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RESUMO 

 
 

Razera APR. Vídeo educativo como estratégia de treinamento para cuidadores de 

crianças com fissura labiopalatina em pós-operatório de queiloplastia e palatoplastia 

[tese]. Bauru: Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais, Universidade de 

São Paulo; 2016. 

 

Objetivo: verificar o padrão de informação adquirido por cuidadores informais de 

crianças com fissura labiopalatina sobre os cuidados pós-operatórios de 

queiloplastia e palatoplastia por meio da utilização de um vídeo educativo. Método: 

estudo clínico randomizado, realizado com 80 cuidadores de crianças com fissura 

labiopalatina isolada submetidas às cirurgias de queiloplastia e/ou palatoplastia, 

compondo dois grupos, experimental (G1) e comparativo (G2). A coleta de dados 

ocorreu durante o período de hospitalização da criança, em três etapas, pré-

treinamento, treinamento e pós-treinamento. No pré-treinamento, foi aplicado o 

questionário de sondagem contendo questões referentes à caracterização da 

amostra (G1 e G2) e identificação de informações sobre os cuidados pós-operatórios 

de queiloplastia e palatoplastia dos participantes. Em seguida, foram administrados 

os instrumentos: Inventário de sintomas de stress para adultos, Inventário de Beck 

para depressão, Inventário de Beck para ansiedade, Teste não verbal de inteligência 

e Escala de Bourden Interview, em ambos os grupos, para a identificação do perfil 

comportamental dos cuidadores. Na segunda etapa, os cuidadores receberam 

treinamento com orientações sobre os cuidados necessários com a criança no 

período pós-operatório. Para o treinamento do G1, foi construído e validado um 

vídeo educativo sobre os cuidados pós-operatórios das cirurgias primárias de 

queiloplastia e palatoplastia, apresentado aos cuidadores na forma individual. Para o 

G2, foram fornecidas orientações pós-operatórias de rotina, realizadas pelos 

enfermeiros da unidade hospitalar. No pós-treinamento, foi reaplicado o questionário 

de sondagem sobre as orientações fornecidas, em ambos os grupos, visando à 

identificação do padrão de informação adquirido sobre os cuidados pós-operatórios 

e a comparação dos resultados. Na análise estatística, utilizaram-se os testes Qui-

quadrado,  Exato  de  Fisher,  Mann-Whitney,  Wilcoxon  e  McNemar.  Em  todos  os



 

 

 

 

 

 



 

 

testes adotou-se o nível de significância de 5%. Resultados: em ambos os grupos 

foram evidenciados ganhos no padrão de informação sobre os cuidados pós-

operatórios no pós-treinamento. Porém, o G1 apresentou maior nível de informação 

sobre os cuidados pós-operatórios de queiloplastia e palatoplastia com o uso do 

vídeo educativo, em comparação ao G2. Conclusão: considerando os ganhos pós-

treinamento no padrão de informação do grupo experimental, comparado ao grupo 

comparativo, o vídeo educativo, construído e validado no presente estudo, 

evidenciou-se como uma ferramenta educativa facilitadora na aquisição sobre o 

manejo dos cuidados pós-operatórios de queiloplastia e palatoplastia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palavras-chave: Período pós-operatório. Fenda labial. Fissura palatina. Cuidadores. 

Educação em Enfermagem. Recursos audiovisuais. 

 



 

 



 

 

ABSTRACT 

 
 

Razera APR. Educational video as a training strategy for caregivers of children with 

cleft lip and palate during postoperative period after lip and palate repair [thesis]. 

Bauru: Hospital for Rehabilitation of Craniofacial Anomalies, University of São Paulo; 

2016. 

 

Objective: to analyze the information achieved by informal caregivers of children with 

cleft lip and palate about the postoperative care after lip and palate repair, by the 

utilization of an educational video. Method: randomized clinical study, conducted on 

80 caregivers of children with isolated cleft lip and palate submitted to lip and/or 

palate repair surgeries, comprising two groups, study (G1) and control (G2). Data 

were collected during hospitalization of children at three stages, namely pre-training, 

training and post-training. At pre-training, a screening questionnaire was applied 

containing questions related to sample characterization (G1 and G2) and 

identification of information on the postoperative care after lip and palate repair of the 

participants. Then, the following instruments were applied: Stress Symptoms 

Inventory for Adults, Beck Depression Inventory, Nonverbal Intelligence Test and 

Bourden Interview Scale, for both groups, to identify the behavioral profile of 

caregivers. On the second stage, the caregivers received training with information 

about the care required by the child during the postoperative period. Individuals in G1 

were trained by a constructed and validated educational video about the 

postoperative care after primary lip and palate repair surgeries, individually exhibited 

to the caregivers. Individuals in G2 received routine postoperative counseling by the 

nursing staff from the hospital. At post-training, the screening questionnaire 

addressing the information provided was again applied to both groups, aiming to 

identify the pattern of information achieved about the postoperative care and to 

compare the results. Statistical analysis was performed by the chi-square, Fisher’s 

exact, Mann-Whitney, Wilcoxon and McNemar tests, all at a significance level of 5%. 

Results: both groups exhibited improved information about the postoperative care at 

post-training. However, G1 exhibited higher level of information about the 

postoperative care after lip and palate repair by utilization  of  the  educational  video, 



 

 

 
 

 

 

 



 

 

compared to G2. Conclusion: considering the post-training achievements in the 

pattern of information for the study group, compared to the control group, the 

educational video constructed and validated for the present study presented to be an 

educational tool that enhanced the knowledge about the management of 

postoperative care after lip and palate repair. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Postoperative period. Cleft lip. Cleft palate. Caregivers. Education, 

nursing. Audiovisual Aids.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

 
As fissuras de lábio, palato e labiopalatinas são deformidades congênitas 

caracterizadas pela ausência de continuidade das estruturas nasais e/ou palatinas, 

que interferem intensamente na vida dos pacientes desde o nascimento, devido às 

alterações funcionais e estéticas, trazendo também impacto psicológico para o 

indivíduo acometido, com repercussão na família e demais ambientes sociais 

(GOMES; MÉLEGA, 1997; WATSON, 2005; SILVA FILHO; FREITAS, 2007; 

MOSSEY et al., 2009; PARANAÍBA et al., 2011).  

O processo de reabilitação de pacientes com fissuras labiopalatinas inicia-

se com as cirurgias plásticas primárias denominadas de queiloplastia e palatoplastia, 

sendo realizadas nos primeiros meses e anos de vida, respectivamente. A 

queiloplastia consiste na cirurgia reconstrutora da fissura labial, e a palatoplastia na 

reconstrução da fissura palatina (GONGORJAV et al., 2012). 

O impacto da fissura labiopalatina em pais de crianças acometidas pelo 

insulto costuma ser uma experiência marcante e difícil, e, em situação cirúrgica, os 

cuidadores vivenciam diferentes níveis de ansiedade, decorrentes da condição 

ligada ao risco operatório, elevando, até mesmo, os níveis de sintomas 

psicossomáticos (MANOEL et al., 2013; TABAQUIM; MARQUESINI, 2013). Assim, 

as mudanças que ocorrem na vida desses cuidadores podem alterar a sua saúde e 

ter um efeito sobre o processo de reabilitação das crianças com fissura labiopalatina. 

No período pós-operatório, os pais são orientados pela equipe de 

enfermagem sobre os cuidados, de acordo com a cirurgia realizada, incluindo: 

observação do estado geral; controle de sangramento, edema, hematomas e 

cicatrização; imobilização da articulação úmero-radical; limpeza da ferida cirúrgica; 

oferecimento de dieta líquida e bochechos com antissépticos (THOMÉ; BERTONE, 

2009; TRETTENE et al., 2014). A conscientização dos pais ou cuidadores sobre a 

importância desses cuidados no período pós-operatório influencia positivamente no 

processo reabilitador (AUGSORNWAN et al., 2012; PONGPAGATIP et al., 2012; 

PRADUBWONG et al., 2015). 

O período pós-operatório tem sido apontado como momento propício para 

que a enfermagem, além de promover os cuidados, proporcione o treinamento dos 
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cuidadores visando à manutenção dos cuidados após a alta hospitalar. Torna-se 

indispensável, não somente ensinar, mas supervisionar e verificar o nível de 

aprendizado, principalmente pelo fato da alta hospitalar acontecer, na maioria dos 

casos, após 24 horas do procedimento cirúrgico (AUGSORNWAN; 

PATTANGTANANG; PIKHUNTHOD, 2011; TRETTENE; MONDINI; MARQUES, 

2013; TRETTENE et al., 2014).  

Para Colenci, Abdala e Braga (2004), a importância de oferecer uma 

assistência de enfermagem planejada e continuada aos pacientes e seus familiares 

durante a internação cirúrgica é o que faz a diferença, pois um atendimento prestado 

em tais moldes pode contribuir para aliviar a tensão dos envolvidos, na medida em 

que contempla o fornecimento de informações que lhes permitem enfrentar a 

situação com menos ansiedade, medo e incertezas.  

A ansiedade é uma reação normal ao estresse e à ameaça de um dano. 

Trata-se de uma reação emocional à percepção de um perigo, real ou imaginário. A 

ansiedade e o medo muitas vezes são usados sinonimamente. No entanto, o medo 

em geral se refere a uma ameaça específica, e a ansiedade, a uma ameaça 

inespecífica (AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2014; HINKLE; 

CHEEVER, 2016). Na ansiedade e no estresse, os ajustes fisiológicos extrapolam o 

âmbito do sistema nervoso autônomo e atingem o sistema endócrino e imunitário 

(LIPP, 2000). Uma circunstância que pode desencadear ou exponenciar o estresse 

de uma família, é a vivência do procedimento cirúrgico da criança com fissura 

labiopalatina. Além disso, esse procedimento torna-se ainda mais pesado quando se 

observa o desconhecimento que os cuidadores têm a respeito dos cuidados de suas 

crianças e do tratamento que elas requerem (TABAQUIM; MARQUESINI, 2013). 

A influência do primeiro impacto dos pais frente à criança com fissura 

labiopalatina costuma ser bastante marcante, profundo e muitas vezes duradouro. 

Por outro lado, a duração e a intensidade das reações emocionais relacionam-se à 

postura dos pais frente ao problema. Quanto mais visíveis forem os defeitos físicos 

da criança, mais imediatas e intensas serão as reações emocionais e as 

preocupações (MORAES; BUFFA; MOTTI, 2009). As reações iniciais poderão ser 

minimizadas se, logo após o nascimento, os pais receberem informações específicas 

e condutas adequadas de manuseio e tratamento, diminuindo possíveis impactos 
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emocionais decorrentes de danos, ameaças e demais contingências estressoras 

(TABAQUIM; MARQUESINI, 2013; TRETTENE et al., 2014).  

Nesse sentido, quando os pais são e sentem-se bem cuidados, isso 

ameniza os sentimentos negativos decorrentes do processo de atendimento que o 

profissional presta quando é competente em comunicação, permitindo a construção 

de identidades subjetivas, tendo como resultado uma clientela protagonista no 

processo de qualidade nos serviços de saúde (RAZERA; BRAGA, 2011). Para isso, 

a função educativa do enfermeiro deve ser enfatizada por meio da promoção de 

esclarecimentos e de uma comunicação adequada, com a necessidade de atender 

às demandas de informações dos pais ou responsáveis sobre os procedimentos 

cirúrgicos para favorecer adaptações às situações clínicas, atenuar ansiedades 

frente aos procedimentos dolorosos, promover o autocuidado e modificar hábitos de 

risco ou promover a adesão aos tratamentos de curto e longo prazo (RAZERA et al., 

2014). Assim, são necessários programas alternativos de facilitação aos cuidados à 

criança, dentre os quais, a comunicação visual-auditiva tem se mostrado de 

fundamental importância na educação em saúde. 

Formas interativas de educação em saúde têm sido apontadas como 

produtivas no processo de ensino-aprendizagem por utilizarem métodos de 

coordenação eficazes, divulgação dos avanços relacionados à assistência em 

diferentes especialidades e profissões, englobando recursos de informação e 

comunicação, incluindo o desenvolvimento de materiais elaborados com a finalidade 

de subsidiar essa interação (PAIGE et al., 2015). A utilização de materiais 

educativos por cuidadores, para obtenção de informações pertinentes, estabelece 

um padrão de aquisições capazes de reverter em ações adaptativas benéficas para 

a criança com fissura labiopalatina, possibilitando condições favoráveis de 

prevenção de riscos e complicações durante o período pós-operatório. No entanto, 

deve-se zelar pela qualidade do material, assim como as ferramentas de avaliação 

(AUGSORNWAN; PATTANGTANANG; SURAKUNPRAPHA, 2015). 

Freitas e Cabral (2008) relatam que o enfermeiro amplia cada vez mais 

seu papel como educador, não somente na realização de intervenções educativas, 

mas na construção e avaliação de recursos educativos em saúde. Os materiais 

educativos exercem importante papel no processo de educar em saúde, pois, além 

de facilitarem a mediação de conteúdos de aprendizagem, funcionam como recurso 
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prontamente disponível a paciente e cuidadores. Assim, a experiência clínica 

possibilita ao enfermeiro desenvolver materiais educativos e de promoção à saúde, 

dentre eles, a construção de vídeos educativos. Para Chambel e Guimarães (2000), 

os meios de comunicação audiovisuais podem desempenhar um papel educacional 

relevante mediante transmissão de informações e apresentação de modelos de 

comportamento. Um vídeo contém características importantes que o tornam um 

recurso rico, interessante e complexo na promoção da educação. Quando 

devidamente construído, o material pode ser ferramenta poderosa para o suporte à 

compreensão e reflexão. Porém, isso requer estruturação e organização das 

informações (FONSECA; CRUZ, 2012; PAIGE et al., 2015). 

Desta forma, o enfermeiro, como agente transformador, coordenador e 

educador do cuidado em saúde, pode planejar o atendimento à comunidade, 

desenvolvendo recursos de comunicação de informações úteis no tratamento das 

fissuras labiopalatinas de forma objetiva e compreensível, a fim de proporcionar 

maior sucesso na reabilitação. A necessidade de abordar este conteúdo decorre do 

fato de ser fundamental para a adesão dos pais e cuidadores de criança com fissura 

labiopalatina aos cuidados pós-operatórios de cirurgias primárias. Para isso, é 

necessário entender a dinâmica das relações envolvidas entre o ensino e a 

aprendizagem, atentando-se para a escolha de procedimentos que possam ser 

efetivamente identificados e acolhidos na sua aplicabilidade. A informação dos 

cuidados com a saúde e de manuseio, que representam recursos facilitadores na 

adaptação das condições atípicas do desenvolvimento, requer olhar cuidadoso para 

os recursos utilizados, que deverão ser estimulantes sensorialmente por diferentes 

vias de processamento, incluindo a visual e a auditiva (LOGSDON et al., 2015). 

Nesse sentido, o recurso visual-auditivo de vídeos educativos representa uma 

entrada neurossensorial fundamental para a assimilação e acomodação do 

conhecimento. 

Diante do exposto, objetivou-se verificar o padrão de informação adquirido 

por cuidadores informais de crianças com fissura labiopalatina sobre os cuidados 

pós-operatórios de queiloplastia e palatoplastia por meio da utilização de um vídeo 

educativo. 

Além de recursos extraceptivos (do meio), os intraceptivos (internos) 

predispõem o cuidador ao engajamento na tarefa de cuidar. Assim, os estados 
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afetivos motivacionais devem ser considerados na análise da eficácia de 

procedimentos adotados, ou seja, a existência da via de mão dupla que representa 

quem ensina de um lado e quem aprende de outro (JOAQUIM; TABAQUIM; VALLE, 

2014). A identificação da relação entre os níveis de ansiedade, estresse e sinais 

depressivos de cuidadores de crianças com fissura labiopalatina, na adesão às 

orientações de enfermagem, pode representar indicadores importantes na condução 

de práticas de treinamento futuras.  

Ressalta-se, ainda, que a escassez de estudos com a presente proposição 

pode indicar um viés pouco explorado na literatura da área. A utilização de materiais 

educativos por cuidadores, para obtenção de informações pertinentes, estabelece 

um padrão de aquisições capazes de reverter em ações adaptativas benéficas para 

a criança com fissura labiopalatina, possibilitando condições favoráveis de 

prevenção de riscos e complicações durante o período pós-operatório. Desta forma, 

a concepção sobre os cuidados pós-operatórios, vinculada à estabilidade 

comportamental do cuidador, possibilita condições favoráveis de prevenção a riscos 

e complicações durante o período determinado. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

2.1 CARACTERIZAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DAS FISSURAS LABIOPALATINAS 

 

 

De etimologia latina, a palavra “fissura” significa fenda, abertura. Sua 

manifestação envolve qualquer região da face e do crânio, no tecido mole ou no 

esqueleto, muito embora sejam usuais no lábio e/ou palato (SILVA FILHO; 

FREITAS, 2007). As fissuras labiopalatinas são malformações congênitas 

caracterizadas pelas deformidades craniofaciais mais comuns, ocorrendo entre 1 e 2 

indivíduos brancos para cada 1.000 nascimentos, e são reconhecidas pela 

Organização Mundial da Saúde (OMS) como um relevante problema de saúde 

pública (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2002). As fissuras labiopalatinas 

isoladas afetam em média 1/700 nascidos vivos, sendo essa prevalência variável de 

acordo com a etnia, maior em indivíduos de origem asiática (1/440), seguido por 

caucasóides (1/650) e negros (1/2000) (DIXON et al., 2011; FREITAS et al., 2012). 

Dados sobre as anomalias craniofaciais na população brasileira são escassos e 

dispersos. No Brasil, a incidência tem sido registrada em 1/650 nascidos vivos 

(WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2002; WATSON, 2005; MONLLEÓ; GIL DA 

SILVA LOPES, 2006; MOSSEY et al., 2011; PARANAÍBA et al., 2011; FREITAS et 

al., 2012). Desta forma, a alta incidência justifica a preocupação no âmbito da saúde 

pública, não somente com os pacientes, mas com o cuidado no acompanhamento 

da qualidade de vida de pais e responsáveis pelas crianças afetadas por essa 

anomalia craniofacial.  

A formação da fissura labiopalatina ocorre precocemente na vida 

intrauterina, nos períodos embrionário, para as fissuras de face e de palato primário, 

e fetal, até a 12ª semana gestacional, para as fissuras envolvendo o palato 

secundário. Porém, somente a partir do nascimento as fissuras podem ser 

diagnosticadas com precisão e tratadas coerentemente (WATSON, 2005; SILVA 

FILHO; FREITAS, 2007; GARIB et al., 2010). 
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A literatura aponta que as fissuras de palato isoladas são mais frequentes 

em embriões do gênero feminino, devido ao fechamento mais lento do palato 

durante a vida intrauterina. No embrião masculino, o período crítico de fechamento 

do palato secundário ocorre na 7ª semana intrauterina, enquanto que no embrião 

feminino esse período coincide com a metade da 8ª semana de vida intrauterina 

(BARONEZA et al., 2005; FREITAS E SILVA et al., 2008; AQUINO et al., 2011). 

A etiologia das fissuras labiopalatinas isoladas é complexa, de 

causalidade multifatorial, como a predisposição genética (hereditariedade) e os 

fatores ambientais, entre eles, a ingestão de bebidas alcoólicas, tabagismo, 

deficiências vitamínicas, drogas anticonvulsivantes, benzodiazepínicos, doenças 

virais agudas, radiação ionizante e determinados químicos (WORLD HEALTH 

ORGANIZATION, 2002; MARTELLI JUNIOR et al., 2005; MOSSEY et al., 2009). 

Dixon et al. (2011) apontam que 60% a 70% das fissuras são fendas isoladas, não 

associadas a síndromes ou malformações. Os restantes 30% a 40% das fissuras 

ocorrem como um padrão de malformações múltiplas, e estão classificadas como 

uma síndrome conhecida relacionada com alterações cromossômicas ou transtorno 

mendeliano. 

A utilização de protocolos de tratamento tem demonstrado resultados 

benéficos no processo de reabilitação de pacientes com fissura labiopalatina. Uma 

boa proposta de diagnóstico das fissuras é classificá-las com o intuito de identificar a 

sua anatomia e priorizar as abordagens terapêuticas dentro de um protocolo de 

diagnóstico sistematizado (SILVA FILHO; FREITAS, 2007; ALONSO et al., 2010).  

Existem várias classificações baseadas nos aspectos clínicos, anatômicos 

e morfológicos das fissuras labiopalatinas. De acordo com a classificação de Spina, 

Psillakis e Lapa (1972), o forame incisivo é considerado como ponto de referência 

principal das classificações embriológicas, por ser o vestígio do limite embrionário 

entre o palato primário e o palato secundário na vida intrauterina. De acordo com 

essa classificação, as fissuras podem ser divididas em quatro grandes grupos: 

fissuras pré-forame incisivo (fissuras de palato primário), fissuras transforame 

incisivo (fissuras de palato primário e secundário, simultaneamente), fissuras pós-

forame incisivo (fissuras de palato secundário) e fissuras raras de face (fissuras 

desvinculadas do forame incisivo), conforme demonstrado na Figura 1. No entanto, 

essa classificação não se estende no campo internacional, denotando a ausência de 
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um sistema universalmente aceito. Nas publicações internacionais, evidencia-se a 

classificação simplesmente anatômica, referindo-se apenas como fissura de lábio 

(FL), fissura de lábio e palato (FLP) e fissura de palato (FP), especificando-se, ainda, 

o lado do comprometimento, conforme a Figura 2 (GALLBACH, 2004). 

 
Fonte: Silva Filho OG, Freitas JAS. Caracterização morfológica e origem embrionária. In: Trindade IEK, Silva Filho OG, 

coordenadores. Fissuras labiopalatinas: uma abordagem interdisciplinar. São Paulo: Editora Santos; 2007. p.21. 

Nota: Classificação das fissuras labiopalatinas adotada no Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais, Universidade 
de São Paulo, segundo: Spina V, Psillakis JM, Lapa FS. Classificação das fissuras labiopalatinas: sugestão de 
modificação. Rev Hosp Clin Fac Méd São Paulo. 1972;27(1):5-6. Modificada por: Silva Filho OG, Ferrari Júnior FM, 
Rocha DL, Souza Freitas JÁ. Classificação das fissuras labiopalatinas: breve histórico, considerações clínicas e sugestão 
de modificação. Rev Bras Cir. 1992;82:59-65. 

Figura 1 – Classificação das fissuras labiopalatinas I. 
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A= Fissura labial   B=Fissura completa de lábio e palato unilateral   C= Fissura palatina 

Fonte: Garib DG, Silva Filho OG, Janson G, Pinto JHN. Etiologia das más oclusões: perspectiva clínica (parte III) – fissuras 
labiopalatinas. Rev Clin Ortod Dental Press. 2010; 9(4):30-6. 

Figura 2 – Classificação das fissuras labiopalatinas II. 

 

O processo de reabilitação das fissuras labiopalatinas inicia-se com as 

cirurgias plásticas primárias, denominadas de queiloplastia (reparação de lábio) e 

palatoplastia (reparação de palato), realizadas nos primeiros meses e anos de vida, 

respectivamente. No entanto, o processo reabilitador não se restringe ao reparo 

anatômico da fissura, pois, dependendo do tipo e extensão, as implicações podem 

ser diversas na criança, principalmente quando afetam funções como a fala, 

audição, desenvolvimento da oclusão e crescimento craniofacial, ou quando 

interferem na adaptação psicossocial e acadêmica. As necessidades constatadas 

nessa população exigem investimento na reabilitação, com a atuação de equipes 

interdisciplinares, especialmente em períodos críticos do desenvolvimento infantil 

(SILVA FILHO; FREITAS, 2007; FREITAS E SILVA et al., 2008; PARANAÍBA et al., 

2011). 

 

 

2.2 CIRURGIAS PRIMÁRIAS: QUEILOPLASTIA E PALATOPLASTIA 

 

 

A primeira etapa da abordagem cirúrgica terapêutica compreende as 

cirurgias para reparação da fissura, e há uma grande expectativa dos pais nesta 

fase. A queiloplastia e a palatoplastia são as primeiras cirurgias plásticas 

reparadoras executadas durante o longo e complexo tratamento das fissuras 

labiopalatinas. Para a criança que nasce com a fissura labiopalatina, a cirurgia 
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reconstrutora é um desafio não só estético, mas, principalmente, funcional (BIAZON; 

PENICHE, 2008; GONGORJAV et al., 2012).  

A queiloplastia consiste na cirurgia reparadora da fissura labial, sendo 

preconizados na literatura os três meses de vida como idade mínima. Já a 

palatoplastia, realizada a partir dos 12 meses de idade, reconstrói a anatomia que 

distingue a cavidade nasal da cavidade oral (BERTIER; TRINDADE; SILVA FILHO, 

2007). Outro estudo aponta que as crianças com fissura transforame incisivo 

unilateral realizam aos três meses de idade, no mesmo tempo cirúrgico, a 

queiloplastia em associação com a palatoplastia anterior (FUDALEJ et al., 2009). Há 

controvérsias quanto à idade para a realização dos procedimentos cirúrgicos 

primários. Todavia, a intervenção em idade mais precoce também tem sido proposta. 

Bons resultados, principalmente em relação à qualidade da fala, têm sido 

evidenciados nos casos cuja correção cirúrgica aconteceu antes dos 12 meses de 

idade (PALANDI; GUEDES, 2011). 

As cirurgias são chamadas de primárias porque são as primeiras cirurgias 

plásticas reparadoras realizadas ao longo do processo de reabilitação das fissuras 

labiopalatinas. Em ambas as cirurgias, o estado de saúde da criança deve ser 

avaliado criteriosamente antes do procedimento cirúrgico, onde a criança deve 

apresentar condições orgânicas mínimas necessárias para submeter-se à anestesia 

geral com segurança. A criança deve ter condições clínicas favoráveis, com peso 

mínimo de 4,5kg e taxa de hemoglobina acima de 9,5g/dl para queiloplastia primária, 

e superior a 10g/dl para palatoplastia; série branca sem alterações; tempos de 

protrombina e de tromboplastina parcial ativada, e dosagem do fibrinogênio dentro 

dos valores de referência. Caso os resultados sejam considerados fora dos padrões 

exigidos de normalidade, a cirurgia é suspensa para segurança do próprio paciente 

(BIAZON; PENICHE, 2008; TABAQUIM; MARQUESINI, 2013).  

A fala, a voz e audição têm melhor prognóstico para um desenvolvimento 

adequado com o fechamento precoce do palato, porém, o fechamento tardio do 

palato, após 4 anos de idade, também pode favorecer o crescimento adequado do 

esqueleto da face. Quando a cirurgia é feita na fase em que a criança ainda não fala, 

a criança apresentará uma melhor produção articulatória, bem como quanto ao 

desenvolvimento da fala e da voz, que tende a não apresentar hipernasalidade 

importante (RIBEIRO; MOREIRA, 2005). A deformidade labial, pela localização e 
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possibilidade de sequelas funcionais e estéticas, é motivo de angústia dos pais 

desde o nascimento da criança. No entanto, o tratamento exige, além da equipe 

interdisciplinar, a adequação da família, para que as propostas e objetivos sejam 

concretizados (GOMES; MÉLEGA, 1997). 

De acordo com Alonso et al. (2010), a padronização de um protocolo 

interdisciplinar para o tratamento dos pacientes com fissura labiopalatina mostra-se 

necessária para promover a uniformização do atendimento prestado, e dessa 

maneira realizar uma avaliação prospectiva fidedigna, extraindo a longo prazo as 

melhores experiências adquiridas.  

 

 

2.3 CUIDADOS DE ENFERMAGEM NO PERÍODO PÓS-OPERATÓRIO DE 

CIRURGIAS PRIMÁRIAS 

 

 

O período pós-operatório estende-se desde o momento em que o 

paciente deixa a sala de cirurgia até a última visita de acompanhamento da equipe 

clínica. Esse período pode durar dias, uma semana ou vários meses. Durante o 

período pós-operatório, os cuidados de enfermagem enfocam o restabelecimento do 

equilíbrio fisiológico do paciente, o alívio da dor, a prevenção de complicações e o 

ensino do paciente/cuidador para o autocuidado (HINKLE; CHEEVER, 2016). Os 

cuidadores poderão se tornar capazes de cooperar e participar do cuidado, se o 

enfermeiro oferecer informações adequadas sobre os cuidados dispensados no pós-

operatório. O ensino do paciente e de seus cuidadores, neste período, poderá ajudar 

no alívio da ansiedade, abrandando o medo do desconhecido, o que poderá resultar 

em uma diminuição do tempo de hospitalização e de complicações, como agitação, 

sangramento e dor no período pós-operatório imediato (BIANCHI; LEITE, 2007). 

Sabe-se que cada pessoa apresenta uma reação diferente diante de 

situações idênticas, o que exige da enfermagem preparo para o bom relacionamento 

com o paciente e cuidador, proporcionando atitudes competentes e capacidade de 

sentir as necessidades humanas para satisfazê-las com respeito e dignidade. O 
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paciente, por sua vez, espera cuidados especiais e solução para os seus problemas, 

pois a realização de uma cirurgia é um acontecimento importante na vida de uma 

criança com anomalias e seus familiares, encerra um significado próprio e, por meio 

dela, busca-se uma forma mais saudável e uma melhor qualidade de vida (RISSO; 

BRAGA, 2010). 

Dessa forma, a assistência de enfermagem perioperatória é prestada de 

forma organizada pelos enfermeiros, embora, na maioria das vezes, não exista um 

registro ou uma documentação que norteie as suas etapas e que também garanta a 

sua continuidade. Assim, a assistência acaba sendo uma atividade profissional 

individual, o que dificulta sua sistematização. O paciente e a família têm papel 

essencial na formulação dos objetivos e na implementação da assistência a ser 

prestada, mas é a instituição de saúde que define a filosofia da assistência e, 

portanto, define também a maneira como a dimensão do cuidar estará inserida em 

um contexto com valores e crenças de ordem mais ampla (BIANCHI; LEITE, 2007). 

Após o procedimento cirúrgico, no período pós-operatório imediato (POI), 

os pais, geralmente, são orientados pela equipe de enfermagem sobre os cuidados 

dispensados de acordo com a cirurgia realizada neste período. Para um atendimento 

de enfermagem com qualidade, é preciso que a equipe esteja conscientizada e 

preparada para fazer a diferença no cuidado, compreendendo o paciente na sua 

complexidade. Na dinâmica da assistência, o enfermeiro é responsável por orientar e 

sanar dúvidas pertinentes às intervenções, trazendo uma maior tranquilidade e 

segurança às pessoas atendidas (RAZERA; BRAGA, 2011). 

Um estudo realizado por Trettene et al. (2014) identificou as dúvidas dos 

cuidadores das crianças com fissura labiopalatina sobre o pós-operatório das 

cirurgias de queiloplastia e palatoplastia, as quais se relacionaram a: consistência 

dos alimentos, utensílios utilizados para a administração da alimentação, alimentos a 

serem ofertados, técnica de limpeza da ferida operatória, realização da higiene oral, 

utilização de antissépticos bucais, tempo para remoção dos pontos cirúrgicos, 

exposição ao sol, imobilização dos membros superiores, sinais e sintomas de dor, 

analgésicos a serem utilizados e reconhecimento de sangramento atípico. Porém, a 

dúvida com maior prevalência foi sobre a alimentação (96% para queiloplastia e 

100% para palatoplastia). 
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Após as cirurgias primárias, os cuidadores devem ser orientados que a 

alimentação deve ser reiniciada após o retorno da criança da sala de cirurgia, sendo 

introduzida dieta líquida e fria por um período de 30 dias. Nesse contexto, o copo e a 

colher representam alternativas bastante viáveis, por apresentarem baixo custo, 

facilidade no manuseio e na higienização. Um estudo desenvolvido por Trettene, 

Mondini e Marques (2013), comparou a aceitação alimentar de crianças em POI de 

palatoplastia utilizando copo e colher, e evidenciou que, naquelas alimentadas com 

colher, o volume aceito foi maior, em menor tempo, com menos episódios de tosse e 

engasgos associados, e com menor perda do alimento pela comissura labial.  

Embora a alimentação após a queiloplastia utilizando a mamadeira seja 

amplamente aceita, o seu uso após a palatoplastia é contraditório, por ser o 

procedimento cirúrgico mais invasivo entre as cirurgias primárias. A criança pode não 

aceitar a alimentação por meio da mamadeira de maneira satisfatória, o que acarreta 

maior perda ponderal (COHEN; MARSCHALL; SCHAFER, 1992; KIM; LEE; CHAE, 

2009). Evitam-se, além da mamadeira, utensílios que necessitam de sucção, como 

bicos, chupetas e canudos, com a finalidade de não ferir o local cirúrgico (KASTEN 

et al., 2008).  

Outros utensílios são apontados como alternativas para a alimentação da 

criança em pós-operatório de queiloplastia e palatoplastia, tais como seringas, 

sondas e conta-gotas. Estes, porém, estão em desuso, e sua utilização está 

associada à desinformação. O uso de sondas é contraindicado, pois os reflexos de 

sucção e deglutição estão preservados. Em contrapartida, outro estudo apontou que 

crianças alimentadas por sonda nasogástrica utilizaram menos analgésicos no pós-

operatório de palatoplastia, inferindo menos dor (KENT; MARTIN, 2009). 

Um estudo comparativo (COHEN; MARSCHALL; SCHAFER, 1992) a 

respeito da alimentação por sonda ou seringa, diretamente ao seio materno ou com 

mamadeira, no período pós-operatório de queiloplastia e palatoplastia, não 

encontrou diferenças significantes do ponto de vista nutricional, imunológico e 

psicológico. No entanto, outro estudo (DARZI; CHOWDRI; BHAT, 1996) avaliou a 

alimentação de crianças submetidas à queiloplastia, comparando a alimentação 

direta ao seio materno e a colher, e concluiu que o peso das crianças alimentadas 

no seio foi maior.  
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A adequada aceitação alimentar interfere de forma significativa no 

processo de recuperação pós-operatória, estando relacionada inclusive ao processo 

de cicatrização, risco de deiscência e fístulas, estresse, desidratação e prevenção de 

infecções (SILVA; ROCHA; LAGE, 2009; AUGSORNWAN; PATTANGTANANG; 

PIKHUNTHOD, 2011). Para isso, os pais devem ser aconselhados sobre a 

administração dos alimentos, aumentando a densidade calórica, preferindo 

alimentos ricos em proteínas e vitaminas e voltando aos poucos com a dieta normal, 

onde a criança poderá voltar a comer os alimentos a que estava acostumada antes 

da cirurgia, mudando a consistência gradativamente de líquido para pastoso durante 

os 30 dias do período pós-operatório (MARTIN, 2005; RIBEIRO; MOREIRA, 2005; 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, 2009).  

Em ambas as cirurgias, a higiene bucal é o principal fator na prevenção 

de infecção. Para a queiloplastia, além da escovação dentária e de bochechos com 

enxaguatórios de base aquosa, é fundamental realizar a limpeza na ferida cirúrgica, 

antes e após as refeições, e todas as vezes que houver secreção ou restos de 

alimentos no local cirúrgico, utilizando cotonetes embebidos em soro fisiológico ou 

água filtrada (RIBEIRO; MOREIRA, 2005; THOMÉ; BERTONE, 2009). Para a 

palatoplastia, a higienização oral é feita por meio da escovação dentária, com 

cuidado para não ferir a área operada, e com bochechos com antissépticos bucais 

após cada refeição e antes de dormir (FRANCO; EYLER, 2003). Para as crianças 

que não sabem fazer bochecho, são oferecidos água, chá ou suco após cada 

refeição (RIBEIRO; MOREIRA, 2005). 

Em relação ao processo de cicatrização pós-operatória, a remoção dos 

pontos cirúrgicos da queiloplastia deve ser realizada conforme indicação do 

cirurgião, geralmente em intervalo de 7 a 10 dias, a contar da data da realização da 

cirurgia. Já na palatoplastia, os pontos cirúrgicos e/ou tampões caem 

espontaneamente, por volta do 20º ao 30º dia, não sendo necessária a retirada dos 

mesmos. A exposição direta ao sol deve ser evitada por 6 meses após a cirurgia, por 

interferir no processo de cicatrização. A utilização de protetores solares está 

indicada (GOMES; MÉLEGA, 1997; THOMÉ; BERTONE, 2009; TRETTENE et al., 

2014).  

Quanto à prevenção de infecção, além da necessidade de se 

intensificarem a higiene oral e a antibioticoterapia profilática no trans e pós-
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operatório imediato, o cuidador deve se atentar aos sinais clássicos de infecção, 

incluindo presença de secreção, odor, deiscência e febre (BIAZON; PENICHE, 

2008). O controle de sangramento é outro fator preocupante. As regiões anatômicas 

para a realização da queiloplastia e palatoplastia são altamente vascularizadas, e o 

risco de sangramento está sempre presente. Frequentemente, associa-se o 

sangramento a eventos traumáticos, geralmente ocasionados por brincadeiras com 

objetos pontiagudos, bater contra as grades do berço ou até mesmo no ombro do 

cuidador. Em casos extremos, é necessária a revisão de hemostasia (TRETTENE et 

al., 2014). 

É importante proteger as grades e as bordas do berço, ou o espaço em 

que a criança fica, com espumas, lençol ou cobertor, para que a mesma não 

machuque a boca. Outro cuidado a ser tomado é com brinquedos ou objetos 

pontiagudos, os quais devem ser mantidos fora do alcance das crianças, para evitar 

ferimentos no local cirúrgico (RIBEIRO; MOREIRA, 2005; THOMÉ; BERTONE, 

2009). 

Às crianças que possuem o hábito de chupar o dedo ou levá-los à boca, 

recomenda-se a utilização de braceletes para contenção dos membros superiores 

durante 30 dias, principalmente durante o sono, quando a criança, voluntariamente 

ou não, leva a mão à boca, podendo ocorrer um evento traumático no local cirúrgico, 

o qual pode ocasionar uma hemorragia. Diante dessa situação, é de extrema 

importância orientar os cuidadores a procurarem serviço médico de imediato, em 

razão das repercussões hemodinâmicas relacionadas ao sangramento (TRETTENE 

et al., 2014). Esses braceletes devem abranger a articulação do cotovelo, impedindo 

a realização da flexão para não comprometer a reabilitação pós-operatória ou levar à 

ruptura dos pontos cirúrgicos. No entanto, torna-se necessário movimentar os braços 

da criança durante a troca dos braceletes e durante o banho (GOMES; MÉLEGA, 

1997; MARTIN, 2005; RIBEIRO; MOREIRA, 2005; SILVA; ROCHA; LAGE, 2009, 

THOMÉ; BERTONE, 2009). 

As crianças submetidas à queiloplastia e à palatoplastia devem receber 

alta hospitalar quando apresentarem boa aceitação alimentar e quando seus 

cuidadores estiverem aptos aos cuidados inerentes ao procedimento cirúrgico. Isso 

porque o sucesso terapêutico está relacionado diretamente a uma assistência de 

enfermagem eficaz (AUGSORNWAN et al., 2012).. O cuidado de enfermagem deve 
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promover e/ou restabelecer a saúde do indivíduo, com o estabelecimento de 

assistência e práticas educativas para incentivar o autocuidado (SILVA et al., 2009). 

A reabilitação das crianças com fissura labiopalatina deve incluir o 

cuidado interdisciplinar, visando resultados biopsicossociais e funcionais. Dentro 

deste contexto, a enfermagem desempenha um papel fundamental e essencial em 

todas as fases de reabilitação, atuando principalmente como educadora e promotora 

do cuidado (PONGPAGATIP et al., 2012). 

A promoção da capacitação dos cuidadores referente aos cuidados pós-

operatórios das cirurgias primárias pode ser iniciada no período pré-operatório, pois 

os esclarecimentos relacionados às cirurgias, além da função de ensino, contribuem 

para minimizar a ansiedade dos cuidadores, que, geralmente, enfrentam elevado 

nível de estresse físico e psicológico, facilitando, assim, o enfrentamento situacional 

(BIANCHI; LEITE, 2007; TRETTENE et al., 2014). Dessa forma, o enfermeiro torna-

se imprescindível em todas as fases do processo de reabilitação da criança com 

fissura labiopalatina, atuando na capacitação de pacientes e/ou cuidadores. 

 

 

2.4 REPERCUSSÃO DA CONDIÇÃO DA FISSURA LABIOPALATINA E SEUS 

TRATAMENTOS NO CONTEXTO AFETIVO, SOCIAL E FAMILIAR 

 

 

Todo procedimento anestésico cirúrgico traz uma série de desconfortos 

em graus variados, tanto para quem vivencia diretamente quanto para quem tem 

proximidade com o paciente. É possível supor que, em se tratando de crianças, a 

antecipação deste evento pelos pais e/ou cuidadores desencadeará sentimentos e 

reações emocionais de medo, incerteza, angústia e preocupação. Dessa forma, a 

maneira como o cuidador pensa e sente sobre a sua criança mostra-se relevante no 

cuidado dispensado e no humor consequente da dedicação na tarefa. Assim, uma 

análise cognitiva poderia ser um preditor na compreensão de comportamentos 

manifestos e contribuir para minimizar o estresse e a ansiedade decorrentes de um 
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período tido como vulnerável e ameaçador (TABAQUIM; LAMÔNICA, 2002; 

TABAQUIM; MARQUESINI, 2013). 

No processo de reabilitação das fissuras labiopalatinas, iniciado com as 

cirurgias de queiloplastia e palatoplastia, evidencia-se grande expectativa e tensão 

psicológica dos pais (PARANAÍBA et al., 2011; AUGSORNWAN et al., 2012; 

GONGORJAV et al., 2012). Mesmo naqueles com certo padrão de equilíbrio e 

estabilidade, os níveis de estresse tornam-se elevados e colocam os provedores, via 

de regra, em estado de alarme, o que poderá ser minimizado se receberem 

orientações adequadas (TABAQUIM; MARQUESINI, 2013). 

Dentre os sintomas possíveis dos cuidadores, desencadeados ou 

exacerbados pela condição vivenciada pela criança com fissura labiopalatina no 

período de reparação cirúrgica, a ansiedade é uma reação emocional frequente, 

percebida pela consciência e sentimentos subjetivos de tensão, apreensão, 

nervosismo e preocupação, intensificando a atividade do sistema nervoso autônomo. 

Estas respostas incluem alteração da frequência cardíaca, do padrão respiratório e 

da pressão arterial, inquietação, tremores, aumento da sudorese e tensão muscular. 

Quando os sintomas são circunstanciais, decorrentes de uma experiência aflitiva e 

transitórios pela antecipação de ameaça futura, não implicam na associação a 

condições patológicas. No entanto, quando recorrentes e excessivos, podem indicar 

um transtorno neuropsiquiátrico. Em situações específicas, os sintomas de 

ansiedade diferem entre si nos tipos de objetos ou situações que induzem medo, 

ansiedade ou comportamento de esquiva, assim como na ideação cognitiva e 

conteúdo de pensamentos ou crenças associados (AMERICAN PSYCHIATRIC 

ASSOCIATION, 2014).  

Um aspecto importante para o aumento da ansiedade é o fato de que os 

cuidadores geralmente comparam a resposta ao tratamento apresentada por suas 

crianças com a de outras crianças. Essa comparação pode ser fator desencadeante 

de conformismo ou depressão se o cuidador concluir que a evolução de sua criança 

não é a mesma apresentada pelas outras crianças com as quais conviveu durante a 

rotina de tratamento (TABAQUIM, 1998; ZANON; BATISTA, 2012). Esta 

contingência tem sido frequentemente observada em práticas clínicas, exigindo 

conhecimento e estratégias para minimizar o impacto decorrente (RAZERA; 

TRETTENE; TABAQUIM, 2016). 
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Outro estado psicológico reconhecido, em situações de risco, são as 

instabilidades de humor acompanhadas de alterações somáticas e cognitivas que 

afetam significativamente a capacidade de funcionamento do indivíduo, que 

proporcionam sintomas predisponentes, como os depressivos. A depressão é 

caracterizada por um ou vários distúrbios emocionais, que provocam alteração da 

afetividade com sintomas psíquicos e somáticos, classificada por diferentes 

maneiras, dependendo de como se manifesta. Tem como características: tristeza 

permanente; ansiedade ou sensação de vazio; sentimentos de desesperança; 

pessimismo; perda de interesse ou prazer nas atividades que anteriormente eram 

consideradas prazerosas, incluindo a sexual; problemas de sono; perda ou excesso 

de apetite; diminuição de energia ou fadiga; ideias de morte; irritabilidade, 

dificuldade para se concentrar; dores crônicas, como de cabeça ou de estômago, 

que não melhoram com tratamento. Esses sintomas isolados são comuns ao 

sentimento de tristeza, porém na depressão adquirem um caráter patológico, pois 

interferem na capacidade do indivíduo de trabalhar, relacionar-se, dormir e desfrutar 

de atividades consideradas anteriormente agradáveis, incluindo o cuidado filial. Tais 

alterações, tornando-se crônicas, trazem prejuízos significativos em várias áreas da 

vida de uma pessoa (AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2014). 

Para Zanon e Batista (2012), entre os fatores que contribuem para o 

estabelecimento da ansiedade e depressão entre os cuidadores, temos a mudança 

da rotina e a instabilidade à qual são submetidas as pessoas em situação 

envolvendo procedimentos cirúrgicos. Além disso, o impacto é maior quando se 

constata o desconhecimento dos cuidadores a respeito dos cuidados de suas 

crianças no tratamento que elas requerem. A intervenção cirúrgica é um evento 

imposto pela necessidade, que exige um processo de enfrentamento em resposta à 

debilidade e vulnerabilidade ao estresse experimentado. 

Em 1956, Hans Hugo Bruno Selye (DEL BIANCO FARIA; CARDOSO, 

2010) definiu o estresse como uma quebra da homeostase interna do organismo, 

cuja reação é eliciada por um estressor, ou seja, qualquer evento ou situação do 

ambiente que exija esforço de adaptação. Desse modo, descreveu três fases das 

alterações físicas e químicas produzidas pelo estresse: fase de alerta (inicia-se 

quando o organismo é exposto a um agente estressor, considerada como uma fase 

positiva, onde o ser humano se energiza através de produção da adrenalina, onde a 
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sobrevivência é preservada e uma sensação de plenitude é frequentemente 

alcançada), fase de resistência (inicia-se quando a pessoa automaticamente tenta 

lidar com os seus estressores de modo a manter sua homeostase interna) e fase de 

exaustão (surge quando o organismo encontra-se extenuado pela exposição ainda 

mais prolongada ao agente estressor, onde doenças graves podem ocorrer nos 

órgãos mais vulneráveis, como enfarte, úlceras, depressão, entre outros).  

No entanto, Lipp (2005) identificou que existe outra fase do estresse, 

designada de quase-exaustão (quando os fatores estressantes persistem em 

frequência ou intensidade, ocorrendo uma quebra na resistência da pessoa), que 

ocorre entre as fases de resistência e exaustão. Desse modo, propôs um modelo 

quadrifásico para o estresse que expande o modelo trifásico desenvolvido por Selye 

em 1956 (DEL BIANCO FARIA; CARDOSO, 2010). 

Segundo Lipp (2000), o estresse é definido como um estado de tensão 

que causa uma ruptura no equilíbrio interno do organismo, causada pelas alterações 

psicofisiológicas que ocorrem quando a pessoa se confronta com uma situação que 

a irrite, amedronte, excite ou confunda, ou mesmo que a faça imensamente feliz. O 

estresse é um mecanismo normal, e se for bem compreendido e controlado é 

benéfico para o homem. Porém, o descontrole e a cronicidade fazem com que a 

pressão constante acabe em prejuízos, tanto intelectuais como físicos. O estímulo 

que poderia ser benéfico é substituído pela fadiga, podendo levar a pessoa à 

suscetibilidade, tanto de doenças físicas como mentais (SADIR; BIGNOTO; LIPP, 

2010; TABAQUIM; MARQUESINI, 2013).  

As mudanças no estilo de vida das pessoas estão deixando-as debilitadas 

e, com isso, vulneráveis ao estresse, que tem assumido o status de doença. No 

Brasil, as pessoas estão cada vez mais estressadas, pois a grande maioria não 

possui conhecimento de como lidar com suas fontes de tensão (LIPP; MALAGRIS; 

NOVAES, 2007). A autopercepção e o gerenciamento do estresse do cuidador, 

prévio à condição de fissura labiopalatina da criança, estão diretamente relacionados 

à sua capacidade de resolução de problemas e ao consequente bem-estar 

psicológico, não necessariamente ao desgaste físico decorrente do cuidado. Quanto 

maior a autoestima e o senso de entendimento dos cuidados, melhor o bem-estar 

psicológico (RAINA et al., 2005). 
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A relação das situações de estresse enfrentadas pelos cuidadores e os 

sintomas físicos e psicológicos pode ser mediada pelos processos de 

enfrentamento, nos quais as percepções de autoeficácia e competências 

(estratégias de enfrentamento) são capazes de mediar a relação entre o evento 

estressante e a aflição sofrida pelo cuidador, resultando em melhor saúde e 

diminuição da sobrecarga (SALIN; KAUNONEN; ASTEDT-KURKI, 2009). 

A saúde psicológica e física dos cuidadores pode ser fortemente 

influenciada pela condição e comportamento da criança, como também pela 

demanda de cuidados dispensados no tratamento da fissura labiopalatina. Na fase 

pós-operatória há um aumento da responsabilidade vinculado à recuperação da 

criança, o que leva a riscos de sobrecarga, cansaço exaustivo, isolamento social e 

estados maiores de estresse do cuidador (RAINA et al., 2005). Assim, a análise da 

sobrecarga do cuidador é indispensável nos processos de reabilitação porque 

resulta em diagnóstico que permite a realização de cuidado fundamental junto ao 

cuidador de crianças com fissura labiopalatina.  

O conceito de sobrecarga pode ser compreendido sob dois aspectos, 

objetivo e subjetivo (TESSLER; GAMACHE, 1996). A sobrecarga objetiva é 

determinada a partir da frequência de assistências e supervisões do cuidador no 

cuidado cotidiano ao paciente e da frequência de alterações na rotina de sua vida, 

ou seja, refere-se às demandas concretas, como excesso de tarefas, supervisão de 

comportamentos, dificuldades financeiras e perturbações na sua rotina e vida social. 

A sobrecarga subjetiva é determinada pelo grau de incômodo sentido pelo familiar 

ao exercer o papel de cuidador e das suas preocupações com o paciente, e está 

relacionada ao universo dos sentimentos, preocupações com o presente e futuro do 

paciente, incômodo em lidar com situações problemáticas, sentimentos de perda, 

culpa, vergonha, impotência e desamparo (KATE et al., 2013). Dessa forma, o 

cuidador da criança com fissura labiopalatina pode apresentar alterações em sua 

vida social, como afastar-se de suas atividades de lazer, devido ao acúmulo de 

responsabilidades, iniciando um processo de isolamento social.  

A literatura tem sido generosa em estudos que analisam os efeitos da 

sobrecarga do cuidador em diferentes populações (SCAZUFCA, 2002; CARDOSO et 

al., 2012; GRATAO et al., 2012; STACKFLETH et al., 2012; GUEDES; PEREIRA, 

2013; MANOEL et al., 2013; PEREIRA et al., 2013; HANSEN et al., 2014; MACEDO 
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et al., 2015; MISQUIATTI et al., 2015; MONTEIRO; MAZIN; DANTAS, 2015; SOUZA 

et al., 2015; VALER et al., 2015), mas é incipiente, nacional e internacionalmente, no 

que se refere à sobrecarga do cuidador de crianças com fissura labiopalatina, a 

considerar as habilidades intelectuais no exercício criativo e de compreensão sobre 

os conceitos relacionados aos procedimentos necessários à recuperação e melhoria 

da qualidade de vida da criança que é cuidada. Assim, ações que deveriam ser 

assimiladas e automatizadas, concernentes a orientações e treino profissionais, são, 

por vezes, negligenciadas pelo cuidador menos atento e com recursos inferiores, 

envolvendo a compreensão e outras habilidades intelectuais. O cuidador pode 

apresentar uma condição insatisfatória no desempenho de algumas tarefas 

decorrentes, não necessariamente de um diagnóstico de deficiência intelectual, mas 

de privação de estímulos e oportunidades para melhorar a instrução ou 

escolaridade, e, com isso, comprometem o raciocínio em atividades com exigência 

cognitiva (RAZERA et al., 2017).  

A realização de atividades educativas durante a internação tem sido 

apresentada como um método eficaz para minimizar o estresse, tanto de pacientes 

quanto de cuidadores, fortalecendo o vínculo entre a criança e o cuidador e 

favorecendo o sentimento de autoconfiança (MORAES; BUFFA; MOTTI, 2009). 

Muitas vezes, a situação de cuidado é inesperada, e os cuidadores podem não estar 

preparados para a responsabilidade exigida e, como resultado, as percepções de 

autoeficácia e competência podem não estar presentes. Portanto, é de importância 

fundamental que os cuidadores estejam preparados, por meio de estratégias 

educativas, sobre o modo de cuidar. A educação é necessária para a aquisição do 

conhecimento e habilidades necessárias para a adaptação à situação de prestar 

cuidado (NOGUEIRA et al., 2012). 

Dentro deste contexto, o foco dos cuidados de enfermagem não é apenas 

sobre a criança, mas também aos cuidadores e familiares. Porém, no Brasil, existem 

poucos estudos investigando a saúde do cuidador de criança com fissura 

labiopalatina (SOUZA; WEGNER; GORINI, 2007; TRETTENE; MONDINI; 

MARQUES, 2013). O processo de reabilitação do paciente com fissura deve nortear-

se por uma assistência interdisciplinar, visando resultados biopsicossociais e 

funcionais. Assim, o enfermeiro exerce um papel fundamental e essencial em várias 

fases do processo de reabilitação, atuando principalmente como educador na 
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promoção do autocuidado, informando os cuidadores sobre o processo de 

tratamento das fissuras labiopalatinas, fortalecendo o autocuidado, bem com, 

minimizando a condição da sobrecarga. Na assistência para a otimização da 

funcionalidade reabilitadora, diferentes estratégias são necessárias, visando à 

motivação e engajamento no processo.  

 

 

2.5 VÍDEO EDUCATIVO COMO ESTRATÉGIA DE INTERVENÇÃO NOS 

CUIDADOS PÓS-OPERATÓRIOS 

 

 

Na atualidade, o surgimento de tecnologias da informação vem 

transformando a sociedade, empregando desafios pedagógicos na tarefa de 

atualizar o modelo de ensino-aprendizagem em diversas áreas, incluindo a área da 

enfermagem (RODRIGUES; PERES, 2008). O uso da computação e a consequente 

ampliação dos seus recursos tem causado modificações profundas em praticamente 

todas as atividades da sociedade moderna (FONSECA et al., 2009). Assim, o uso de 

recursos de tecnologia da informática apresenta novas formas de ler, escrever, 

pensar e agir. À medida que o usuário recebe as informações no computador, ele 

interpreta, se renova e se modifica, desenvolvendo o seu processo de construção e 

elaboração do conhecimento (MELO; DAMASCENO, 2006). 

O avanço dessa tecnologia oferece o potencial para a criação de 

atividades para o desenvolvimento de competências de enfermagem na prática 

clínica, incluindo a relevância, estratégias de ensino-aprendizagem e promoção da 

resolução de diversos problemas (CANT; COOPER, 2014; LIAW et al., 2015). Nesse 

contexto, a educação em saúde de forma interativa pode ajudar a melhorar a 

assistência ao paciente por meio de uma coordenação eficaz, da divulgação dos 

avanços dos cuidados em todas as especialidades e profissões, além de apoiar 

ações e recursos de informação e comunicação, envolvendo materiais elaborados 

com a finalidade de subsidiar essa interação (FONSECA; CRUZ, 2012; PAIGE et al., 

2015). Dentre os materiais utilizados, destaca-se o vídeo educativo como recurso 

didático e tecnológico de disseminação de conhecimentos, o qual pode ser usado 
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como ferramenta para a formação da consciência crítica e de promoção à saúde 

(FONSECA; CRUZ, 2012; DILLEY et al., 2014; MARINI et al., 2014).  

É um recurso que tem sido utilizado com maior frequência nos últimos 

anos, porém, constata-se esse emprego como atrativo e não, fundamentalmente, 

como método educativo. Essa ferramenta pode fornecer ao espectador melhor 

facilidade de aprendizagem, quando a construção privilegia procedimentos rigorosos 

de ensino, como proporcionar o desenvolvimento do pensamento crítico, a promoção 

de expressão e da comunicação, o favorecimento de uma visão interdisciplinar, a 

integração de diferentes capacidades e inteligências, bem como a valorização do 

trabalho compartilhado (VARGAS; ROCHA; FREIRE, 2007; CASTRO; TAKAHASHI, 

2008). 

O vídeo educativo representa uma estratégia de comunicação 

fundamental para o desenvolvimento tecnológico da assistência à saúde, dentre 

outras, à área de enfermagem, além de ser viável para o processo ensino-

aprendizagem de procedimentos que exigem habilidades técnicas em saúde 

(RAZERA et al., 2014). Trata-se de um método eficaz, de baixo custo, simples e 

atraente, recomendado para o desenvolvimento cognitivo do paciente e seus 

cuidadores, bem como para contribuir com experiências positivas, incluindo menor 

nível de estresse e ansiedade, que são inerentes aos pacientes e seus familiares 

durante a hospitalização, mais precisamente durante a fase que envolve o 

procedimento cirúrgico (LIU; XU; ZANG, 2014; BARAZ; ZAREA; DASHTBOZOEGI, 

2014; HSUEH et al., 2014). 

No contexto hospitalar, indivíduos com fissura labiopalatina, desde o seu 

primeiro ano de vida, vivenciam exposições a procedimentos cirúrgicos corretivos da 

malformação facial, ocasionando uma demanda de cuidados que requer da família, 

especialmente do seu cuidador, a dedicação incondicional no tratamento reabilitador 

do paciente. Faz-se necessário um olhar acolhedor para o familiar comprometido no 

processo, no sentido de promover estratégias que possibilitem a melhoria da 

eficiência de suas ações no trato com o paciente. A capacitação dos cuidadores de 

crianças com fissura labiopalatina, portanto, constitui um desafio para a equipe de 

enfermagem, uma vez que a qualidade dos cuidados prestados influi diretamente no 

processo reabilitador (NUSBAUM et al., 2008; PONGPAGATIP et al., 2012).  
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Assim, a participação do enfermeiro como integrante da equipe 

interdisciplinar mostra-se indispensável para identificar e atender às necessidades 

da criança e preparar os pais ou cuidadores à continuidade do tratamento no 

domicílio, prevenindo e amenizando problemas decorrentes do procedimento 

cirúrgico (SCOTT et al., 2014; TRETTENE et al., 2014). 

Para minimizar tais contingências, são necessários programas 

alternativos de facilitação aos cuidados à criança, dentre os quais se destaca o 

emprego da comunicação visual-auditiva, que tem se mostrado de fundamental 

importância na educação em saúde, com o objetivo de atender aos padrões 

internacionais de segurança do paciente e alcançar a eficiência nos resultados 

(RIRATANAPONG et al., 2013). No entanto, deve-se considerar que os resultados 

estão diretamente relacionados à qualidade dos materiais delineados com 

propósitos definidos, desenvolvidos por profissionais com experiência na área 

(AUGSORNWAN; PATTANGTANANG; PIKHUNTHOD, 2011).  

Compreende-se que a pesquisa nacional em educação em geral, e 

especificamente na área da enfermagem, com a utilização de recursos tecnológicos 

como, no caso, o vídeo educativo, ainda está em ascensão. Para que a utilização de 

um material educativo seja eficaz, é necessário que o mentor saiba selecionar e 

organizar o conteúdo necessário, levando em consideração principalmente o 

objetivo e o perfil/características do público-alvo. Assim, o enfermeiro, a partir de sua 

experiência clínica e como profissional conhecedor/detentor das novas 

metodologias, possa ser capaz de desenvolver estratégias baseadas nas novas 

tecnologias/metodologias, que sejam reconhecidas pela aplicabilidade nos diferentes 

contextos de ensino, pesquisa e assistência.  

Portanto, a construção do vídeo educativo para este estudo teve o 

propósito de conscientizar e capacitar/treinar os cuidadores de crianças com fissura 

labiopalatina submetidas às cirurgias de queiloplastia e palatoplastia sobre os 

cuidados pós-operatórios, a fim de garantir a continuidade dos cuidados com 

qualidade após a alta hospitalar, minimizando complicações e promovendo o 

processo reabilitador. A utilização desse recurso audiovisual pode se estender aos 

profissionais de enfermagem e de áreas afins, incluindo as relacionadas à 

telenfermagem, realização de aulas presenciais e à distância, treinamentos e 
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aperfeiçoamentos, referentes aos cuidados pós-operatórios de queiloplastia e 

palatoplastia.   
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3 OBJETIVOS 

 

 

3.1 OBJETIVO GERAL 

 

 

� Verificar o padrão de informação de cuidadores informais de crianças com 

fissura labiopalatina sobre os cuidados pós-operatórios de queiloplastia e 

palatoplastia por meio da utilização de um vídeo educativo. 

 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

� Descrever o processo de construção e validação do vídeo educativo sobre os 

cuidados pós-operatórios de queiloplastia e palatoplastia; 

� Comparar o padrão de informação dos cuidadores sobre os cuidados pós-

operatórios, nos períodos pré e pós-treinamento com diferentes recursos, 

utilizados em cada grupo; 

� Identificar e comparar o perfil comportamental dos cuidadores entre os dois 

grupos. 
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4 MATERIAL E MÉTODO 

 

 

Estudo clínico quase experimental, o qual envolve uma proposta de 

educação em saúde com o uso de um vídeo educativo elaborado para os cuidados 

das crianças com fissura labiopalatina no período pós-operatório de queiloplastia e 

palatoplastia. 

 

 

4.1 LOCAL DO ESTUDO 

 

 

O presente estudo foi realizado na Unidade de Internação do Hospital de 

Reabilitação de Anomalias Craniofaciais da Universidade de São Paulo (HRAC-

USP), sendo este um hospital especializado no atendimento de crianças com 

fissuras labiopalatinas e anomalias craniofaciais. A atuação é interdisciplinar e a 

equipe é composta por enfermeiros, técnicos de enfermagem, médicos, 

fisioterapeutas, nutricionistas, fonoaudiólogos, psicólogos, terapeutas ocupacionais, 

entre outros. A equipe de enfermagem é composta por um enfermeiro coordenador, 

vinte e três enfermeiros assistenciais e setenta e seis técnicos de enfermagem.  

 

 

4.2 POPULAÇÃO E AMOSTRA 

 

 

A amostra constou de 80 cuidadores informais que acompanhavam 

crianças com fissura labiopalatina isolada submetidas às cirurgias primárias de 

queiloplastia e/ou palatoplastia, compondo dois grupos (G1 e G2), sendo G1 o grupo 

experimental o qual participou do treinamento sobre os cuidados pós-operatórios 
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proposto no estudo e aplicado pela pesquisadora com o emprego do recurso 

audiovisual elaborado e validado para essa pesquisa; e G2 o grupo comparativo, 

que também recebeu orientações pós-operatórias (recurso oral), porém, realizadas 

por enfermeiros na rotina da Instituição hospitalar participante. 

Como critérios de inclusão foram considerados: ser cuidadora de criança 

na faixa etária de 3 a 24 meses de idade, com fissura labiopalatina pré-forame 

(unilateral, bilateral ou mediana, completa ou incompleta), transforame (unilateral, 

bilateral ou mediana), pós-forame (completa ou incompleta), e estar em pós-

operatório imediato de queiloplastia e/ou palatoplastia; ser cuidadora responsável, 

ativa (diária), representada na figura de mãe, avó ou tia, seguindo os graus de 

parentesco de primeiro, segundo e terceiro grau, respectivamente, e concordância 

formal em participar do estudo. Foram excluídas as cuidadoras de crianças com 

comprometimento neuropsicomotor, síndromes genéticas e outras malformações ou 

comorbidades, por necessitarem de cuidados especiais; cuidadoras analfabetas, 

uma vez que os instrumentos requeriam a leitura e a escrita, ou as que 

apresentavam diagnóstico de deficiência intelectual, sensorial ou psiquiátrica. 

Desse modo, no dimensionamento da casuística deste estudo, deparou-

se com 112 cuidadoras que não contemplavam os critérios preestabelecidos acima, 

dentre elas, uma apresentava diagnóstico de deficiência visual, 21 eram cuidadoras 

de crianças com outras síndromes ou malformações associadas, três eram 

cuidadoras de crianças que tiveram as cirurgias suspensas por alteração clínica e 87 

foram excluídas pelas crianças não contemplarem as cirurgias primárias, ou seja, já 

passaram por essa experiência anteriormente recebendo as orientações pós-

operatórias (Figura 3). 
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Figura 3 – Fluxograma do dimensionamento da casuística 

 

 

4.3 INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS 

 

 

4.3.1 Protocolo de Entrevista Estruturada 

 

O protocolo construído para este estudo correspondeu à entrevista 

estruturada que foi aplicada aos cuidadores das crianças com fissura labiopalatina 

em dois momentos, com o objetivo de caracterizá-los quanto ao padrão de 

informação específica e obtenção de dados demográficos, considerando as 

seguintes variáveis: idade, número de filhos, classificação socioeconômica, 

escolaridade, estado civil, grau familiar, identificação da criança e identificação do 

procedimento cirúrgico. A identificação sobre o padrão de informação dos 

cuidadores acerca dos cuidados dispensados no período pós-operatório de cirurgias 

primárias (Apêndice A) foi estruturada em cinco categorias:  

a. Cuidados gerais – relacionados ao posicionamento da criança no colo 

do cuidador, permissão de sucção dos dedos e/ou chupeta, colocação da mão da 

criança na boca, cuidados no dormitório, brinquedos e brincadeiras, exposição solar 

e período que esses cuidados deverão ser dispensados no pós-operatório.  

80 recrutados e 
randomizados 

40 G1 

192 participantes 
recrutados 

112 não contemplaram os 
critérios pré-estabelecidos 

40 G2 
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b. Alimentação – relacionada à consistência e temperatura do alimento, 

utensílios mais indicados e período de oferta desta alimentação no pós-operatório.  

c. Higienização e cicatrização cirúrgica – relacionada à retirada ou não 

dos pontos cirúrgicos, higiene bucal e cirúrgica e frequência diária desta 

higienização.  

d. Intercorrências no local cirúrgico – sangramento, traumatismos, 

ferimentos, dificuldade respiratória, infecção no local, febre e dor que poderão 

acontecer no domicílio.  

e. Estado comportamental – comportamento do cuidador com a criança 

no cuidado dispensado e no humor consequente da dedicação na tarefa. 

O instrumento foi construído para o presente estudo, sendo testado 

previamente (estudo piloto), quanto aos procedimentos de aplicação, de vernáculo e 

propósito. O sistema de correção foi considerado quanto ao percentual de respostas 

corretas obtidas pelo participante. O critério de aprendizado satisfatório foi arbitrado 

em 70% por representar um repertório suficiente para o cuidado pós-operatório 

referido. 

 

4.3.2 Inventário de sintomas de stress para adultos – ISSL  

 

Segundo Lipp (2005), o ISSL visa identificar, de forma objetiva, a 

sintomatologia de estresse, os tipos psicológico ou somático e a fase em que se 

encontra (alerta, resistência, quase-exaustão e exaustão). Inventário validado e 

aprovado pelo Conselho Federal de Psicologia, sendo utilizado em pesquisas e 

atividades clínicas para o diagnóstico de estresse em adultos. É composto por três 

quadros com questões referentes aos sintomas observados nas quatro fases do 

estresse, onde o sujeito irá assinalar quais sintomas tem experienciado nas últimas 

24 horas, na última semana e no último mês. A correção e análise são feitas 

conforme referenciais normativos do instrumento.  
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4.3.3 Inventário de Beck para depressão – BDI  

 

O BDI (CUNHA, 2001) é um instrumento estruturado, composto de 21 

categorias de sintomas e atitudes que descrevem manifestações comportamentais 

cognitivas afetivas e somáticas de depressão. Cada categoria contém quatro 

alternativas que expressam níveis de gravidade dos sintomas depressivos. A 

pontuação para cada categoria varia de zero a três, sendo zero a ausência dos 

sintomas depressivos e três a presença dos sintomas mais intensos. 

 

4.3.4 Inventário de Beck para ansiedade – BAI 

 

Proposto por Cunha (2001) para medir os sintomas comuns de 

ansiedade. Ele consta de 21 sintomas listados, contendo quatro alternativas em 

cada um, em ordem crescente do nível de ansiedade. A escala classifica a 

ansiedade em: mínima (de 0 a 10 pontos); leve (de 11 a 19 pontos); moderada (de 

20 a 30 pontos); e grave (de 31 a 63 pontos).  

 

4.3.5 Teste não verbal de inteligência  

 

Este teste (BOCCALANDRO, 2003), tem o objetivo de avaliar a 

capacidade intelectual em níveis de escolaridade do ensino fundamental, médio e 

superior, envolvendo os seguintes raciocínios: compreensão da relação de 

identidade e raciocínio por analogia, analogia do tipo numérica com adição e 

subtração e mudança de posição, analogia espacial com mudança de posição. É 

composto por 36 itens de conteúdo figurativo-abstrato contidos num caderno, em 

formato de matriz, sendo a folha de respostas apresentada separadamente. Há seis 

alternativas de respostas para cada questão, e o escore máximo é de 36 pontos. A 

correção é feita com crivos de acertos e erros, por meio dos quais se pode obter 

quantitativamente o total de acertos e qualitativamente os tipos de erros cometidos 

pelo sujeito, considerando os diversos raciocínios exigidos para responder a cada 

item do teste. A cotação do teste considera o somatório de acertos, convertendo-se 
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o resultado numa escala em percentil, e a classificação é obtida pelas tabelas 

normativas do instrumento. 

  

4.3.6 Escala de Bourden Interview – BI  

 

Desenvolvida para avaliar a sobrecarga de pais ou cuidadores de 

pacientes com deficiência física, sensorial ou mental, traduzida e validada para a 

população brasileira (SCAZUFCA, 2002). Contém 22 questões englobando as áreas 

da saúde, vida social e pessoal, situação financeira, bem-estar, comportamento 

emocional e relacionamento interpessoal. A pontuação de resposta para cada item 

varia de 0 a 4, na qual: 0 - nunca; 1 - raramente; 2 - algumas vezes; 3 – 

frequentemente; 4 - sempre. O último item da escala avalia, de forma global, quanto 

o familiar se sente sobrecarregado no cuidado com o paciente. Para esse item, as 

alternativas de resposta são: 0 - nem um pouco; 1 - um pouco; 2 – moderadamente; 

3 – muito; 4 - extremamente. O escore final do BI é obtido através da soma total de 

todas as respostas, podendo variar de 0 a 88. Quanto maior o escore final, maior a 

sobrecarga do cuidador (ZARIT; REEVER; BACH-PETERSON, 1980).  

 

4.3.7 Construção e validação do vídeo educativo sobre os cuidados pós-

operatórios de queiloplastia e palatoplastia 

 

O presente instrumento descreve as etapas percorridas para a construção 

e validação de um vídeo educativo como recurso tecnológico direcionado aos 

cuidadores de crianças com fissura labiopalatina submetidas às cirurgias de 

queiloplastia e palatoplastia sobre os cuidados pós-operatórios, atendidas em um 

centro de referência em anomalias craniofaciais.  

Como referencial teórico foram utilizadas as etapas preconizadas por 

Falkembach (2005), incluindo o planejamento, a seleção adequada de imagens, 

produção de textos de fácil entendimento, elaboração de um roteiro com rigor 

metodológico, assim como a combinação da criatividade de transformar o desafio da 
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transmissão da linguagem técnico-científica em mensagem adequada para o 

público-alvo. 

A construção do vídeo educativo seguiu as seguintes fases 

(FALKEMBACH, 2005): 

- Análise e planejamento: nesta etapa realizou-se a pesquisa 

bibliográfica sobre o tema, a definição dos objetivos, conteúdo e público-alvo 

(escopo), além do planejamento dos recursos necessários para o desenvolvimento e 

do orçamento disponível, bem como os resultados esperados (FALKEMBACH, 

2005). 

Para a seleção do conteúdo foi necessário explorar, inicialmente, as 

informações de diferentes autores nacionais e internacionais e suas condutas 

práticas, além do auxílio dos enfermeiros da Instituição, envolvidos no processo 

ensino-aprendizagem da temática, remetendo à troca de experiências e 

questionamentos sobre a sua realidade.  

O material produzido foi apresentado por meio de narrativa, sobrepondo-

se figuras demonstrativas, e obedeceu a uma sequência lógica, onde foram 

apresentados os cuidados dispensados às crianças com fissuras labiopalatinas no 

período pós-operatório, incluindo: os procedimentos a serem realizados quanto à 

limpeza da ferida cirúrgica, recomendações sobre a alimentação e os cuidados 

necessários durante o período pós-operatório.  

Para transmitir adequadamente as mensagens e enfatizar as principais 

informações necessárias aos cuidadores, o vídeo foi construído com o cuidado de 

não ser muito extenso, o que poderia torná-lo cansativo. Assim, com cerca de 10 

minutos de duração, o vídeo se propôs a manter atenção do público-alvo durante 

toda a sua exibição (RAZERA et al., 2014). 

Com o uso de técnicas de animação e outras ferramentas digitais que 

substituíram o uso de imagens gravadas de pessoas reais, o vídeo pôde ser 

produzido e finalizado com menos recursos financeiros, o que viabilizou o projeto e 

tornou seu desenvolvimento mais acessível. 

- Modelagem: ocorreu a elaboração e organização do conteúdo e 

transformação para a linguagem audiovisual (FALKEMBACH, 2005). 
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Para materializar as ideias e servir como base para o desenvolvimento do 

projeto, todas as informações foram organizadas em forma de um roteiro, ferramenta 

indispensável por permitir a prévia avaliação dos especialistas em relação à 

qualidade do material a ser desenvolvido, para que pudesse atender às expectativas 

e necessidades dos cuidadores. 

Por ser uma explicação subjetiva, construída a partir de ideias, conceitos 

e visões da pesquisadora, o roteiro foi bastante detalhado para que os profissionais 

responsáveis pela sua produção soubessem exatamente como executar o material. 

É no roteiro que constam as descrições de cada um dos elementos de som e 

imagem que fazem parte do vídeo. No áudio, por exemplo, foram determinadas 

todas as características da locução, desde o texto que seria transmitido até o estilo 

dos locutores, o tom de voz e os trechos com locução masculina ou feminina, 

simulando a fala da enfermeira. A correta variação de trilhas sonoras e efeitos 

especiais também serviram para dar a devida ênfase ou criar o clima ideal para cada 

uma das etapas. Na concepção visual do vídeo, determinaram-se todas as imagens 

que deveriam aparecer na tela em cada momento da locução, assim como os textos 

e letreiros que seriam utilizados para reforçar as informações principais, facilitando o 

entendimento e aumentando a lembrança dos ensinamentos transmitidos (RAZERA, 

et al., 2014). 

Através de um storyboard (Apêndice B), ferramenta visual desenvolvida 

com a demonstração quadro-a-quadro de toda a estrutura do vídeo em forma de 

rascunhos ou esboços, tornou-se possível entender corretamente o roteiro e 

direcionar a produção do material com todos os seus componentes (FALKEMBACH, 

2005). 

- Implementação: constou do processo de criação e produção do projeto 

(FALKEMBACH, 2005). Toda a montagem e finalização do material foram 

executadas a partir dos elementos constantes no roteiro e de acordo com as 

descrições visuais do storyboard. Para isso, utilizaram-se softwares específicos para 

este fim, o Adobe After Effects e o Adobe Premiere, programas de computação 

gráfica e edição profissional de vídeos onde foram organizadas as informações de 

sons e imagens, montando-se assim a estrutura final do vídeo. 

- Avaliação e manutenção: constaram na fase de testes e correções de 

conteúdo, imagens, letreiros, locução e erros gramaticais, bem como a validação do 
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conteúdo e estética (FALKEMBACH, 2005). A validação pode ser realizada por meio 

dos seguintes métodos: validade do conteúdo, validade relacionada a um critério e 

validade do constructo (ALEXANDRE; COLUCI, 2011). Assim, optou-se por utilizar a 

validação de conteúdo, que significa verificar se o instrumento utilizado responde às 

necessidades da pesquisa em estudo (RUBIO et al., 2003). 

Para testar o vídeo educativo quanto à validade de conteúdo, optou-se 

por utilizar a avaliação por juízes ou peritos de distintas áreas (Apêndice C), que 

incluíram: Enfermagem, Comunicação em Saúde e Comunicação Visual. Foram 

elencados juízes que possuíam domínio dos pressupostos teóricos e de análise dos 

constructos de confiabilidade relacionados ao instrumento, que atenderam ao critério 

de inclusão, ou seja, dez anos ou mais de experiência em suas áreas de atuação, ou 

título mínimo de especialista.  

Os critérios analisados incluíram: familiaridade, plausibilidade e clareza 

linguística.  Diferentes métodos têm sido apresentados visando quantificar o grau de 

concordância entre os especialistas durante o processo de avaliação da validade de 

conteúdo de um instrumento (ALEXANDRE; COLUCI, 2011). Neste estudo, optou-se 

por utilizar o Índice de Validade de Conteúdo (IVC), para avaliar os itens 

separadamente. O IVC visa medir a proporção ou porcentagem de juízes que estão 

em concordância sobre determinados aspectos do instrumento e seus itens. Nessa 

análise, cada item foi avaliado e pontuado utilizando-se a escala tipo Likert, com 

pontuação de um a quatro, de discordância total a concordância total (GRANT; 

DAVIS, 1997). 

O escore do índice foi calculado por meio da soma de concordância dos 

itens, marcados por “3” ou “4” pelos juízes, permitindo a identificação da pontuação 

geral e a classificação de adequação do produto. Para verificar a validade de novos 

instrumentos de uma forma geral, a literatura sugere uma concordância mínima de 

0,80 (POLIT; BECK, 2006).  E para avaliar o material como um todo, utilizou-se o 

critério de percentual de concordância, que foi obtido ao se dividir o número total de 

itens considerados como relevantes pelos juízes, pelo número total de itens. 

Considerou-se um percentual de concordância mínimo de 90% (GRANT; DAVIS, 

1997).  
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Somente ao final deste processo, considerou-se o vídeo disponível como 

recurso educativo para pais de crianças com fissura labiopalatina em situação pós-

operatória, de queiloplastia e palatoplastia.  

- Distribuição: é a fase de divulgação ou exibição do material 

(FALKEMBACH, 2005). Após a sua finalização, o vídeo educativo foi gravado em 

DVD e apresentado à equipe de enfermagem da Instituição participante para que 

pudessem validar as suas orientações, e posteriormente foi disponibilizado para os 

pais e cuidadores das crianças com fissura labiopalatina em situação pós-operatória 

de queiloplastia e palatoplastia. O acesso ao vídeo foi disponibilizado somente para 

os participantes, retribuindo, em parte, a colaboração prestada no estudo. Enfatiza-

se que, para o desenvolvimento deste vídeo educativo, houve a participação de 

financiamento de agência de fomento (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado 

de São Paulo – FAPESP), o que possibilitou a aquisição da contratação de empresa 

especializada em criação, programação e arte final. 

 

 

4.4 PROCEDIMENTOS 

 

 

4.4.1 Procedimentos éticos 

 

O estudo obteve a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa com Seres 

Humanos da Instituição (Anexo A), conforme ofício CAAE: 09750212.8.0000.5441 e 

parecer 190.581 de 29/01/2013. Todos os sujeitos formalizaram sua participação por 

meio da assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Anexo B), 

obedecendo aos preceitos da Resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde 

sobre pesquisas em seres humanos (BRASIL, 2013). No termo, foram assegurados 

o anonimato e a privacidade, resguardando-lhes o direito, inclusive, de não 

aceitarem ou interromperem a participação, se assim o desejarem, sem que isso 

causasse constrangimento ou perdas em atendimentos na Instituição.  
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As entrevistas ocorreram em locais definidos previamente, nas 

dependências da Instituição participante, tendo o cuidado com a privacidade, 

orientação sobre os objetivos e procedimentos de coleta de dados. 

 

4.4.2 Procedimentos de coleta de dados 

 

4.4.2.1 Estudo Piloto 

 

Com o objetivo de identificar possíveis equívocos no planejamento da 

pesquisa e atenuar os vieses na execução dos procedimentos previstos, foi 

realizado um estudo piloto (BOISSEL, 2004) para testar e validar o método de 

avaliação, além de fornecer subsídios para o cálculo amostral e composição dos 

grupos. Participaram 20 cuidadores, não incluídos na amostra, para verificar se esse 

cálculo amostral apresentava-se adequado na especificidade da população do 

estudo, de anomalias craniofaciais. Baseando-se nesse estudo, constatou-se no G1 

uma melhora de 35%, e no G2 uma melhora em torno de 10%, para um poder do 

teste de 80% e um alfa de 5%, estimando-se 40 cuidadores por grupo. A confecção 

dos grupos aconteceu a partir do mapa cirúrgico, onde as crianças que se 

enquadravam nos critérios de inclusão foram numeradas consecutivamente, e, a 

partir de uma tabela de números aleatórios, ocorreu a randomização dos grupos. O 

sorteio foi realizado para determinar quais sujeitos fariam parte do grupo 

experimental. Assim, a amostra constou, ao acaso, de 40 cuidadores do grupo 

experimental e 40 cuidadores do grupo comparativo.  

 

4.4.2.2 Coleta de dados 

 

Os procedimentos de coleta de dados ocorreram durante o período de 

hospitalização das crianças na fase perioperatória das cirurgias primárias, e foram 

identificados em três etapas, conforme ilustrado na Figura 4: 
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Figura 4 – Fluxograma dos procedimentos de coleta de dados 

 

Etapa 1: Pré-treinamento 

As entrevistas ocorreram no período transoperatório, momento em que as 

crianças estavam sendo submetidas ao procedimento cirúrgico, com um tempo 

médio de 40 minutos, sendo aplicado um questionário estruturado contendo 

questões referentes à caracterização da amostra e identificação das informações 

sobre cuidados pós-operatórios de queiloplastia e palatoplastia, nos grupos G1 e 

G2. Na caracterização dos participantes buscou-se identificar, em relação às 

crianças: a idade, tipo de fissura e procedimento cirúrgico. Em relação ao cuidador: a 

idade, número de filhos, classificação socioeconômica, estado civil e grau de 

familiaridade com a criança.  Como método de classificação socioeconômica foi 

utilizado o protocolo proposto por Graciano, Lehfeld e Neves Filho (1996) e 

atualmente usado no HRAC-USP, que possibilita pontuações e classificação em 

categorias como: baixa inferior, baixa superior, média inferior, média superior e alta. 

Para a obtenção dos dados sobre o procedimento cirúrgico da criança, foi utilizada a 

coleta documental da consulta ao prontuário médico da Instituição hospitalar, 

visando identificar o tipo de cirurgia primária adotada (queiloplastia e palatoplastia). 

Para identificação do padrão de informação dos cuidadores sobre os cuidados pós-

Pré-treinamento: uso do Protocolo de Entrevista 
Estruturada e aplicação dos instrumentos para identificação 

do perfil comportamental 

Recurso 
audiovisual 

Período 
transoperatório 

Recurso 
oral 

Período pós-
operatório Pós-treinamento: reaplicação do Protocolo de Entrevista 

Estruturada em ambos os grupos 
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operatórios das cirurgias primárias, foram feitas questões com vista ao 

conhecimento desses cuidadores sobre a situação pós-operatória da criança.  

Em seguida, foram administrados os instrumentos (ISSL, BDI, BAI, Teste 

não verbal de inteligência e Escala de Bourden Interview), em ambos os grupos, 

para a identificação do perfil comportamental (preditores de instabilidade emocional, 

enfrentamento, sobrecarga, flexibilidade intelectual e sinais depressivos). Os 

instrumentos foram aplicados individualmente, sendo os da área de Psicologia por 

uma colaboradora, e os demais instrumentos pela pesquisadora deste estudo, de 

acordo com os procedimentos previstos em cada protocolo. 

 

Etapa 2: Treinamento 

No período pós-operatório, no dia da alta hospitalar (24h após o 

procedimento cirúrgico), os cuidadores do G1 receberam o treinamento baseado no 

planejamento prévio da pesquisa, que constou da exposição ao vídeo educativo, 

com informações fundamentais sobre os cuidados gerais, alimentação e 

higienização para a manutenção da integridade da ferida operatória e cicatrização 

cirúrgica, necessários à recuperação, e semelhantes às adotadas pela Instituição 

sem o recurso audiovisual (G2). Porém, adicionalmente, o G1 recebeu orientações 

sobre o manejo da criança e outros cuidados de proteção na volta à rotina, 

implicados nos aspectos afetivos da relação mãe-bebê e decorrentes da vivência da 

situação de vulnerabilidade perante o adoecimento. Durante o procedimento, em 

tempo aproximado de 10 minutos, não houve interferência da pesquisadora, que se 

manteve presente em tempo integral, garantindo a possível aprendizagem por meio 

da ferramenta adotada. O G2 assistiu à exposição oral pelo corpo de enfermagem 

da unidade hospitalar, com o tempo médio de 10 minutos, onde foram fornecidas as 

orientações pós-operatórias de rotina e, no momento da alta hospitalar, foi entregue 

um manual de orientações referente a esses cuidados pós-operatórios. 

 

Etapa 3: Pós-treinamento 

Em seguida aos treinamentos de orientação com os recursos audiovisual 

e oral, foi reaplicado o questionário estruturado sobre as orientações fornecidas, em 
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ambos os grupos, num tempo médio de 5 minutos, visando a identificação do padrão 

de informação adquirido sobre os cuidados pós-operatórios das cirurgias primárias. 

 

4.4.3 Procedimento de análise de dados 

 

Os dados foram pontuados de acordo com os critérios normativos de cada 

instrumento utilizado na pesquisa, e o questionário foi pontuado de acordo com o 

percentual de acertos obtidos pelos cuidadores. Os resultados foram descritos 

visando apresentar o desempenho dos cuidadores. Foram elaboradas tabelas 

descritivas das variáveis observadas, analisadas e comparadas em relação ao grau 

de desempenho, tendo como referência a classificação proposta pelo instrumento 

utilizado, utilizando o software da Microsoft Excel 2010 para a estruturação do banco 

de dados, sendo as análises processadas por meio do software livre Rv 2.8.0, 

adotando nível de 5% para que as diferenças fossem consideradas estatisticamente 

significantes. Tais critérios visaram demonstrar a associação dos desempenhos 

quantiqualitativos dos resultados dos grupos elegidos no estudo. 

Na análise dos dados foi também considerado o estudo estatístico sobre 

a média e desvio padrão, conforme modelo indicado, para obtenção dos escores 

brutos e transformados. Dessa forma, para análise da caracterização da amostra e 

estado comportamental dos cuidadores das variáveis qualitativas utilizou-se o Teste 

do Qui-quadrado ou Teste Exato de Fisher, e para a comparação dessas variáveis 

entre os grupos G1 e G2 utilizou-se o Teste Mann-Whitney. Para análise da 

identificação do padrão de informação sobre os cuidados pós-operatórios nos 

períodos pré e pós-treinamento do G1 e G2 utilizou-se o Teste de Wilcoxon. A 

comparação entre os grupos no pré-treinamento e na diferença de acertos foi 

realizada por meio do Teste de Mann-Whitney, e para comparação do padrão de 

informação sobre cada item relacionado nos períodos pré e pós-treinamento do G1 e 

G2 aplicou-se o Teste de McNemar. Para todos os testes adotou-se um nível de 

significância de 5%. 

 



 

 

5 RESULTADOS 
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5 RESULTADOS 

 

 
O estudo piloto foi formado por 20 mães de crianças com fissura 

labiopalatina que haviam sido submetidas à queiloplastia e palatoplastia. Na 

avaliação, foram utilizados os instrumentos da etapa de pré-treinamento (Protocolo 

de Entrevista Estruturada, ISSL, BDI, BAI, Teste não verbal de inteligência e Escala 

de Bourden Interview), e, quando comparados, não houve significância estatística 

pelo Teste Exato de Fisher. Desta forma, pode-se entender que não se pode afirmar 

que o índice de sobrecarga estivesse implicado no nível de inteligência. A limitação 

da amostra pode também justificar este achado. Porém, as informações observadas 

foram relevantes para o ajuste de procedimentos em controle de tempo, 

familiaridade com a aplicação dos instrumentos e parâmetro da qualidade de 

respostas. 

A apresentação dos demais resultados do estudo foi dividida em quatro 

categorias: construção e validação do vídeo educativo, caracterização dos 

participantes, identificação do perfil comportamental e identificação do padrão de 

informação dos cuidadores sobre os cuidados pós-operatórios das cirurgias 

primárias antes e após treinamento com os recursos audiovisual (G1) e oral (G2). 

 

 

5.1 CONSTRUÇÃO E VALIDAÇÃO DO VÍDEO EDUCATIVO  

 

 

O conteúdo do vídeo educativo foi organizado e disponibilizado da 

seguinte maneira: introdução com apresentação dos personagens e resumo do 

material a ser apresentado; cuidados gerais relacionados ao posicionamento da 

criança no colo do cuidador, permissão da sucção dos dedos e/ou chupeta, 

colocação da mão da criança na boca, cuidados no dormitório, brinquedos e 

brincadeiras, exposição solar e período que esses cuidados deverão ser 

dispensados no pós-operatório; alimentação relacionada à consistência e 
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temperatura do alimento, utensílios mais indicados e período de oferta desta 

alimentação no pós-operatório; higienização e cicatrização cirúrgica relacionada à 

retirada ou não dos pontos cirúrgicos, higiene bucal e cirúrgica e frequência diária 

desta higienização; intercorrências no local cirúrgico como sangramentos, 

traumatismos, ferimentos, dificuldade respiratória, infecção no local, febre e dor que 

poderão acontecer no domicílio; estado comportamental do cuidador com a criança 

no cuidado dispensado e no humor consequente da dedicação na tarefa. 

Foram utilizadas ilustrações que pudessem ser simpáticas para os 

cuidadores, por meio de desenhos e animações relativamente simples, transmitindo 

as mensagens de maneira leve e positiva, com um clima alegre e bem humorado, 

como demonstrado nas Figuras 5-7.  

 

 

Fonte: Razera APR. Queiloplastia e palatoplastia: os cuidados do pós-operatório. Bauru, 2014. 
 

Figura 5 – Tela de abertura do vídeo educativo sobre os cuidados pós-operatórios de queiloplastia e 
palatoplastia - Bauru, 2014 

 

 

Fonte: Razera APR. Queiloplastia e palatoplastia: os cuidados do pós-operatório. Bauru, 2014. 
 
Figura 6 – Personagem principal em 2D “enfermeira educadora dos cuidados pós-operatórios” - 

Bauru, 2014 
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Fonte: Razera APR. Queiloplastia e palatoplastia: os cuidados do pós-operatório. Bauru, 2014. 
 

Figura 7 – Personagens em 2D “mãe cuidadora” e “criança com fissura labiopalatina” - Bauru, 2014 
 

Para a validação de conteúdo, participaram seis juízes, com tempo médio de 

formação de 26,83 anos (±9,00) e tempo médio de atuação na área de enfermagem 

e comunicação de 23,33 anos (±6,44). Quanto à qualificação acadêmica, 50% (n=3) 

possuíam Especialização, 17% (n=1) possuíam Mestrado, e 33% (n=2) possuíam 

Doutorado; 83% (n=5) referiram possuir publicações na área de comunicação, 

enfermagem e/ou fissuras labiopalatinas. Em relação à experiência profissional, 50% 

(n=3) referiram atuar no ensino (graduação e pós-graduação) e na assistência à 

saúde, 50% (n=3) atuavam na assistência em enfermagem ou na prática em 

comunicação. 

Em relação à avaliação dos itens, os Índices de Validade de Conteúdo (IVC) 

referentes à linguagem de fácil entendimento e compreensão, uso adequado dos 

recursos audiovisuais, transmissão e distribuição adequada do conteúdo, 

manutenção da atenção da audiência, facilitação da memorização das mensagens, 

promoção do impacto para estimular atitudes e transmissão dos objetivos propostos, 

obtiveram aprovação e concordância da maioria dos juízes participantes do estudo 

(Tabela 1). O percentual de concordância foi de 98%.   
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Tabela 1 – Distribuição das avaliações dos juízes sobre o Índice de Validade de Conteúdo (IVC) - 
Bauru, 2014 

Itens de avaliação do vídeo educativo IVC 

1. Linguagem de fácil entendimento e compreensão 1,00 

2. Uso adequado dos recursos audiovisuais 1,00 

3. Transmissão e distribuição adequada do conteúdo 1,00 

4. Manutenção da atenção da audiência 1,00 

5. Facilitação da memorização das mensagens 1,00 

6. Promoção do impacto para estimular atitudes 1,00 

7. Transmissão dos objetivos propostos 0,83 

 

 

Durante o processo de validação de conteúdo, os juízes puderam sugerir 

melhorias, que foram apresentadas descritivamente. Vale ressaltar que todas as 

sugestões foram acatadas. Desse modo, somente ao final desta etapa, após análise 

minuciosa, considerou-se o vídeo construído como recurso educativo para 

cuidadores de crianças com fissura labiopalatina em situação pós-operatória de 

queiloplastia e palatoplastia. 

 

 

5.2 CARACTERIZAÇÃO DOS PARTICIPANTES  

 

A amostra do estudo foi composta por 80 participantes, distribuídos em 40 

cuidadores no G1 e 40 cuidadores no G2. Houve predomínio das mães (97,5%), 

idade média de 28,4 anos (±6,2), com média de 2 filhos (±1,1),  união estável 

(81,3%), sem vínculo empregatício (55%), com ensino médio (46,3%) e classificação 

socioeconômica baixa superior (78,8%), conforme descrito na Tabela 2. Uma análise 

mais detalhada sobre a escolaridade dos cuidadores indicou que desses 46,3%, 

33,8% possuíam o segundo grau completo e 12,5% possuíam o segundo grau 

incompleto. E dos 22% dos cuidadores com ensino fundamental, 17,5% 

caracterizou-se com nível de analfabetismo, no entanto, a amostra também 
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contemplou formação no nível de terceiro grau, tendo 18,8% cuidadores com nível 

superior completo (Tabela 2). 

 

Tabela 2 – Caracterização dos cuidadores segundo as variáveis: grau familiar, estado civil, 
escolaridade e classificação socioeconômica - Bauru, 2014 

Variáveis Características n % 

Grau familiar 
mãe 78 97,5 

avó 2 2,5 

    

Estado civil 

união estável 65 81,3 

solteira 13 16,3 

divorciada 2 2,5 

    

Vínculo empregatício 
Sim 36 45,0 

Não 44 55,0 

    

Escolaridade 

1º comp/incomp 22 27,5 

2º comp/incomp 37 46,3 

3º comp/incomp 21 26,3 

    

Classificação 

socioeconômica 

baixa inferior 6 7,5 

baixa superior 63 78,8 

média inferior 10 12,5 

média 1 1,8 

Comp/incomp = completo/incompleto 

 

Em relação às crianças, quanto ao gênero, prevaleceu o feminino (51,3%), 

com faixa etária média de 10,8 meses (±8,6). Quanto ao tipo de fissura, 20% 

possuíam fissura de lábio, 40% fissura de palato isolada e 40% fissura de lábio e 

palato, onde 32,5% foram submetidas à queiloplastia, 40% à palatoplastia e 27,5% 

às cirurgias de queiloplastia e palatoplastia, conforme apresentado na Tabela 3. 
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Tabela 3 – Caracterização das crianças segundo as variáveis: gênero, tipo de fissura e procedimento 
cirúrgico - Bauru, 2014 

Variáveis Características n % 

Gênero 
Feminino 41 51,3 

Masculino 39 48,8 

    

Tipo de fissura 

FL 16 20,0 

FP 32 40,0 

FLP 32 40,0 

    

Procedimento 

cirúrgico 

Queiloplastia 26 32,5 

Palatoplastia 32 40,0 

Queiloplastia e palatoplastia 22 27,5 

FL = fissura de lábio  FP = fissura de palato  FLP = fissura de lábio e palato 

 

Constatou-se homogeneidade não programada na distribuição dos cuidadores 

participantes nos grupos G1 e G2, conforme demonstrado na Tabela 4. Essa 

condição evidenciou que o uso da tabela de números aleatórios foi um procedimento 

eficaz, considerando que não houve diferença estatisticamente significante entre os 

grupos.  
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Tabela 4 – Distribuição dos cuidadores participantes do grupo G1 e G2 - Bauru, 2014 

Variáveis G1 (n) G1 (%) G2 (n) G2 (%) p 

Grau familiar     1,000 

Mãe 39 97,5 39 97,5  

Avó 1 2,5 1 2,5  

      

Estado civil     0,383 

União estável 32 80,0 33 82,5  

Solteira 8 20,0 5 12,5  

Divorciada 0 0,0 2 5,0  

      

Vínculo empregatício       0,822 

Sim 18 45,0 18 45,0  

Não 22 55,0 22 55,0  

      

Escolaridade     0,963 

1º comp/incomp 11 27,5 11 27,5  

2º comp/incomp 19 47,5 18 45,0  

3º comp/incomp 10 25,0 11 27,5  

      

Classificação 

socioeconômica 

    0,492 

Baixa inferior 4 10,0 2 5,0  

Baixa superior 29 72,5 34 85,0  

Média inferior 6 15,0 4 10,0  

Média 1 2,5 0 0,0  

*Associação significativa (p<0,005) – Teste Exato de Fisher e Teste Qui-quadrado. 

Comp/incomp = completo/incompleto 

 

 

5.3 IDENTIFICAÇÃO DO PERFIL COMPORTAMENTAL DOS CUIDADORES 

 

Para a identificação do perfil comportamental, preditores de instabilidade 

emocional, enfrentamento, sobrecarga, flexibilidade intelectual e sinais depressivos, 

utilizou-se o BDI, escala de auto-relato, para medida de intensidade de depressão, 

onde 50 cuidadores apresentaram nível mínimo de depressão (10,3 ±7,5). Para 

identificação da intensidade de sintomas de ansiedade, utilizou-se o BAI, composto 
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por afirmações descritivas de sintomas de ansiedade, onde 48 cuidadores 

apresentaram nível mínimo de ansiedade (11,6 ±9,9). Observou-se que não houve 

diferença estatisticamente significante entre os dois grupos, no que diz respeito ao 

escore de depressão e ansiedade (Tabela 5). Em ambas as medidas psicológicas, 

os grupos G1 e G2 apresentaram maior contingente de participantes com percentual 

menor de sinais indicativos de quadros psicopatológicos. No entanto, não deve ser 

menosprezado que 37,5% da amostra, em ambos os grupos, evidenciaram sinais 

preditivos de depressão, e, 35% no G1 e 45% no G2, para sintomatologia da 

ansiedade (Tabela 5). 

No que se refere à manifestação do estresse, 60 cuidadores 

apresentaram estresse (75,0%), os quais se encontravam na fase de resistência 

(48,75%) com predominância dos sintomas psicológicos (61,25%). De acordo com 

esses instrumentos, não houve diferença estatisticamente significante entre os 

grupos, conforme dados demonstrados na Tabela 5.   

Na avaliação da sobrecarga dos cuidadores por meio da Escala de BI foi 

encontrado um escore mínimo de 4 e máximo de 49 (18,3 ±10,3), que revelou 

ausência de sobrecarga para a maioria dos participantes (62,5%), conforme descrito 

na Tabela 5. Avaliando-se as respostas de maior frequência dos cuidadores de cada 

componente da escala, constatou-se que: 100% apontaram que a criança depende 

do mesmo cuidador e 69% responderam que, de um modo geral, sentem-se 

sobrecarregados por cuidar da criança; 61% assinalaram que, por causa do tempo 

que gastam cuidando da criança, não têm tempo suficiente para cuidar de si 

mesmos; 52,5% disseram que se sentem estressados entre cuidar da criança e suas 

outras responsabilidades com a família e trabalho, e 50% indicaram que poderiam 

cuidar melhor e deveriam estar fazendo mais pela criança.  
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Tabela 5 – Identificação do perfil comportamental dos cuidadores segundo as variáveis: ansiedade, 
depressão, estresse (a fase e os sintomas em que se encontram) e sobrecarga, do grupo 
G1 e G2. Bauru, 2014 

Variáveis G1 (n) G1 (%) G2 (n) G2 (%) p 

Depressão     0,329 

Mínimo 25 62,5 25 62,5  

Leve 11 27,5 7 17,5  

Moderado 4 10,0 8 20,0  

      

Ansiedade     0,314 

Mínimo 26 65,0 22 55,0  

Leve 7 17,5 10 25,0  

Moderado 5 12,5 8 20,0  

Grave 2 5,0 0 0,0  

      

Estresse     0,439 

Sim 28 70,0 32 80,0  

Não 12 30,0 8 20,0  

      

Fase     0,309 

Alerta 3 10,7 6 18,8  

Resistência 19 67,9 20 62,5  

Quase-exaustão 1 3,6 4 12,5  

Exaustão 5 17,9 2 6,3  

      

Sintomas     1,000 

Psicológicos 23 82,1 26 81,3  

Físicos 4 14,3 5 15,6  

Psicológicos e físicos 1 3,6 1 3,1  

      

Sobrecarga     0,608 

Ausência 25 62,5 25 62,5  

Moderada 14 35,0 12 30,0  

Moderada a severa 1 2,5 3 7,5  

*Associação significativa (p<0,005) – Teste Qui-quadrado e Teste Exato de Fisher 

 

No que concerne à avaliação do desempenho intelectual dos cuidadores, 

detectou-se que 54 (67,5%) apresentaram escores rebaixados à média esperada 

para a idade e escolaridade, com classificação tida como indício de deficiência 
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intelectual. Estatisticamente, não houve significância nos resultados obtidos entre os 

grupos (Tabela 6).  

 

Tabela 6 – Identificação do perfil comportamental dos cuidadores segundo a variável: nível intelectual 

do grupo G1 e G2. Bauru, 2014 

Variáveis G1 (n) G1 (%) G2 (n) G2 (%) p 

Nível intelectual     0,711 

Inteligência mediana 2 5,0 1 2,5  

Inteligência inferior à média 10 25,0 13 32,5  

Indício de deficiência 

intelectual 

28 70,0 26 65,0  

*Associação significativa (p<0,005) – Teste Exato de Fisher 

 

 

5.4 IDENTIFICAÇÃO DO PADRÃO DE INFORMAÇÃO 

 

 

Para a identificação do padrão de informação dos cuidadores sobre os 

cuidados pós-operatórios das cirurgias primárias, observou-se no pré-treinamento 

uma condição de semelhança no padrão de informação inicial dos cuidadores entre 

os grupos. Porém, no incremento de acertos, o G1 apresentou maior aquisição de 

conhecimento após a intervenção com o vídeo educativo, quando comparado ao G2. 

Esses achados estão descritos na Tabela 7 de acordo com a média, porcentagem, 

desvio padrão e valores de p do padrão de informação sobre os cuidados pós-

operatórios das cirurgias primárias dos cuidadores no pré-treinamento e na diferença 

de acertos do pós-treinamento dos grupos G1 e G2. 
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Tabela 7 – Comparação entre os grupos G1 e G2 no pré-treinamento e na diferença de acertos sobre 
os cuidados pós-operatórios das cirurgias primárias - Bauru, 2014 

 
*Associação significativa (p<0,005) – Teste de Mann-Whitney 

 

Referente ao padrão de informação dos cuidadores sobre os cuidados 

pós-operatórios das cirurgias primárias antes e após o treinamento, observou-se que 

ambos os grupos tiveram seus conhecimentos melhorados nas variáveis referentes 

aos cuidados pós-operatórios no pós-treinamento, seja após as orientações da 

equipe de enfermagem da Instituição ou da intervenção com o vídeo educativo. 

Esses dados foram apresentados de acordo com a média, porcentagem e desvio 

padrão em G1 e G2 antes e após o treinamento, bem como seus respectivos valores 

de p-value, onde se evidenciaram resultados estatisticamente significantes (Tabela 

8). 

 

 

 

 

 

 

VARIÁVEIS p

Média n (%) DP Média n (%) DP

1. Cuidados gerais

Acertos pré-treinamento 2,5 (36,1) 0,9 (13,3) 2,8 (40,0) 1,3 (18,4) 0,264

Diferença de acertos 3,9 (56,1) 1,0 (15,0) 2,1 (29,3) 1,5 (21,9) 0,001*

2. Alimentação

Acertos pré-treinamento 3,0 (75,6) 1,0 (25,6) 3,0 (74,4) 1,1 (26,8) 0,879

Diferença de acertos 0,9 (23,1) 1,0 (26,2) 1,0 (23,7) 1,0 (25,3) 0,846

3. Higienização e cicatrização 
cirúrgica

Acertos pré-treinamento 1,8 (44,4) 0,9 (23,7) 1,9 (46,3) 0,9 (23,7) 0,802

Diferença de acertos 1,9 (47,5) 1,0 (25,2) 1,4 (35,6) 1,1 (26,5) 0,037*

4. Intercorrências no local cirúrgico 
e estado comportamental

Acertos pré-treinamento 0,8 (41,2) 0,4 (22,3) 0,7 (35,0) 0,5 (25,8) 0,236

Diferença de acertos 0,8 (38,8) 0,6 (31,0) 0,3 (16,3) 0,5 (23,7) 0,001*
*Associação significativa (p<0,005) - Teste Mann-Whitney

G1 G2
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Tabela 8 – Identificação do padrão de informação sobre os cuidados pós-operatórios nos períodos pré 
e pós-treinamento dos grupos G1 e G2 - Bauru, 2014 

*Associação significativa (p<0,005) – Teste Wilcoxon 

 

Analisando os itens individualmente referentes aos cuidados pós-

operatórios das cirurgias primárias no G1, observou-se que, das cinco variáveis 

abordadas, quatro apresentaram diferença estatisticamente significante, onde 

apenas no item da variável “alimentação”, sobre utensílios mais indicados para a 

oferta da alimentação da criança após o procedimento cirúrgico, não houve 

diferença significante. Notou-se, porém, que 36 cuidadores já conheciam essa 

informação, e que apenas quatro cuidadores obtiveram incremento desta informação 

após a intervenção com o vídeo educativo (Tabela 9). 

 

 

 

 

 

 

VARIÁVEIS

Média n (% ) DP p Média n (%) DP p

1. Cuidados gerais 0,001* 0,001*

Pré- treinamento 2,5 (36,1) 0,9 (13,3) 2,8 (40,0) 1,3 (18,4)

Pós-treinamento 6,5 (92,1) 0,8 (11,2) 4,9 (69,3) 1,4 (19,6)

2. Alimentação 0,001* 0,001*

Pré- treinamento 3,0 (75,6) 1,0 (25,6) 3,0 (74,4) 1,1 (26,8)

Pós-treinamento 4,0 (98,8) 0,2 (5,5) 3,9 (98,1) 0,4 (8,8)

3. Higienização e cicatrização 
cirúrgica

0,001* 0,001*

Pré- treinamento 1,8 (44,4) 0,9 23,7) 1,9 (46,3) 0,9 (23,7)

Pós-treinamento 3,7 (91,9) 0,6 (14,3) 3,3 (81,9) 0,6 (15,0)

4. Intercorrências no local cirúrgico 
e estado comportamental

0,001* 0,001*

Pré- treinamento 0,8 (41,2) 0,4 (22,3) 0,7 (35,0) 0,5 (25,8)

Pós-treinamento 1,6 (80,0) 0,5 (24,8) 1,0 (51,2) 0,2 (7,9)

*Associação significativa (p<0,005) - Teste Wilcoxon

G1 G2
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Tabela 9 – Comparação do padrão de informação sobre cada item relacionado nos períodos pré e 
pós-treinamento do grupo G1 - Bauru, 2014 

 
*Associação significativa (p<0,005) – Teste de McNemar 

 

Na análise do padrão de informação dos cuidados pós-operatórios do G2 

sobre cada item das variáveis, não se observou diferença significante em seis itens 

(Tabela 10). No que concerne aos “cuidados gerais” sobre colocação da mão da 

criança na boca e sucção dos dedos/chupeta, sete cuidadores responderam 

corretamente a questão após o treinamento. No entanto, seis cuidadores não 

souberam responder esse questionamento. Quanto ao uso dos braceletes na 

articulação do cotovelo para impedir a realização da flexão e para não comprometer 

a reabilitação pós-operatória ou levar à ruptura dos pontos cirúrgicos, seis 

VARIÁVEIS Sim/Sim (%) Sim/Não (% ) Não/Sim (% ) Não/Não (%) p

1. Cuidados gerais

- Posicionamento da criança no colo 2 5,0 0 0,0 34 85,0 4 10,0 < 0,001*

- Sucção do dedo/chupeta e mão na boca 27 67,5 0 0,0 9 22,5 4 10,0 0,008*

- Uso dos braceletes 31 77,5 0 0,0 9 22,5 0 0,0 0,008*

- Cuidados no dormitório 1 2,5 0 0,0 38 95,0 1 2,5 < 0,001*

- Briqnuedos e brincadeiras 4 10,0 0 0,0 29 72,5 7 17,5 < 0,001*

- Exposição solar 7 17,5 0 0,0 27 67,5 6 15,0 < 0,001*

- Tempo dos cuidados 29 72,5 0 0,0 11 27,5 0 0,0 0,003*

2. Alimentação

- Consistência do alimento 33 82,5 0 0,0 7 17,5 0 0,0 0,023*

- Temperatura do alimento 25 62,5 0 0,0 13 32,5 2 5,0 < 0,001*

- Utensílio indicado 36 90,0 0 0,0 4 10,0 0 0,0 0,134

- Período de oferta da alimentação 27 67,5 0 0,0 13 32,5 0 0,0 0,001*

3. Higienização e cicatrização cirúrgica

- Pontos cirúrgicos 24 60,0 0 0,0 15 37,5 1 2,5 < 0,001*

- Higienização bucal 32 80,0 0 0,0 8 20,0 0 0,0 0,013*

- Higienização cirúrgica 6 15,0 0 0,0 32 80,0 2 5,0 < 0,001*

- Frequência da higienização 7 17,5 23 57,5 2 5,0 8 20,0 < 0,001*

4. Intercorrências no local cirúrgico 32 80,0 0 0,0 7 17,5 1 2,5 0,023*

5. Estado comportamental do cuidador 1 2,5 0 0,0 24 60,0 15 37,5 < 0,001*

*Associação significativa (p<0,005) - Teste McNemar



5 Resultados 

 

82

cuidadores obtiveram aumento desta informação após o treinamento com a equipe 

de enfermagem da Instituição.  

Na variável “alimentação”, sobre a consistência do alimento e utensílios 

mais indicados para a oferta da alimentação para a criança após o procedimento 

cirúrgico, quatro cuidadores tiveram suas informações atualizadas após o 

treinamento. No que se refere aos cuidados com a “higienização e cicatrização 

cirúrgica”, 30 cuidadores responderam adequadamente como deveria ser realizada a 

higiene bucal da criança, antes do treinamento, e seis cuidadores tiveram aumento 

desta informação, após o treinamento.  

Em relação ao “estado comportamental do cuidador”, não houve diferença 

significante nesta variável do pré para o pós-treinamento devido à falta de orientação 

da equipe de enfermagem quanto a este aspecto, onde 39 cuidadores não 

souberam responder qual o comportamento que a mãe deveria ter com a criança no 

período pós-operatório, no pós-treinamento. Os cuidados relacionados a este 

aspecto destacam-se nas expressões, reações e tom de voz, onde o cuidador 

deverá transmitir tranquilidade e segurança para a criança, e entender que ele é a 

referência maior de bem-estar.  
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Tabela 10 – Comparação do padrão de informação sobre cada item relacionado nos períodos pré e 
pós-treinamento do grupo G2 - Bauru, 2014 

 
*Associação significativa (p<0,005) – Teste de McNemar 

 

De acordo com o Gráfico 1, verificou-se que o G1 teve melhor 

desempenho em relação ao nível de informação obtida sobre os cuidados pós-

operatórios de cirurgias primárias de queiloplastia e/ou palatoplastia após a 

intervenção com o vídeo educativo, comparado ao G2, ou seja, os cuidadores do 

grupo experimental apresentaram mudanças de conceito e de comportamento no 

cuidado de crianças com fissura labiopalatina em situação pós-operatória, 

evidenciando a eficácia da ferramenta do G1 como recurso educativo de treinamento 

a pais, em contingências hospitalares, tendo em vista que 80% dos itens 

VARIÁVEIS Sim/Sim (% ) Sim/Não (%) Não/Sim (%) Não/Não (% ) p

1. Cuidados gerais

- Posicionamento da criança no colo 5 12,5 0 0,0 21 52,5 14 35,0 < 0,001*

- Sucção do dedo/chupeta e mão na boca 24 60,0 3 7,5 7 17,5 6 15,0 0,343

- Uso dos braceletes 33 82,5 1 2,5 6 15,0 0 0,0 0,131

- Cuidados no dormitório 3 7,5 0 0,0 15 37,5 22 55,0 < 0,001*

- Briqnuedos e brincadeiras 2 5,0 0 0,0 17 42,5 21 52,5 < 0,001*

- Exposição solar 10 25,0 0 0,0 12 30,0 18 45,0 0,001*

- Tempo dos cuidados 31 77,5 0 0,0 8 20,0 1 2,5 0,013*

2. Alimentação

- Consistência do alimento 36 90,0 0 0,0 4 10,0 0 0,0 0,134

- Temperatura do alimento 24 60,0 0 0,0 15 37,5 1 2,5 < 0,001*

- Utensílio indicado 35 87,5 0 0,0 4 10,0 1 2,5 0,134

- Período de oferta da alimentação 24 60,0 0 0,0 15 37,5 1 2,5 0,001

3. Higienização e cicatrização cirúrgica

- Pontos cirúrgicos 26 65,0 1 2,5 13 32,5 0 0,0 0,003*

- Higienização bucal 30 75,0 4 10,0 6 15,0 0 0,0 0,752

- Higienização cirúrgica 7 17,5 0 0,0 29 72,5 4 10,0 < 0,001*

- Frequência da higienização 5 12,5 1 2,5 15 37,5 19 47,5 0,001*

4. Intercorrências no local cirúrgico 27 67,5 0 0,0 13 32,5 0 0,0 0,001*

5. Estado comportamental do cuidador 1 2,5 0 0,0 0 0,0 39 97,5 -
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investigados apresentaram diferença estatisticamente significante (p<0,001) quando 

comparado ao G2.  

 

 
 
Gráfico 1 – Comparação dos cuidados pós-operatórios dos grupos G1 e G2 - Bauru, 2014 
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6 DISCUSSÃO 

 

A realização da queiloplastia e palatoplastia implica na necessidade de 

cuidados específicos, além de representar um momento de estresse elevado, tanto 

para a criança submetida à cirurgia, como para seus cuidadores (AUGSORNWAN et 

al., 2012). Nesse momento, é muito importante a participação ativa do enfermeiro 

para atender e identificar as necessidades das crianças e preparar os pais ou 

responsáveis para a continuidade do tratamento no domicílio, prevenindo e 

amenizando problemas decorrentes do procedimento cirúrgico (RAZERA et al., 

2016). 

Nesse contexto, a construção do vídeo educativo sobre os cuidados pós-

operatórios de queiloplastia e palatoplastia proposto neste estudo teve o objetivo de 

conscientizar e treinar os cuidadores de crianças com fissura labiopalatina 

submetidas a essas cirurgias, a fim de garantir a continuidade dos cuidados com 

qualidade após a alta hospitalar, minimizando complicações e promovendo o 

processo reabilitador. 

O conteúdo deste vídeo educativo foi desenvolvido por meio de recursos 

digitais de animação, utilizando desenhos, animações e ilustrações figurativas, com 

estética simples e até mesmo minimalista, passando uma mensagem positiva para 

conquistar a simpatia e atenção dos cuidadores. A informação visual e estética tem o 

objetivo de facilitar a aprendizagem e efetivar a comunicação não verbal incluindo 

sinais emocionais para motivação dos espectadores (FONSECA et al., 2009). 

Desse modo, todas as telas possuem a mesma estrutura organizacional, 

com distribuição de cores claras em tons pastel, de forma a deixar o visual mais leve 

e aconchegante, transmitindo tranquilidade e segurança nos cuidados dispensados 

à criança com fissura labiopalatina. Evitou-se a utilização excessiva de cores fortes e 

vibrantes para aumentar a visibilidade das outras cores e tornar o texto mais legível, 

diminuindo o cansaço visual (RAZERA et al., 2014). 

Para a trilha sonora, escolheram-se músicas tranquilas para facilitar a 

comunicação dos personagens com o espectador, tornando o cuidado mais 

humanizado. A música, ao se constituir como expressão artística e cultural 

importante e universal, produz trilhas sonoras que embalam o cotidiano da vida 
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social, afetiva e profissional das pessoas, além de favorecer a manutenção da saúde 

mental, a prevenção do estresse e o alívio do cansaço físico (BERGOLD; ALVIN; 

CABRAL, 2006). A música traz a redução da dor, do estresse e da ansiedade, a 

promoção de conforto, relaxamento muscular e dignidade às pessoas hospitalizadas 

(LEÃO et al., 2011). 

Os itens avaliados no vídeo pelos juízes, referentes à linguagem de fácil 

entendimento e compreensão, uso adequado dos recursos audiovisuais, como 

imagens, letreiros, locução, trilhas e efeitos sonoros, transmissão e distribuição 

adequada do conteúdo, manutenção da atenção da audiência, facilitação da 

memorização das mensagens, e promoção do impacto para estimular atitudes, 

obtiveram aprovação e concordância compatível ao estabelecido na literatura 

(RUBIO et al., 2003), o que caracterizou a validação da ferramenta. 

Participaram do processo de avaliação do vídeo educativo seis juízes, que 

contemplavam plenamente as recomendações apontadas na literatura como critérios 

de seleção, incluindo experiência profissional na área e possuir especialização Latu 

ou Stricto Senso (GRANT; DAVIS, 1997). Esses dados reforçam a confiabilidade do 

processo de avaliação. Um instrumento é válido quando sua construção e 

aplicabilidade permitem a fiel mensuração daquilo que pretende mensurar 

(BELLUCCI JÚNIOR; MATSUDA, 2012).  

Neste estudo, verificou-se que o grupo que utilizou o vídeo educativo 

como proposta de ensino apresentou melhor aquisição de conhecimento em relação 

às informações obtidas sobre os cuidados pós-operatórios das cirurgias primárias de 

queiloplastia e palatoplastia, em comparação ao grupo comparativo, apontando a 

eficácia do mesmo para essa finalidade. A aprendizagem baseada em recursos 

audiovisuais é apontada como importante ferramenta de ensino na enfermagem, por 

contribuir na qualidade da assistência, com ênfase para o treinamento de pacientes 

e cuidadores, além de constar de veículo de divulgação dos avanços nos cuidados 

(RAZERA et al., 2014; LIAW et al., 2015; PAIGE et al., 2015).  

Com base nos dados de caracterização dos cuidadores, observou-se 

predomínio das mães, corroborando as outras investigações (TRETTENE; 

MONDINI; MARQUES, 2013; TRETTENE et al., 2014; TRETTENE et al., 2015). A 

presença da mãe durante a internação tem sido associada ao menor estresse da 

criança. Soma-se a isso o fato da mãe, principal cuidadora, receber treinamento 
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sobre os cuidados, garantindo a continuidade dos mesmos após a alta hospitalar 

(TABAQUIM; MARQUESINI, 2013; TRETTENE et al., 2014). A mãe, além da 

construção histórica do seu papel na sociedade familiar, é movida por sentimentos 

de culpa por gerar um filho com malformação facial, e, desta forma, com vistas à 

minimização, assume a responsabilidade reparadora em aprender a cuidar da sua 

criança da melhor maneira possível (TRETTENE; MONDINI; MARQUES, 2013). 

Observou-se, em relação à idade dos cuidadores, que a média foi de 28 

anos, portanto, jovens. Resultados similares foram evidenciados em outros estudos 

(TRETTENE et al., 2014; LIAW et al., 2015; PAIGE et al., 2015). No contexto do 

aprendizado necessário aos cuidados pós-operatórios, jovens apresentam maior 

disponibilidade para aprender. Evidencia-se a utilização do vídeo educativo como 

estratégia de ensino, por se tratar de método bastante atrativo a esse público (LIAW 

et al., 2015; LOGSDON et al., 2015). 

No que diz respeito ao número de filhos, a maioria referiu possuir dois. 

Crianças com fissura labiopalatina, particularmente em pós-operatório, necessitam 

de atenção dos cuidadores constantemente, exigindo assistência integral. Nesse 

contexto, infere-se que, quanto maior o número de filhos, maior será a dificuldade 

dos pais e cuidadores em dedicar-se exclusivamente ao filho em pós-operatório, 

podendo desencadear sobrecarga e estresse (TRETTENE et al., 2014; LIAW et al., 

2015). 

Quanto ao estado civil, observou-se predomínio da união estável. É 

consenso que crianças com fissura labiopalatina cujas famílias são estruturadas 

apresentam melhores resultados em relação ao processo reabilitador, considerando 

que os cuidados e responsabilidades são divididos entre os pais (TRETTENE et al., 

2014; PAIGE et al., 2015). Vale ressaltar a importância da participação da família, 

onde a presença do pai aponta não como reflexo ou substituição da relação do 

apego do filho com a mãe, mas como de fundamental importância para o 

desenvolvimento da criança (BANDEIRA et al., 2014). 

Observou-se que a maioria dos cuidadores não possuía vínculo 

empregatício. Esse resultado pode estar relacionado à necessidade de 

disponibilidade integral para acompanhar o filho durante o processo reabilitador, 

considerando que as fissuras labiopalatinas podem acarretar problemas de diversas 

ordens (PARANAÍBA et al., 2011). Mães com vínculo empregatício podem ter menor 
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disponibilidade de tempo no cuidado da criança, porém, não necessariamente 

implica na sobrecarga sob o aspecto da demanda psicológica e funcional. Fatores 

de maior gravidade, como a dependência da criança, exigem a disponibilidade, 

embora não representem implicitamente o desgaste emocional do cuidador 

(TABAQUIM; MOURA-RIBEIRO; CIASCA, 2015). 

Em relação à escolaridade dos cuidadores, observou-se predomínio do 

ensino médio. A escolaridade está relacionada à capacidade de aprendizado, 

necessária para a aquisição das habilidades referentes aos cuidados pós-

operatórios e ao acesso às informações, assim como a qualidade das mesmas 

(TRETTENE et al., 2014). 

Ao serem questionadas sobre a classificação socioeconômica, observou-

se predomínio da classe baixa, corroborando a literatura de estudos com essa 

população (TRETTENE; MONDINI; MARQUES, 2013; TRETTENE et al., 2014; 

TRETTENE et al., 2015). Infere-se a esse resultado duas possibilidades. A primeira 

refere-se ao fato das fissuras labiopalatinas serem prevalentes em classes sociais 

menos favorecidas, possivelmente por deficiência de suplementação vitamínica, 

vinculada a nutrição desfavorável. A segunda hipótese refere-se ao fato da 

Instituição em que foi realizada a presente investigação ser mantida com recursos 

exclusivos do Sistema Único de Saúde, e, portanto, atender prevalentemente 

pacientes de classe social baixa.  

No que concerne ao gênero das crianças, verificou-se o predomínio do 

feminino. Sobre a classificação da fissura, observou-se equidade entre as 

labiopalatinas e de palato. A literatura aponta prevalência das fissuras labiais e 

labiopalatinas no gênero masculino, enquanto as palatinas são prevalentes no 

gênero feminino (PARANAÍBA et al., 2011).  

A média de idade das crianças foi de 10 meses. A idade ideal para a 

realização da queiloplastia e da palatoplastia não é consenso; no entanto, bons 

resultados, principalmente em relação à qualidade da fala, têm sido evidenciados 

nos casos cuja correção cirúrgica aconteceu antes dos 12 meses de idade 

(PALANDI; GUEDES, 2011). De acordo com o protocolo da Instituição participante, a 

queiloplastia é realizada aos 3 meses de idade, enquanto a palatoplastia, ocorre 

entre 10 e 12 meses. Nas crianças com fissura labiopalatina unilateral, tem sido 

realizada concomitantemente a queiloplastia e a palatoplastia a partir dos 3 meses 
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de vida (TRETTENE; MONDINI; MARQUES, 2013). A estratificação de protocolos 

tem sido apontada como importante indicador de qualidade referente ao processo 

reabilitador de pacientes com fissuras labiopalatinas, fato esse evidenciado no 

presente estudo, relacionado à realização das cirurgias, demonstrando 

conformidade a essa recomendação (FREITAS et al., 2012). 

Ao considerar o perfil comportamental dos cuidadores, preditores de 

instabilidade emocional, enfrentamento, sobrecarga, flexibilidade intelectual e sinais 

depressivos, não foram observadas diferenças significantes entre os dois grupos. 

Estes dados sugerem que esses sintomas podem ser mais avassaladores em 

pessoas com maior vulnerabilidade diante de agentes agressores ou situações 

consideradas ameaçadoras, em virtude de experiências vividas anteriormente e 

características de personalidade, dentre outros fatores (RAZERA; TRETTENE; 

TABAQUIM, 2016). 

Em condição vertiginosamente oposta, pode-se considerar que, famílias 

de crianças com fatores de risco para alterações no desenvolvimento, vivenciam 

situações atípicas que podem fortalecer a capacidade de enfrentamento e resolução 

de problemas de ordem prática e afetiva, caracterizando o coping (JOAQUIM; 

TABAQUIM; VALLE, 2014). Desta forma, é compreensível que os cuidadores de 

crianças com fissura labiopalatina em situação cirúrgica utilizem-se do coping, dos 

esforços intrínsecos para lidar, no cotidiano, com situações desgastantes, crônicas e 

agudas, e, portanto, passíveis de desenvolverem estratégias compensatórias, na 

tentativa de se adaptarem a uma demanda estressante específica, no caso, focado 

no problema, direcionando sua ação relacionada aos cuidados e obtenção de 

resultados positivos reabilitadores pós-cirúrgicos (RAZERA; TRETTENE; 

TABAQUIM, 2016). 

Os dados obtidos através do ISSL apontaram que grande parte da 

amostra manifestou sintomas de estresse, os quais se encontravam na fase de 

resistência, corroborando com estudos em outras populações de risco (FARIA; 

CARDOSO, 2010; MARTINS; LOPES; FARINA, 2014). Esse fenômeno indica que o 

estresse está em processo de agravamento e, se não forem tomadas as devidas 

precauções, provavelmente, em breve estarão em fase mais avançada de estresse 

(LIPP, 2005).  
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Para Selye (1983), a fase de resistência indica que o indivíduo está na 

fase de alerta há algum tempo e, por isso, há o declínio da disposição, tendência ao 

cansaço, redução do organismo contra infecções e falhas de memória. Nesta fase, o 

organismo tenta restabelecer o equilíbrio interno por meio de uma ação reparadora, 

gastando energia para essa adaptação. A adaptabilidade do corpo é finita. Desse 

modo, considera-se que os cuidadores tiveram um desgaste importante durante a 

atenção dada para a criança submetida às cirurgias reparadoras de queiloplastia e 

palatoplastia, tornando-se evidente a necessidade de cuidados também para si 

(RAZERA; TRETTENE; TABAQUIM, 2016).  

Troíjo (2001) afirma que procedimentos médico-cirúrgicos podem 

funcionar como desestabilizadores capazes de provocar, em grande parte das 

pessoas, tensão psicológica, mesmo naquelas com certo padrão de equilíbrio e 

controle emocional. Quando na situação familiar os pais vivenciam as condições de 

risco operatório cirúrgico de um filho, os níveis de estresse tornam-se elevados e 

colocam os provedores em estado de alarme.  

O momento da cirurgia agudiza nos pais os medos, a ansiedade e, muitas 

vezes, os confronta com uma situação em que eles não têm experiência anterior 

(CARNIER et al., 2015). Em outros estudos, os autores observaram que a presença 

significativa de estresse em cuidadores de crianças hospitalizadas para a realização 

de cirurgia eletiva estava relacionada a não ter experiência prévia com cirurgia 

(CARNIER; RODRIGUES; PADOVANI, 2012).  

A sintomatologia apresentada pelos participantes com manifestações 

de estresse teve predominância psicológica, indicando que os cuidadores poderiam 

estar experimentando sentimentos como irritabilidade excessiva, cansaço excessivo, 

angústia e ansiedade, hipersensibilidade emotiva ou, ainda, perseverando os 

pensamentos e discursos, até mesmo relacionados às circunstâncias das cirurgias. 

Entretanto, ressalta-se que esta sintomatologia pode influenciar negativamente tanto 

a qualidade de vida dos cuidadores, quanto a capacidade de oferecer acolhimento e 

responder às demandas da criança no processo de reabilitação, podendo prejudicar 

a capacidade de enfrentamento à situação (FARIA; CARDOSO, 2010). 

A ambiência anestésica cirúrgica é uma condição que possibilita 

sentimentos e reações emocionais de medos, incertezas e preocupações nos 

cuidadores, principalmente em se tratando de crianças em período de grande 
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vulnerabilidade.  O pós-operatório, em que o cuidador é orientado e treinado para a 

manutenção dos cuidados após a alta hospitalar, compreende um momento de 

considerável estresse, tanto para o paciente quanto seu cuidador, e identificar o 

nível desse impacto possibilita o planejamento e a implementação de intervenções 

que minimizam tais desconfortos (RAZERA; TRETTENE; TABAQUIM, 2016). 

De acordo com Postalli, Munuera e Aiello (2011), entre os fatores de risco 

que comprometem a saúde e o desenvolvimento da criança pequena, estão o nível 

de estresse moderado a severo, a baixa escolaridade e deficiência intelectual dos 

pais. Na avaliação do desempenho intelectual dos cuidadores, detectou-se que a 

maioria apresentou escores rebaixados, com classificação tida como indício de 

deficiência intelectual. E na avaliação da sobrecarga por meio da Escala BI, 

observou-se que os cuidadores não tiveram indicativos de sobrecarga; no entanto, 

uma parte desses cuidadores obtiveram escores iguais ou superiores a 21, 

representando um nível de sobrecarga moderada e moderada a severa, porém, não 

havendo significância estatística na comparação entre os grupos.  

O estudo identificou que os cuidadores gastavam muito tempo cuidando 

da criança e não possuíam tempo para cuidar de si mesmo. O cuidador da criança 

com fissura labiopalatina vivencia consequências limitantes em sua vida pessoal, 

com impacto importante na sua rotina diária, pelo tempo envolvido com a 

reabilitação da sua criança, com os problemas de saúde que cursam paralelos à 

condição de saúde do filho, e a necessidade de mudanças em sua vida e dos 

demais familiares, na busca pela adaptação e ajustamento às recorrentes 

necessidades primárias do filho, como paciente (MARTINS; RIBEIRO; GARRETT, 

2003). 

O estresse vinculado às responsabilidades inerentes ao cuidado da 

criança, que depende inteiramente do cuidador, também foi evidenciado no presente 

estudo. Os cuidadores indicaram que se sentiam estressados por cuidar da criança e 

assumir outras responsabilidades junto à família e no trabalho. Ainda, um percentual 

dos cuidadores se manifestou como inseguros e devedores com a criança, referindo-

se como sobrecarregados.  

Embora um contingente da amostra tenha evidenciado estados 

rebaixados de sinais preditivos de ansiedade e depressão, outro percentual 

demonstrou perfis categorizados como leve e moderado, permitindo destacar que 
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estas condições psicológicas representam um viés importante também no cuidado 

ao cuidador de crianças com desenvolvimento atípico. 

Estes sentimentos evidenciados, misto de impotência e exaustão, são 

indicadores de risco à própria saúde mental, dificultando, assim, a qualidade dos 

cuidados prestados ao filho. Desta forma, constata-se cada vez mais a pertinência 

da maior participação da família para que o cuidado à criança com fissura 

labiopalatina seja compartilhado, evitando possíveis efeitos danosos à qualidade de 

vida dos cuidadores (BANDEIRA et al., 2014). Identificar os fatores envolvidos na 

sobrecarga dos cuidadores pode auxiliar no planejamento de atenção, intervenção e 

na elaboração de estratégias de orientação e assistência ao cuidador da criança 

com fissura labiopalatina (MISQUIATTI et al., 2015). 

Neste estudo, os resultados demonstraram a presença da sobrecarga 

objetiva, com demandas concretas (TESSLER; GAMACHE, 1996; KATE et al., 2013) 

na vida dos cuidadores, a partir da alta frequência assistencial no cotidiano da 

criança, das constantes alterações na rotina da sua vida social, decorrentes do 

excesso de tarefas, e dos sentimentos de anulação pessoal. Também ficaram 

evidenciados aspectos da sobrecarga subjetiva, manifestados pelo desconforto de 

sensações de incompletude e impotência no exercício do papel de cuidador, 

sugerindo até mesmo sentimentos de desamparo. 

Uma questão que pode também ocasionar a sobrecarga nos cuidadores é 

a importância do tratamento das fissuras labiopalatinas em centros especializados 

com uma equipe multidisciplinar, gerando certo desgaste a esses cuidadores ao 

terem que se ausentar por diversas vezes de seus lares, deixando os outros filhos 

na dependência de terceiros, como parentes, amigos e vizinhos, comprometendo 

frequentemente a rotina e o bem-estar doméstico (DI NINNO et al., 2010). 

É consenso que as cirurgias reparadoras das fissuras labiopalatinas 

sejam realizadas em centros multidisciplinares. Um estudo realizado por Scott et al. 

(2014), com o objetivo de avaliar instituições que prestam assistência para pacientes 

com fissura de lábio e palato, concluiu que, na última década, houve uma 

centralização dos serviços. Entretanto, o mesmo estudo enfatiza que, 

nacionalmente, evidencia-se uma tendência à descentralização e a necessidade de 

maior propagação a respeito dos cuidados pós-operatórios entre os profissionais de 

saúde, pois, ao receberem alta hospitalar, os pacientes e familiares voltam às suas 
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origens, muitas vezes sem respaldo em suas comunidades, enfrentando dificuldades 

relacionadas às intercorrências pós-operatórias.  

Nesse contexto, em relação aos cuidados de enfermagem referentes ao 

pós-operatório das cirurgias de queiloplastia e palatoplastia, evidenciou-se que 

ambos os grupos apresentaram similaridade entre os acertos no pré-treinamento, e, 

após o treinamento, evidenciou-se maior aquisição de conhecimento, denotando 

que, apesar dos cuidadores estarem vivenciando um período de estresse, 

conseguiram reter informações importantes para o cuidado (VANZ; RIBEIRO, 2011). 

Porém, no grupo que recebeu a intervenção por meio do vídeo educativo, observou-

se que o aprendizado foi significativamente maior, evidenciando sua importância 

como instrumento de treinamento (RAZERA et al., 2016).  

O primeiro item do vídeo educativo referiu-se aos cuidados gerais, que 

incluíram o posicionamento da criança no colo do cuidador, permissão da sucção 

dos dedos e/ou chupeta, colocação da mão da criança na boca, cuidados no 

dormitório, brinquedos e brincadeiras, exposição solar e período que esses cuidados 

devem ser dispensados no pós-operatório (RAZERA et al., 2016). Esses cuidados se 

relacionam à manutenção da integridade da ferida operatória e prevenção de 

complicações, em especial o sangramento (TRETTENE et al., 2014). 

O lábio e o palato são áreas extremamente irrigadas, e traumas nessas 

regiões, que já se encontram sensibilizados pelo ato cirúrgico, podem gerar 

sangramentos. A exposição solar deve ser evitada, em especial nos horários onde a 

radiação é maior, por interferirem qualitativamente na cicatrização cirúrgica, 

principalmente nas cirurgias de lábio. Soma-se, ainda, o fato do calor promover 

vasodilatação, podendo ocasionar sangramento. O período estipulado para esses 

cuidados é de 30 dias (THOMÉ; BERTONE, 2009; TRETTENE et al., 2014). 

Observou-se, no item alimentação, que, em ambos os grupos, os 

cuidadores possuíam previamente conhecimento satisfatório.  Associa-se esse 

resultado, ao fato da alimentação representar a principal preocupação dos pais e 

cuidadores de crianças com fissura labiopalatina, desde o momento do diagnóstico, 

estendendo-se ao pós-operatório, devido ao acometimento da cavidade oral 

(BRITTON; MCDONALD; WELBURY, 2011; PRADUBWONG et al., 2012; 

TRETTENE; MONDINI; MARQUES,   2013; GIL DA SILVA LOPES et al., 2013; 

TRETTENE et al., 2014; LINDBERG; BERGLUND, 2014; MARTIN; GREATREX-
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WHITE, 2014). Essa preocupação desperta nos pais a necessidade de buscar 

informação sobre esse cuidado, o que justificaria o conhecimento adequado 

previamente estabelecido (RAZERA et al., 2016). A alimentação deve ser líquida e 

fria e ofertada por copo ou colher, uma vez que utensílios de sucção, como 

mamadeiras e canudos, são proibidos. Esses cuidados também visam à 

manutenção da integridade da ferida operatória e promoção do processo cicatricial 

(THOMÉ; BERTONE, 2009; TRETTENE; MONDINI; MARQUES, 2013; TRETTENE 

et al., 2014). 

Quanto à higienização da ferida operatória, na cirurgia de queiloplastia 

deve ser realizada com auxílio de cotonetes embebidos em soro fisiológico ou água 

filtrada, enquanto na palatoplastia, ao término da oferta de alimentos, deve ser 

ofertada água visando a limpar a ferida operatória. Em ambas as cirurgias, a higiene 

oral deve ser realizada metodicamente. Essas intervenções estão diretamente 

relacionadas à prevenção de infecções. Os pontos cirúrgicos na queiloplastia devem 

ser retirados após sete e dez dias, enquanto os utilizados na palatoplastia caem por 

si só, quando não absorvíveis (THOMÉ; BERTONE, 2009; TRETTENE et al., 2014).  

Em casos de intercorrências cirúrgicas, como sangramentos, 

traumatismos, ferimentos, dificuldade respiratória, infecção no local, febre e dor, as 

crianças devem ser encaminhadas de imediato para avaliação médica no local onde 

se encontrarem. Posteriormente, após a criança estar estabilizada, o fato deverá ser 

informado à Instituição para procedimentos cabíveis (THOMÉ; BERTONE, 2009; 

RIRATANAPONG et al., 2013; TRETTENE et al., 2014).  

Nos procedimentos de orientação ao cuidador sobre a variável “estado 

comportamental do cuidador”, tão importante quanto a atenção sobre as práticas do 

contexto e de manuseio, é a qualidade da interação afetiva e emocional canalizada 

nas ações aplicadas. O G1 recebeu orientações sobre as expressões faciais e 

corporais, reações e tom de voz, cuja mensagem deveria transmitir tranquilidade e 

segurança, e compreender ser o cuidador a referência maior de bem-estar da 

criança no mundo. Ações de nervosismo, medo ou indiferença poderiam remeter a 

um mundo ameaçador e à inquietação maior da criança. Com esses cuidados, o 

organismo tende a reagir com plasticidade mais eficiente e possibilita uma 

recuperação mais rápida. Desta forma, a intervenção com o vídeo educativo foi 

efetivo para a melhoria desta modalidade (RAZERA et al., 2016). 
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A efetividade da intervenção educativa foi evidenciada por aumento da 

média de acertos, com diferença estatística significante, evidenciando a consistência 

do instrumento empregado para medir a comparação dos resultados (RAZERA et al., 

2016). Esses achados corroboram outros estudos que avaliaram efetividade de 

programas educativos, por ser uma tecnologia favorável para o processo ensino-

aprendizagem, contribuindo na compreensão e entendimento dos cuidados, uma vez 

que induz a motivação, a curiosidade, e estimula a participação do cuidador nos 

cuidados (MENDOZA; PENICHE, 2012; SOUSA et al., 2015). 

Este estudo apresentou evidências na eficácia de construção de um vídeo 

educativo sobre os cuidados pós-operatórios das cirurgias de queiloplastia e 

palatoplastia, sendo esta uma ideia ousada no emprego da tecnologia, incorporada a 

intervenções profissionais de saúde, para o entendimento do público leigo. Desta 

forma, espera-se que o ensino desse conteúdo proporcione aos cuidadores de 

crianças com fissura labiopalatina melhor nível de informação, desenvolvimento de 

habilidades e competências, além de atitudes assertivas frente aos cuidados 

dispensados a essas crianças, em fase de recuperação (RAZERA et al., 2016). O 

emprego de estratégias facilitadoras, implementando recursos audiovisuais, no 

atendimento primário de saúde ao paciente e seu cuidador por equipes de 

enfermagem, pode fazer toda a diferença no sentido da humanização do tratamento 

cirúrgico (RIRATANAPONG et al., 2013). 

Porém, as limitações deste estudo referem-se ao fato de ser realizado 

com cuidadores de crianças com fissura labiopalatina de uma única Instituição, o 

que não permite generalizar os resultados, além da possibilidade de viés de aferição 

em relação à utilização da entrevista como instrumento de coleta de dados, 

considerando estar sujeita à memória. Contudo, é preciso enfatizar que os 

resultados oferecem contribuições interessantes para a compreensão de como 

esses cuidadores interpretaram a mensagem sobre os cuidados pós-operatórios, 

empregadas por meio da utilização do vídeo educativo. Além do treinamento dos 

cuidadores, os achados poderão se estender aos profissionais de enfermagem e 

áreas afins, incluindo as relacionadas à telenfermagem, realização de aulas por 

videoconferência, treinamentos e aperfeiçoamentos referentes aos cuidados pós-

operatórios de queiloplastia e palatoplastia. 
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7 CONCLUSÕES 

 

 Os resultados obtidos no presente estudo permitiram as seguintes 

conclusões: 

 

� O vídeo educativo construído e validado foi qualificado como facilitador das 

informações necessárias, e mostrou-se eficiente na sua constituição e 

aplicabilidade para a preparação de pais e cuidadores de crianças que 

vivenciam condições pós-operatórias específicas. 

� Neste estudo, verificou-se que o G1 apresentou melhor desempenho em 

relação ao nível de informação obtida sobre os cuidados pós-operatórios de 

cirurgias primárias de queiloplastia e palatoplastia após o treinamento, em 

comparação ao G2, ou seja, os cuidadores apresentaram mudanças na 

aquisição de informações sobre o cuidado de crianças com fissura labiopalatina 

em situação pós-operatória de cirurgias primárias após o treinamento com o 

vídeo educativo, evidenciando a sua eficácia como recurso educativo de 

treinamento a cuidadores informais, em contingências hospitalares. 

� Embora um contingente da amostra tenha evidenciado estados rebaixados de 

sinais preditivos de ansiedade e depressão, outro percentual (média de 38,8%) 

demonstrou perfis categorizados como leve e moderado, permitindo destacar 

que estas condições psicológicas representam um viés importante também no 

cuidado ao cuidador de crianças com desenvolvimento atípico. 

� O aumento do nível de informação sobre as orientações comportamentais, 

proporcionadas pela ferramenta criada no estudo, quanto à interação 

comunicativa, afetiva e social com a criança em situação de recuperação 

operatória, evidenciou a necessidade de procedimentos instrucionais 

sistematizados na área da enfermagem, como também, a sinalização de que 

muitos aspectos são aprendidos e não instintivos da maternidade ou 

paternidade, conhecimento este fundamental para a recuperação 

biopsicossocial da criança.  
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APÊNDICE A – Protocolo de Entrevista Estruturada 
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APÊNDICE B – Storyboard do vídeo educativo 
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APÊNDICE C - Ficha de análise dos juízes para avaliação do vídeo educativo 
 
 

Nome ____________________________________________________________________ 

Formação ________________________________________________ Data ____________ 

Instruções: Avalie as afirmativas sobre cada item de avaliação do vídeo educativo 

assinalando os atributos abaixo: 

Itens de Avaliação do Vídeo 
Atributos de Avaliação 

1 2 3 4 
Discordo 

totalmente 
Discordo Concordo 

Concordo 
totalmente 

1. Possui linguagem de fácil entendimento e 
compreensão.         

2. Utiliza adequadamente os recursos visuais: 
imagens e letreiros.         

3. Utiliza adequadamente os recursos de áudio: 
locução, trilhas e efeitos sonoros.         

4. O conteúdo foi distribuído de forma adequada. 
        

5. Mantém a atenção da audiência durante todo o 
tempo.         

6. Transmite os ensinamentos propostos. 
        

7. Facilita a memorização das mensagens. 
        

8. Causa o impacto necessário para estimular 
atitudes.         

9. Atinge todos os seus objetivos. 
        

 

Sugestões / Comentários: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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ANEXO A – Parecer Consubstanciado do CEP 



Anexos 

 

 

146 

 



Anexos 

 

 

147

ANEXO B - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

Pelo presente instrumento que atende às exigências legais, o Sr. (a) _____________________ 

 _______________________________________________________________________________, 

portador da cédula de identidade _______________________________,  responsável pelo paciente 
*_____________________________________________________________________, após leitura 
minuciosa deste documento, devidamente explicado pelos profissionais em seus mínimos detalhes, 
ciente dos serviços e procedimentos aos quais será submetido, não restando quaisquer dúvidas a 
respeito do lido e explicado, firma seu CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO concordando em 
participar da pesquisa “Concepção e comportamento de cuidadores de crianças com fissura 
labiopalatina sobre os cuidados de enfermagem no período pós-operatório de cirurgias primárias”, 
realizada por Ana Paula Ribeiro Razera, nº do COREN-SP: 0121607, sob orientação da Dra. Maria de 
Lourdes Merighi Tabaquim,  nº do Conselho CRP: 06-11976, que tem como objetivo identificar a 
concepção e o comportamento de cuidadores de crianças com fissura labiopalatina sobre os cuidados 
de enfermagem no período pós-operatório de cirurgias primárias (queiloplastia/palatoplastia). 

No hospital, durante o período transoperatório, o cuidador responsável pela criança será 
entrevistado pela pesquisadora, que fará algumas perguntas utilizando um questionário estruturado, 
relacionado aos dados pessoais do cuidador e da criança, caracterização do conhecimento 
relacionado aos cuidados dispensados no período pós-operatório e também protocolos 
interdisciplinares de responsabilidade de uma colaboradora da área da psicologia sobre preditores de 
instabilidade emocional, enfrentamento, sobrecarga, flexibilidade intelectual e sintomatologia 
depressiva. Após a cirurgia, serão fornecidas orientações pós-operatórias de rotina realizadas pelos 
enfermeiros da unidade hospitalar e pesquisadora quanto aos cuidados necessários no período pós-
operatório de cirurgias primárias, onde os cuidadores responderão novamente ao questionário sobre 
o conhecimento adquirido.  

"Caso o sujeito da pesquisa queira apresentar reclamações em relação a sua participação 
na pesquisa, poderá entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos, 
do HRAC-USP, pelo endereço Rua Silvio Marchione, 3-20 no Serviço de Apoio ao Ensino, 
Pesquisa e Extensão ou pelo telefone (14) 3235-8421". 

Fica claro que o sujeito da pesquisa ou seu representante legal, pode a qualquer momento 
retirar seu CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO e deixar de participar desta pesquisa e 
ciente de que todas as informações prestadas tornar-se-ão confidenciais e guardadas por força de 
sigilo profissional (Art.35 do Código de Ética de Enfermagem). 

Por estarem de acordo assinam o presente termo. 

 

Bauru-SP, ________ de ______________________ de ___________. 

 

 
_______________________________           _________________________________ 
 Assinatura do Sujeito da Pesquisa         Assinatura do Pesquisador Responsável 
         

* CAMPO A SER PREENCHIDO PELO REPRESENTANTE LEGAL DO MENOR. 

 
Nome do Pesquisador Responsável:  
Ana Paula Ribeiro Razera 
Endereço Institucional: Rua Silvio Marchione, 3-20 
Cidade: Bauru  Estado: São Paulo CEP: 171043-900 
Telefone: (14) 32358000  E-mail: anapaularazera@usp.br 
 


