

Pesquisadora Responsável: Prof. Dra. Maria José Clapis.  

Pesquisadora: Enfermeira Marceila de Andrade, COREN n°0152909. 

 

Você está sendo convidado a participar da pesquisa intitulada: “Análise das práticas 

dos enfermeiros no que se refere à prevenção e manejo das reações agudas da pele 

devido à radioterapia: construção de instrumento de coleta de dados”. Esta pesquisa tem 

como objetivo: elaborar e validar um instrumento de coleta de dados que permita identificar 

as práticas dos enfermeiros no que se refere ao manejo e prevenção das reações agudas de 

pele devido à radioterapia. 

Caso você concorde em participar, responderá a um questionário divido em sete 

partes:  

Parte 1- Dados demográficos e características da formação educacional;  

Parte 2- Dados da atuação profissional;  

Parte 3- Atividades realizadas pelos profissionais;  

Parte 4- Orientações relativas à prevenção de reações de pele devido à radioterapia;  

Parte 5- Orientações relativas ao manejo das lesões de pele grau 1;  

Parte 6- Orientações relativas ao manejo das lesões de pele grau 2;  

Parte 7: Orientações e condutas relativas ao manejo das lesões de pele grau 3.  

Após, avaliarão se os itens do questionário são importantes, de fácil compreensão e se 

estão bem formulados assim como poderá nos ajudar com qualquer sugestão de mudança no 

questionário através do preenchimento da folha de Validação Semântica Específica e um 

Formulário sobre Impressão Geral do instrumento de coleta de dados que estão sendo 

apresentados. 

Sua participação não é obrigatória, ou seja, você decidirá pela sua participação ou não 

neste estudo. Se você concordar em participar, a você é dado o direito de desistir em qualquer 
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momento da pesquisa, sem precisar apresentar justificativas para essa desistência, retirando 

seu consentimento a qualquer momento. Essa desistência não fará com que você seja 

prejudicado nesse serviço, tendo a garantia de continuidade do seu trabalho durante e após a 

conclusão da pesquisa. Você poderá receber resposta a qualquer pergunta ou esclarecimento a 

qualquer dúvida acerca dos procedimentos relacionados à pesquisa da qual participará, ainda 

que esta possa afetar sua vontade de continuar participando deste estudo. Você não será 

identificado em momento algum e será mantido caráter confidencial da informação 

relacionado com sua privacidade, pois apenas ficarão registradas as letras iniciais de seu 

nome. Não haverá nenhum gasto decorrente da pesquisa. 

Os resultados deste estudo permitirão a construção de um instrumento de coleta de 

dados que poderá nos fornecer subsídios para entender melhor as práticas dos enfermeiros 

relacionados às reações de pele devido a radioterapia, um efeito adverso muito comum em 

pacientes submetidos à radiação ionizante, e conseqüente desenvolvimento de estratégias 

educacionais visando um planejamento efetivo dos cuidados com a pele.  

Eu,_____________________________________________________________________

___RG:__________________________, abaixo assinado, tendo recebido as informações 

acima, e ciente dos meus direitos, concordo em participar desta pesquisa.  

Ribeirão Preto____________ de_____________________________ de 2011. 

 

_______________________             _________________________________ 

Assinatura do participante                              Profª.  Dra. Maria José Clapis 

                                                                               Pesquisadora Responsável 
Em caso de dúvidas, favor fazer contato com: 
Prof. Dra. Maria José Clapis 
Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto. Avenida Bandeirantes, 3900 CEP: 14040902  
Telefone para contato: (16) 36023412 
 
Marceila de Andrade 
Rua Albert Eisten, n°114, apto 34. Bairro: Jardim Antártica; CEP: 14051110.  
Telefone: (16) 81713930; (16) 34411779; Email: marceila@usp.br 
 
 
 Comitê de Ética da Fundação Pio XII- Hospital de Câncer Barretos 
 Dr. Renato José Affonso Junior  
Telefone: (17) 33216600- ramal: 6894. 
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APÊNDICE G - Formulário de validação semântica - Específico DISABKIDS® 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cabeçalho e opções de resposta já traduzidos em projeto anterior relacionado à 

validação do DISABKIDS- 37 
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Folha de Validação semântica - subconjunto A 

 

Folha de validação semântica 

N° Identificação:___________ Data:____/___/_______                                                                                                       Por favor, marque um espaço e preencha-o: 

Parte 3 Você pode me dizer 
como faria esta 

questão com suas 
próprias palavras? 

A questão foi 
difícil para 
entender ou 
responder? 

As opções de 
resposta são 

fáceis de 
entender e 

possíveis para 
esta questão? 

 
Qual a importância da questão para 

você? 

Você mudaria a 
questão? Como? 

   Significado Sim Não Sim Não Pequena  Moderada Grande Reformulação 

A 1 No setor onde trabalha, tem contato 
com pacientes submetidos a 
tratamento radioterápico? 
(respostas: sim/ não) 

         

A 2 Utiliza algum instrumento para 
avaliação do local irradiado? 
(respostas: sim/ não, porque a 
instituição não tem/ não, apesar de 
a instituição possuir um protocolo) 

         

A 3 Caso a resposta ao item anterior 
seja afirmativo, considera que o 
instrumento de avaliação utilizado 
permite identificar as reações 
agudas de pele devido à 
radioterapia? (respostas: sim/ não/ 
não se aplica) 

         

A 4 Possui alguma dificuldade na 
utilização do instrumento de 
avaliação das reações agudas de 
pele devido à radioterapia? 
(respostas: sim. Especifique/ não/ 
não se aplica) 
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Parte 5 Você pode me dizer 
como faria esta 

questão com suas 
próprias palavras? 

Esta questão 
foi difícil para 

entender ou 
responder? 

As opções de 
resposta são 

fáceis de 
entender e 

possíveis para 
esta questão? 

Qual a importância da questão para 
você? 

Você mudaria a 
questão? Como? 

  As respostas se repetem: sim/ não/ 

não se aplica 

Significado Sim Não Sim Não Pequena  Moderada Grande Reformulação 

A 5 Fornece algum tipo de orientação a 
pacientes e/ou familiares sobre o 
manejo e prevenção de reações de 
pele devido à radioterapia? 
(respostas: sim. Especifique/ não) 

         

A 6 Usar creme hidratante.           
A 7 Usar amido de milho.          
A 8 Usar talco em pó.          
A 9 Usar óleo de amêndoas.          
A 10 Não lavar a área irradiada.          
A 11 Não usar produto tópico.           
A 12 Usar compressas frias com chá de 

camomila.  
         

A 13 Usar creme de camomila.  
 

         

A 14 Usar creme com corticóide.          
A 15 Outras orientações realizadas por 

você e produtos indicados quando 
observado o aparecimento de 
reação de pele grau 1 (questão 
aberta) 
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Parte 6  Você pode me dizer 
como faria esta 

questão com suas 
próprias palavras? 

A questão foi 
difícil para 
entender ou 
responder? 

As opções de 
resposta são fáceis de 
entender e possíveis 
para esta questão? 

 
Qual a importância da questão 

para você? 

Você mudaria a 
questão? Como? 

  As respostas se repetem: sim/ não/ 

não se aplica 

Significado Sim Não Sim Não Pequena Moderada Grande Reformulação 

A 16 Usar Creme Barreira® em 
curativo oclusivo estéril. 

         

A 17 Usar talco em pó. 
 

         

A 18 Não lavar a área irradiada. 
 

         

A 19 Usar óleo de amêndoas. 
 

         

A 20 Usar creme hidratante.          
A 21 Usar Cavilon TM Protetor Cutâneo 

Spray.  
         

A 22 Usar compressas frias com chá de 
camomila.  

         

A 23 Usar creme de camomila.           

A 24 Usar Sulfadiazina de Prata.           
A 25 Usar creme com corticóide.          
A 26 Outras orientações realizadas por 

você e produtos indicados quando 
observado o aparecimento de 
reação de pele grau 2 (questão 
aberta) 

         

Obrigada por sua ajuda!                                                                                                              (Fonte: adaptado do DISABKIDS®, 2004) 
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Folha de Validação Semântica - subconjunto B 

 

Folha de validação semântica 

     N° Identificação:___________ Data:____/___/______                                                                                                      Por favor, marque um espaço e preencha-o: 

Parte 4 Você pode 
me dizer 

como faria 
esta questão 

com suas 
próprias 
palavras? 

A questão 
foi difícil 

para 
entender ou 
responder? 

As opções 
de resposta 

são fáceis de 
entender e 
possíveis 
para esta 
questão? 

Qual a importância da questão para 
você? 

Você mudaria a 
questão? Como? 

  As respostas se repetem: sim/ não/ não se aplica Significado Sim Não Sim Não Pequena  Moderada  Grande  Reformulação 

B 1 Não expor a temperaturas extremas (calor ou 
frio). 

         

B 2 Usar roupa de algodão.          

B 3 Higienizar suavemente a área irradiada, utilizando 
a palma da mão.  

         

B 4 Secar a área irradiada com toalhas macias sem 
esfregar. 

         

B 5 Não nadar no período do tratamento 
radioterápico.  

         

B 6 Não lavar o local que está sendo irradiado.          

B 7 Usar roupas de tecido sintético.          

B 8 Não usar gravata ou roupas com golas apertadas 
quando a região de irradiação é o pescoço.  

         

B 9 Vestir roupas soltas.           
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Parte 4 Você pode 
me dizer 

como faria 
esta questão 

com suas 
próprias 
palavras? 

A questão 
foi difícil 

para 
entender ou 
responder? 

As opções 
de resposta 

são fáceis de 
entender e 
possíveis 
para esta 
questão? 

Qual a importância da questão para 
você? 

Você mudaria a 
questão? Como? 

  As respostas se repetem: sim/ não/ não se aplica Significado Sim Não Sim Não Pequena  Moderada  Grande  Reformulação 

B 10 Usar chuveiro em vez da banheira.          

B 11 Utilizar bolsa de água quente na região da área 
irradiada.  

         

B 12 Evitar depilar a área irradiada.          

B 13 Não utilizar sauna durante a radioterapia.           

B 14 Não utilizar perfume ou desodorante quando a 
área irradiada é o pescoço ou axila.  

         

B 15 Usar óleo de amêndoas.          

B 16 Utilizar bolsa de água gelada na área irradiada.          

B 17 Usar sabonete neutro.           

B 18 Usar talco em pó.            

B 19 Não usar barbeador elétrico na área irradiada.          

B 20 Usar creme hipoalergênico com vitamina A, aloe 
vera ou Ácidos Graxos Essenciais. 

         

B 21 Usar creme de camomila.           

B 22 Usar compressas frias com chá de camomila.           
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Parte 4 Você pode 
me dizer 

como faria 
esta questão 

com suas 
próprias 
palavras? 

A questão 
foi difícil 

para 
entender ou 
responder? 

As opções 
de resposta 

são fáceis de 
entender e 
possíveis 
para esta 
questão? 

Qual a importância da questão para 
você? 

Você mudaria a 
questão? Como? 

  As respostas se repetem: sim/ não/ não se aplica Significado Sim Não Sim Não Pequena  Moderada  Grande  Reformulação 

B 23 Usar calêndula.           

B 24 Evitar atrito na área irradiada.          

B 25 Outras orientações realizadas por você e produtos 
indicados visando à prevenção das reações agudas 
de pele (questão aberta) 

         

Obrigada por sua ajuda!                                                                                                          (Fonte: adaptado do DISABKIDS®, 2004) 
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Folha de Validação Semântica - subconjunto C 

Folha de validação semântica 

     N° Identificação:___________ Data:____/___/______                                                                                                      Por favor, marque um espaço e preencha-o: 

Parte 7 Você pode me dizer 
como faria esta questão 

com suas próprias 
palavras? 

A questão 
foi difícil 

para 
entender 

ou 
responder? 

As opções de 
resposta são 

fáceis de 
entender e 

possíveis para 
esta questão? 

Qual a importância da questão para 
você? 

Você mudaria a 
questão? Como? 

  As respostas se repetem: sim/ não/ 

não se aplica 

Significado Sim Não Sim Não Pequena Moderada Grande Reformulação 

C 1 Usar Sulfadiazina de Prata.           
C 2 Usar Hidrocolóide.           
C 3 Usar óleo de amêndoas.           
C 4 Usar amido de milho.          
C 5 Usar talco em pó.          
C 6 Não lavar a área irradiada.           
C 7 Limpar com água oxigenada.          
C 8 Usar compressas frias com chá de 

camomila.  
         

C 9 Usar vaselina em gazes.           
C 10 Limpar com soro fisiológico 0,9%.          
C 11 Se a lavagem é permitida, usar o 

chuveiro ao invés da banheira. 
         

C 12 Usar creme hidratante.           
C 13 Usar Ácidos Graxos Essenciais.           
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Parte 7 Você pode me dizer 
como faria esta questão 

com suas próprias 
palavras? 

A questão 
foi difícil 

para 
entender 

ou 
responder? 

As opções de 
resposta são 

fáceis de 
entender e 

possíveis para 
esta questão? 

Qual a importância da questão para 
você? 

Você mudaria a 
questão? Como? 

  As respostas se repetem: sim/ não/ 

não se aplica 

Significado Sim Não Sim Não Pequena Moderada Grande Reformulação 

C 14 Usar creme com corticóide.          
C 15 Outras orientações realizadas por 

você e produtos indicados quando 
observado o aparecimento de 
reação de pele grau 3 (questão 
aberta). 

         

    Obrigada por sua ajuda!                                                                                                               (Fonte: adaptado do DISABKIDS®, 2004) 


