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RESUMO
SILVA, P. G. Assistência de enfermagem para prevenção e manejo da sífilis:
validação de material educativo. 2018. 158 p. Dissertação (Mestrado) – Escola de
Enfermagem de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2018.

A sífilis é uma infecção sexualmente transmissível, de relevância epidemiológica sendo
um problema de saúde pública. No Brasil nos últimos cinco anos, houve um aumento no
número de casos em decorrência de múltiplos fatores, tais como a ampliação da cobertura
de testagem rápida, diminuição do uso de preservativo, resistência dos profissionais de
saúde para a administração da penicilina, desabastecimento de penicilina, bem como aprimoramento do sistema de vigilância na notificação. Estudo de delineamento metodológico,
com abordagem quantitativa, objetivou produzir vídeo, visando a promoção da saúde,
prevenção e manejo da sífilis. Pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa.
Realizada em 4 etapas. 1: Produção do Roteiro e storyboard; 2: Produção dos instrumentos
para validação do roteiro e storyboard; 3: Coleta de dados / Validação de roteiro storyboard;
4: Produção do vídeo. A validação de conteúdo e aparência foi realizada por um comitê
de especialistas. O instrumento apresentou os seguintes quesitos: objetivo; conteúdo;
relevância; ambiente; funcionalidade; usabilidade; eficiência. Foram considerados validados
se houvesse 78% de concordância entre os avaliadores para cada item do instrumento. A
idade dos juízes especialistas na temática variou de 30 a 58 anos, com média de 45,0 anos
(desvio-padrão 11,2). Os técnicos especialistas em vídeo, a idade variou de 37 a 51 anos,
com média de 42,2 anos (desvio-padrão 6,0). O tempo de atuação profissional dos juízes
especialistas na temática variou de um a 34 anos, com uma média de 16,0 anos (desviopadrão 10,9), os técnicos especialistas em vídeo, a variável permaneceu entre sete e 26 anos,
com um média de 15,2 anos (desvio padrão 7,7). Quanto à maior titulação acadêmica
dos juízes especialistas na temática, (55,6%) tinha doutorado e os demais pós-doutorado,
mestrado ou especialização. Dos técnicos especialistas em vídeo, quatro (66,7%), tinham
mestrado e os demais especialização. A maioria das respostas obtidas foram “concordo” ou
“concordo parcialmente”. Apenas um juiz demarcou a opção “discordo”. Posteriormente
o roteiro e storyboard foram adequados e as sugestões acatadas conforme pertinência. O
vídeo foi gravado no Centro de Simulação e no Centro de informática de Ribeirão Preto
da Universidade de São Paulo. Após a primeira edição, realizou-se o estudo piloto com
11 usuários do serviço de saúde. Houve prevalência do sexo masculino, a idade variou
de 21 a 54 anos, com média de 34,2 anos (desvio-padrão 10,7). Todos os participantes
referiram que o conteúdo do vídeo apresentava informações importantes. Quanto a clareza
e compreensão da linguagem houveram sugestões para adequação e inserção de mais figuras
e animações. As sugestões foram acatadas e a edição do vídeo foi concluída. O vídeo
validado constitui-se em uma produção tecnológica e poderá ser utilizado no contexto de
assistência à saúde e também ser disponibilizado em ambiente virtual de modo a socializar
o seu conteúdo de maneira mais abrangente.

Palavras-chave: Estudos de validação. Educação em Saúde. Sífilis. Promoção da
Saúde. Autocuidado.

ABSTRACT
SILVA, P. G. Nursery assistance to syphilis prevation and care: educational
material validation. 2018. 158 p. Dissertation (Master Degree) – Nursery School of
Ribeirão Preto, São Paulo University, Ribeirão Preto, 2018.

The syphilis is sexual transmitted infection of epidemiological relevance meaning a problem
to public health. In Brazil, for the last five years, there was an increase in the number
of cases resulted from multiple factors, such as the expansion of fast trial cover, lowering
in the condom usage, health professional resistance on the administration of penicillin,
lack of penicillin, and also the development in the surveillance system in notification.
Methodological delimiting study, with quantitative approach, had as an objective to produce
the video in order to health promotion, prevention and manipulation of syphilis. Research
approved by the Ethics Research Committee. Made in four steps. 1: Script production and
storyboard; 2: Instrument production to the validation of the script and storyboard; 3: data
collection and storyboard script validation; 4: video production. The content collection and
appearance was made by an expertise committee. The instrument presented the following
needs: objective, content, relevance, environment, function, usability, efficiency. They were
validated considered if there were 78% in agreement among the validators to each item of
the instrument. The age of the expertise judges was something among 30 and 58 years old,
which means 45.0 in average (11.2 standard deviation). The expertise technicians in video,
aged among 37 to 51 years, which is 42.2 in average (6.0 standard deviation). The time of
professional working of the expertise judges in the subject varied from one to 34 years,
with 16.0 years in average (10.9 standard deviation), the expertise technician in video, the
variable remained among seven and 26 years, 15.2 in average (7.7 standard deviation).
In relation to the higher academic title, the expertise judges (55.6%) were doctors and
the others post-doctors, masters and specialist. From technicians experts in video, four
(66.7%) had a master degree and the others specialization. Most of the answers gotten
were “agree” or “partially agree”. Only one of the judges chose the answer disagree. Later,
the storyboard script was adapted and the suggestions taken as pertinent. The video
was recorded in the Simulation Center and in the Informatics Center in Ribeirão Preto
of São Paulo University. After the first edition, it was done a pilot study with 11 users
of the health care service. There was predominance of males, aged from 21 to 54 years
old, 34.2 in average (10.7 standard devition). All the participants related the video had
shown important information. In relation to the clearness and understanding of language,
there were suggestions to adaptation and insertion of more images and entertainment.
The suggestions were accepted and the video edition concluded. The validated video was
held as a technological production and may be used in health care assistance and also be
available in virtual platforms as to socialize its contents in an expressive way.
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RESUMEN
SILVA, P. G. Asistencia de enfermeria para prevención y manejo de la sífilis:
validación de material educativo. 2018. 158 p. Disertación (Maestría) – Escuela de
Enfermeira de Ribeirão Preto, Universidad de São Paulo, Ribeirão Preto, 2018.

La sífilis es una infección de transmisión sexual, de relevancia epidemiológica siendo un
problema de salud pública. En Brasil, en los últimos cinco años, hubo un aumento en el
número de casos debido a múltiples factores, tales como la ampliación de la cobertura
de prueba rápida, disminución del uso del preservativo, resistencia de los profesionales
de la salud para la administración de la penicilina, desabastecimiento de penicilina, así
como la mejora del sistema de vigilancia en la notificación. Estudios de delineamientos
metodológicos, con abordajes cuantitativos, objetivó reproducir un video con el fin de
promover la salud, la prevención y el manejo de la sífilis. La investigación fue aprobada
por el Comité de Ética en Investigación. Realizada en 4 etapas: 1. Producción del guión
y guión gráfico; 2. Producción de los instrumentos para validación del guión y guión
gráfico; 3. Recolección de datos / Validación de guión y guión gráfico; 4. Producción del
vídeo. La validación de contenido y apariencia fue realizada por un comité de expertos. El
instrumento presentó los siguientes ítems: objetivo, contenido, relevancia, medio ambiente,
funcionalidad, facilidad de uso, eficiencia. Se consideraron validados si hubiera 78% de
concordancia entre los evaluadores para cada ítem del instrumento. La edad de los jueces
especialistas en la temática varía de 30 a 58 años, con una media de 45,0 años (desviación
estándar 11,2). Los técnicos especialistas en video, la edad varía de 37 a 51 años, con una
media de 42,2 años (desviación estándar 6,0). El tiempo de actuación profesional de los
jueces especialistas en la temática varía de uno a 34 años, con una media de 16,0 años
(desviación estándar 10,9), los técnicos especialistas en video, la variable permaneció entre
siete y 26 años, con un promedio de 15,2 años (desviación estándar 7,7). En cuanto a
la mayor titulación académica de los jueces especialistas en la temática, (55,6%) había
doctorados y los demás post doctorados, maestrías o especializaciones. De los técnicos
especialistas en video, cuatro (66,7%), tenían maestrías y las demás especializaciones. La
mayoría de las respuestas obtenidas fueron “de acuerdo” o “estoy de acuerdo parcialmente”.
Sólo un juez demarcó la opción “desacuerdo”. Posteriormente el guión y guión gráfico
fueron adecuados y las sugerencias acatadas según la pertinencia. El video fue grabado en
el Centro de Simulación y en el Centro de informática de Ribeirão Preto de la Universidad
de São Paulo. Después de la primera edición, se realizó el estudio piloto con 11 usuarios
del servicio de salud. Prevalece el sexo masculino, la edad varía de 21 a 54 años, con
una media de 34,2 años (desviación estándar 10,7). Todos los participantes indicaron
que el contenido del vídeo presentaba información importante. En cuanto a la claridad
y comprensión del lenguaje hubo sugerencias para adecuación e inserción de más figuras
y animaciones. Las sugerencias se acataron y la edición del vídeo se completó. El vídeo
validado se constituye en una producción tecnológica y puede ser utilizado en el contexto
de asistencia a la salud y también estar disponible en ambiente virtual para socializar su
contenido de manera más amplia.

Palabras claves: Estudios de validación. Educación en Salud. Sífilis. Promoción de
la Salud. Auto cuidado.
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Em 2015 concluí a graduação em enfermagem pela Universidade do Estado de
Minas Gerais – UEMG – Unidade Passos e desde então atuo como enfermeiro do Centro
de Testagem e Aconselhamento (CTA) no Ambulatório Escola (AMBES) do município de
Passos–MG, serviço de referência regional em prevenção diagnóstico e tratamento das IST,
do Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV)/Aids e também das Hepatites Virais (HV).
A cidade de Passos conta com uma área aproximada de 1 338,070 km2 e uma
população de 114 458 habitantes (estimada em 2017), sendo considerada a 4a maior cidade
do Sul/Sudoeste Mineiro (IBGE, 2017).
O município possui três hospitais, sendo uma Santa Casa, um hospital particular
e um hospital psiquiátrico. O sistema de atenção secundária é composto pela Unidade de
Pronto Atendimento (UPA) 24 horas, Serviço Móvel de Urgência e Emergência (SAMU),
Policlínica São Lucas, Viva Mulher – referência em câncer de colo de útero e mama –,
Centro de Especialidades Odontológicas, Núcleo de Assistência à Estomaterapia, Centro de
Referência em Saúde do Trabalhador e uma rede estruturada de Saúde Mental, composta
pelo Centro de Assistência Psicossocial II (CAPS II), CAPS Álcool e drogas (CAPS
AD) e Ambulatório de Saúde Mental, além do Ambulatório Escola (AMBES), serviço
de referência regional em prevenção, diagnóstico e tratamento das IST, do HIV/Aids, e
também das HV.
A atenção primária no município compreende 21 Unidades de Estratégia de
Saúde da Família (ESF) e sete Unidades Básicas de Saúde (UBS), realizando atendimentos
específicos de saúde pública com uma cobertura de em torno 60% da população.
Os CTA foram criados para operacionalizar a prevenção, diagnóstico e tratamento das IST, do HIV/Aids e também das hepatites virais (BRASIL, 2009). Estes
serviços são regulamentados pela portaria conjunta no 1 de 16 de janeiro de 2013 (BRASIL,
2013a), em que se faz necessária a composição de uma equipe mínima composta por médico
clínico, enfermeiro, assistente social, psicólogo, farmacêutico e técnico de enfermagem,
além do espaço físico, divisões de salas oferecendo a privacidade para o atendimento.
No município de Passos–MG, o CTA foi fundado em 1992, composto de uma
equipe multiprofissional, conforme exigência da portaria conjunta, por meio de parceria entre a Prefeitura Municipal de Passos e a Fundação de Ensino Superior de Passos
(FESP/UEMG), sendo referência regional no atendimento à população. Além do aconselhamento, outras ações de prevenção são realizadas pelo CTA, na unidade de saúde (ações
intramuros) e fora da unidade de saúde (ações extramuros). Também são disponibilizados
insumos de prevenção, como preservativos masculinos e femininos para a população geral,
gel lubrificante para profissionais do sexo e homens que fazem sexo com homens (HSH),
assim como, kits de redução de danos para pessoas que fazem uso de álcool e drogas.
Em relação à notificação das doenças e agravos à saúde em 2016, o Ministério
da Saúde por meio do Departamento de IST, Aids e Hepatites Virais (DIAHV), lançou
a portaria no 204, que atualiza a Lista Nacional de Notificação Compulsória de doenças,
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agravos e eventos de saúde pública nos serviços de saúde públicos e privados em todo o
território nacional, nos termos do anexo, e dá outras providências, sendo que nela inclui a
notificação da sífilis adquirida.
Ao longo da minha atuação profissional no CTA, tenho observado empiricamente
que os usuários que buscam o serviço, para obterem orientações referentes às IST, do
HIV/Aids e também das HV, muitas vezes, já chegam, por exemplo, com os sinais e
sintomas característicos da sífilis. Observo ainda, lacunas de conhecimentos acerca da
transmissão, manifestação, seguimento e tratamento da infecção.
Deste modo, a minha motivação para este estudo, se apoiou na vivência
profissional e na necessidade percebida dos serviços de saúde, especificamente aqueles que
atendem o contexto de testagem e orientações para a sífilis, outras IST, HIV/Aids e as
hepatites virais, de implementar intervenções educativas inovadoras acerca da prevenção,
diagnóstico e tratamento da sífilis, durante a consulta de enfermagem.
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A Enfermagem no contexto da educação em saúde, história da infecção
e a situação epidemiológica da Sífilis no Brasil

Os sistemas de saúde, organizados em Rede de Atenção à Saúde (RAS) e
coordenados pela Atenção Primária em Saúde (APS), contribuem para a melhoria da
qualidade clínica, com impacto positivo nos resultados sanitários, bem como na satisfação
dos usuários por meio da melhoria do acesso e resolubilidade, além da diminuição dos
gastos dos sistemas locais de saúde (RODRIGUES et al., 2014).
A coordenação da APS, no sistema, dá-se diante da competência de assegurar
uma assistência à saúde continuada e integrada com os diversos pontos de atenção,
verticalmente entre a APS e os demais níveis do sistema e horizontalmente, por meio da
articulação entre a equipe de APS, serviços de saúde e equipamentos sociais (RODRIGUES
et al., 2014).
Para tal, a Política Nacional de Atenção Básica destaca que a assistência
à saúde na APS compreende a combinação de ações, no âmbito individual e coletivo,
visando ações de promoção, prevenção de agravos, além do diagnóstico e o tratamento.
Outrossim, concretiza-se por meio do exercício de práticas de cuidado e gestão, de forma
participativa, visando o trabalho em equipe, sendo ofertada às populações de territórios
definidos. Considerando ainda a diversidade existente, faz-se necessário facilitar o acesso a
todos os serviços de saúde para os usuários.
Neste contexto, a Educação em Saúde (ES) constitui elemento fundamental
na promoção da saúde, com vistas a fortalecer a participação social e a autonomia dos
usuários (VIEIRA et al., 2017). O enfermeiro atua em diversos contextos de atenção à
saúde, juntamente com a equipe multiprofissional e interdisciplinar. Dentre suas atribuições
destaca-se o potencial para desenvolver atividades educativas com vistas a despertar o
desejo de transformação e melhoria na qualidade de vida dos usuários, das famílias e
comunidades, a partir e do compartilhamento de experiências (SILVA et al., 2014). Diante
do aumento crescente das infecções sexualmente transmissíveis, no Brasil e no mundo,
a ES apresenta-se como estratégia a ser utilizada junto a população, para a prevenção,
diagnóstico e tratamento (BRASIL, 2017a).
Dentre as IST, destaca-se a relevância epidemiológica da sífilis, uma vez que
nos últimos cinco anos observou-se um aumento nos casos de sífilis em gestantes, congênita e adquirida, que pode ser explicado parcialmente pela ampliação da cobertura de
testagem rápida, diminuição do uso de preservativo, resistência dos profissionais de saúde
a administração da penicilina na APS, desabastecimento mundial de penicilina, bem como
pelo aprimoramento do sistema de vigilância na notificação dos casos (BRASIL, 2017b).
Conhecida há mais de 500 anos, a sífilis foi levada para a Europa pelos marinheiros de Colombo, sendo chamada por diversos nomes, como por exemplo: Mal de
Nápoles, Mal Francês, cada povo culpava seus inimigos. O termo sífilis foi caracterizado
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por Girolamo Fracastoro em 1530. No início da epidemia, o quadro clínico era muito grave,
surpreendendo toda a população e a equipe médica não sabiam como fazer o seu manejo.
Quando foi descoberto que o modo de transmissão era venéreo, a infecção foi vista como e
interpretada como castigo divino. Diversas interpretações sugiram, tentando desmistificar
a origem da sífilis. Até meados do século XX o mercúrio foi o primeiro medicamento
específico contra a sífilis e foi utilizado por cerca de 450 anos (PACHECO, 1981 apud
BRASIL, 2015).
Mesmo com muitos casos da infecção há vários séculos, seu agente etiológico, o
Treponema pallidum, foi descoberto apenas em 1905 por Fritz Richard Schaudinn e Paul
Erich Hoffman, da subespécie pallidum, da ordem Spirochaetales, organismos virulentos
para a espécie humana (PACHECO, 1981 apud BRASIL, 2015).
Desafiando a humanidade há vários séculos, a sífilis se tornou um importante
problema de saúde pública, por ser uma doença infectocontagiosa e por seu acometimento
sistêmico quando não tratada e pelo fato de que a infecção também aumenta significativamente o risco de se contrair a infecção pelo HIV, uma vez que a entrada do vírus
é facilitada pela presença das lesões sifilíticas, além do que a presença do Treponema
pallidum no organismo acelera a evolução da infecção pelo HIV para a Aids (BRASIL,
2016).
A partir de 1986, a sífilis passou a ser reconhecida como uma infecção de
notificação compulsória em todo o território nacional, a partir da notificação dos casos de
sífilis congênita através da Portaria no 542, de 22 de dezembro de 1986; com a posterior
inclusão dos casos de sífilis em gestante com a Portaria no 33, de julho de 2005; e, por
último, da sífilis adquirida, por intermédio da Portaria no 2 472, publicada em 31 de agosto
de 2010 pelo Ministério da Saúde.
Segundo o Boletim Epidemiológico Mineiro (BEM) da Sífilis, em 2016 foram
notificados 87 593 casos de sífilis adquirida, 37 436 casos de sífilis em gestantes e 20 474 casos
de sífilis congênita – entre eles, 185 óbitos – no Brasil, com a maior proporção de notificações
na região Sudeste (BRASIL, 2017a).
Na Tabela 1, observamos a evolução dos casos de sífilis entre os anos de 2010 a
2015, a comparação entre as altas taxas de detecção dos agravos notificados de sífilis.
O aumento da taxa de incidência de sífilis congênita e das taxas de detecção de
sífilis em gestantes por mil nascidos vivos (NV) foi cerca de três vezes maior nos últimos
cinco anos no Brasil, passando de 2,4 para 6,8 e de 3,5 para 12,4 casos por mil nascidos
vivos, respectivamente. A sífilis adquirida apresentou aumento na taxa de detecção,
passando de 2,0 casos por mil habitantes em 2010 para 42,5 casos por 100 mil habitantes
em 2016 (BRASIL, 2017a).
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Tabela 1 – Taxas de detecção de sífilis adquirida e de sífilis em gestantes e
taxa de incidência de sífilis congênita, segundo ano de diagnóstico,
Brasil, 2010-2015.
Ano
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Sífilis congênita
(/mil nascidos vivos)
0,8
11,8
17,9
25,2
32,2
42,7

Sífilis em gestante
(/mil nascidos vivos)
3,7
5,0
6,0
7,5
9,3
11,2

Sífilis adquirida
(/100 mil habitantes)
2,4
3,3
4,0
4,8
5,4
6,5

Fonte: MS/SVS/SINAN

2.2

Situação Epidemiológica da Sífilis no Estado de Minas Gerais

Os dados da situação epidemiológica da sífilis foram extraídos do BEM de Sífilis,
documento que retrata todo o cenário dos agravos sífilis adquirida, sífilis em gestantes e
sífilis congênita em sua série histórica, a partir de dados do Sistema de Informação de
Agravos de Notificação (SINAN).
No estado de Minas Gerais, a sífilis adquirida tem apresentado um importante
aumento ao longo dos anos, com prevalência no sexo masculino. Em 2011 a razão de sexos
foi de 1,8 casos em homens para cada caso em mulher; e em 2016 a razão foi de 2,1 casos
em homens para cada caso em mulher. O profissional de saúde possui muitos privilégios
por estar inserido em diversos serviços da APS, com o intuito de promover a mudança de
comportamento desses indivíduos e a conscientização da adesão ao seguimento/tratamento
da sífilis (MINAS GERAIS, 2017).
Em relação à faixa etária, percebe-se maior prevalência na população com idade
entre 20 e 34 anos, o que mostra a necessidade de um monitoramento mais adequado,
controle e intervenção na população sexualmente ativa, bem como o estabelecimento de
orientação e educação sexual voltada para esse público (MINAS GERAIS, 2017).
Quanto à sífilis na gestante, observa-se um expressivo número de casos em 2016
registrados no 3o trimestre de gestação, revelando 41,1% dos casos com diagnóstico tardio,
sendo apenas 25,6% (745) e 25% (725) de registros dos casos no 2o e 1o trimestres de
gestação, respectivamente, além do registro de 8,3% (240) de casos notificados como idade
gestacional ignorada, o que denota inconsistências de dados (MINAS GERAIS, 2017).
O momento ideal para o diagnóstico e tratamento da sífilis na gestante é no
primeiro trimestre de gestação, uma vez que o acompanhamento pré-natal é reconhecidamente um espaço de suma importância para a realização da prevenção da transmissão
vertical da sífilis, com influência direta nos índices de qualidade que impactam na saúde
da gestante e do feto e/ou recém-nascido. No entanto, estudos mostram que cerca de 30%
dos profissionais desconhecem a necessidade de iniciar tratamento imediato da gestante e
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convocar suas parcerias sexuais mediante o Venereal Disease Research Laboratory (VDRL)
positivo antes da intervenção (ARAUJO et al., 2014; LAZARINI; BARBOSA, 2017).
Já a sífilis congênita teve um aumento progressivo na sua incidência nos últimos
cinco anos no estado de Minas Gerais, passando de 1,14 casos/1000 nascidos vivos em
2011 para 5,71 casos/1000 nascidos vivos em 2016 (MINAS GERAIS, 2017).
De acordo com a Coordenação Estadual de IST/Aids e Hepatites Virais por
meio do SINAN, podemos observar um acentuado aumento no Gráfico 1 dos casos de sífilis
adquirida, em gestante e congênita nos anos de 2013 a 2016 na cidade de Passos–MG
(utilização de dados epidemiológicos autorizada, como consta no Anexo D). Temos um
total de casos durante esses anos: 13 casos de sífilis congênita; 13 casos de sífilis em
gestante e 116 casos de sífilis adquirida.
Gráfico 1 – Número de casos diagnosticados de Sífilis de 2013 a 2016 na cidade
de Passos–MG

Fonte: SINAN/IST/Aids/DVE/SVEAST/SUB.VPS/SES–MG, 2017.

Segundo Domingues e Leal (2016) o número de casos notificados de sífilis
congênita depende da capacidade de intervenção dos serviços para diminuir a transmissão
vertical, por meio do diagnóstico e tratamento adequado das gestantes e seus parceiros,
como também da capacidade de identificação e notificação dos casos de sífilis congênita.
No entanto, cabe ressaltar que um número reduzido de casos de sífilis congênita não indica,
necessariamente, um bom programa de controle da transmissão vertical, visto que os casos
de sífilis congênita podem estar subnotificados, o que indica falhas no processo assistencial,
com oportunidades perdidas de intervenção.
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Aspectos clínicos da sífilis

A classificação da sífilis se dá pelo tempo de infecção, bem como pela presença
de manifestações clínicas, sendo dividida nos seguintes estágios: (BRASIL, 2015; BRASIL,
2016; SARACENI et al., 2017).
Sífilis primária: ocorre após o contato sexual infectante, com um período de incubação
de 10 a 90 dias (média de três semanas). A primeira manifestação no local de
entrada da bactéria (pênis, vulva, vagina, colo uterino, ânus, boca, ou outros locais
do tegumento) é caracterizada por uma erosão ou úlcera, geralmente única, indolor,
com base endurecida, fundo limpo, sendo rica em treponemas, conhecida como
“cancro duro” ou protossifiloma. Localiza-se na região genital em 90% a 95% dos
casos, sendo mais comum no homem no sulco balanoprepucial, prepúcio, meato
uretral ou mais raramente intra-uretral e na mulher nos pequenos lábios, parede
vaginal e colo uterino. As localizações extragenitais mais comuns são a região
anal, boca, língua e região mamária. Tal estágio tem uma duração de cerca de
duas a seis semanas, podendo desaparecer espontaneamente mesmo sem tratamento.
Geralmente, pode ser acompanhada de linfadenopatia inguinal, não supurativa, de
nódulos duros e indolores;
Sífilis secundária: os sintomas surgem em média entre seis semanas a seis meses após a
infecção, sendo os mais comuns: febre, mal-estar, cefaleia, adinamia, linfadenopatia
generalizada, lesões cutâneo-mucosas e não-ulceradas em formas de máculas (roséola)
e/ou pápulas, localizadas, principalmente, no tronco e na região palmo-plantar. São
lesões sugestivas que podem facilitar o diagnóstico da sífilis no estágio secundário.
Na face, as pápulas tendem a agrupar-se em volta do nariz e da boca, simulando
dermatite seborreica; na mucosa oral, lesões vegetantes de cor esbranquiçada sobre
base erosada formando as placas mucosas, também contagiosas. A sintomatologia
pode desaparecer espontaneamente em poucas semanas e raramente, observa-se
comprometimento hepático, quadros meníngeos e/ou até ocular, como, por exemplo,
a uveíte. Nesse estágio, há presença significativa da resposta imune, com intensa
produção de anticorpos contra o treponema. Este estágio dura, em média, de 4 a
12 semanas, porém as lesões podem recrudescer em surtos reemergentes por até dois
anos;
Sífilis latente: Fase em que acontece a maioria da detecção. Observa-se a ausência de
sinais e sintomas, porém acontece a reatividade nos exames de diagnóstico para
a sífilis. Esta fase da doença é dividida em latente recente (menos de um ano de
infecção) e latente tardia (mais de um ano de infecção). Quando ocorre no primeiro
ano de infecção e com ausência de tratamento, aproximadamente 25% dos clientes
intercalam lesões de secundarismo com os períodos de latência. Diante de um
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indivíduo com diagnóstico confirmado em que não é possível inferir a duração da
infecção (sífilis de duração ignorada) trata-se para sífilis latente tardia;
Sífilis terciária: Ocorre aproximadamente em 30% das infecções não tratadas, após um
longo período de latência, podendo surgir de dois a 40 anos depois do início da
infecção. Esta etapa da doença é considerada rara devido a maioria da população
receber indiretamente, ao longo da vida, antibióticos com ação sobre o Treponema
pallidum que levam a cura da infecção. Quando presente manifesta-se na forma de
inflamação e destruição tecidual com acometimento do sistema nervoso e do sistema
cardiovascular. Caracterizam-se por formação de gomas sifilíticas (tumorações com
tendência a liquefação) na pele, mucosas, ossos ou qualquer tecido. As lesões
causam desfiguração, incapacidade e podem ser fatais. Para o diagnóstico, devem-se
considerar as lesões cutâneas sendo gomosas e nodulares, de caráter destrutivo; lesões
ósseas como periostite, artrites e nódulos justa-articulares; lesões cardiovasculares
como aortite sifilítica, aneurisma e estenose de coronárias; lesões neurológicas como
meningite aguda, goma do cérebro ou da medula, atrofia do nervo óptico, paralisia
geral e demência;
Sífilis em Gestante e Sífilis congênita: Dentre as várias doenças que podem ser transmitidas durante o ciclo gravídico-puerperal, a sífilis é a que apresenta as maiores
taxas de infecção por meio da transmissão vertical, com maior probabilidade de
infecção fetal quando a mulher apresenta sífilis primária ou secundária durante a
gestação, variando em cerca de 70% a 100%, respectivamente e reduzindo-se para 30%
nas fases latente tardia e terciária da infecção materna. Em relação aos desfechos, a
infecção fetal provoca de 30% a 50% de morte intraútero, parto pré-termo ou morte
neonatal. Para o diagnóstico eficaz da sífilis congênita, é necessário avaliar a história
clínica e epidemiológica da mãe, realizar exame físico detalhado da criança e avaliar
os resultados dos testes laboratoriais e dos exames radiológicos (COSTA et al., 2013;
BRASIL, 2016).
Neurossífilis: Acomete o Sistema Nervoso Central (SNC), podendo ocorrer desde as fases
iniciais da infecção. O acometimento quando precoce se dá por meio de uma reação
inflamatória na bainha de mielina, sem a destruição anatômica das estruturas neurais.
Pode acometer de 10% a 40% dos usuários não tratados, geralmente, assintomáticos.
O diagnóstico é realizado por meio da coleta de sorologia do líquor (BRASIL, 2015).
2.4

Relação coinfecção: HIV/Aids e Sífilis

Com a disponibilização gratuita da Terapia Antirretroviral (TARV) para o
tratamento de pessoas infectadas pelo HIV em 1996, verificou-se uma diminuição de
49% da taxa de mortalidade associadas às doenças oportunistas relacionadas ao HIV e
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decréscimo das admissões hospitalares em 7,5 vezes, confirmando a eficácia da terapia. No
entanto, com o aumento da expectativa e qualidade de vida proporcionada pela TARV,
as coinfecções HIV/Hepatite B (HBV); HIV/Hepatite C (HCV) e HIV/Sífilis tornaramse importantes fatores causais para a morbimortalidade entre indivíduos soropositivos
(SANTOS et al., 2017; RIBEIRO; JACOCIUNAS, 2016).
Os dados epidemiológicos demonstram que a prevalência de sífilis é até oito
vezes maior em pessoas que vivem com HIV. Ressalta-se ainda, que a coinfecção pelo
HIV pode modificar o curso clínico da sífilis, acarretando em manifestações atípicas ou
até mesmo mais agressivas (BRASIL, 2015).
Segundo o Ministério da Saúde, determinadas características da coinfecção
sífilis/HIV devem ser observadas, tais como: desenvolvimento de múltiplos cancros profundos, com resolução mais lenta que em pessoas não infectadas pelo HIV; aumento da
frequência de sobreposição de estágios e concomitância de lesões primárias e secundárias
no momento do diagnóstico; aumento do secundarismo, com lesões cutâneas atípicas e
exuberância de sintomas; e maior predisposição para acometimento oftálmico e neurológico,
com progressão mais rápida da sífilis precoce à neurossífilis (BRASIL, 2015).
Vale destacar que alguns especialistas indicam a realização da punção para
a coleta de líquor de todos os usuários infectados pelo HIV que apresentem diagnóstico
confirmado de sífilis, para a investigação da neurossífilis, resultando, muitas vezes, em
punções desnecessárias. No entanto, não existe um consenso sobre os critérios de punção
liquórica em pessoas coinfectadas com sífilis e HIV (BRASIL, 2015).
O diagnóstico de sífilis na coinfecção com HIV é realizado por meio dos testes
rápidos, com a coleta de VDRL nos casos positivos para sífilis. Cabe salientar que é mais
frequente a presença de altos títulos de marcadores imunológicos ao diagnóstico, além
de resultados falso-negativos, o que exige atenção maior para o efeito prozona ou formas
alternativas de diagnóstico, como a biópsia de lesão na suspeita de sífilis na presença de
testes imunológicos não reagentes ou com interpretação não clara (BRASIL, 2015).
A frequência de coinfecção pode estar associada diretamente à exposição aos
fatores de risco predominantes nesta população, como a baixa adesão ao uso de preservativo
e multiplicidade de parceiros sexuais que mostram elevada prevalência entre soropositivos
coinfectados com a sífilis (SANTOS et al., 2017).
Para tanto, a política brasileira de enfrentamento ao HIV/Aids preconiza
estratégias de prevenção combinada, uma vez que a oferta de variadas formas de prevenção
oportuniza ao usuário a escolha da ferramenta de prevenção mais adequada. Dentre essas
estratégias, destacam-se as comportamentais (distribuição de preservativos), educacionais
(aconselhamento) e biomédicas (terapia com antirretrovirais) Profilaxia Pré-exposição de
Risco a Infecção pelo HIV (PrEP) e Profilaxia Pós-exposição de Risco a Infecção pelo HIV
(PEP) (BRASIL, 2017b).
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Medidas preventivas e de tratamento

Atualmente, o Ministério da Saúde trabalha com a estratégia para captação
de possíveis novas pessoas infectadas por meio de “ações de risco”, nas quais orienta que
todas as pessoas que se submeterem a ações de risco, sexo sem o uso do preservativo ou
o mesmo romper durante o ato sexual, entre outros, busquem o CTA para realizarem
os testes rápidos (HIV, Antígeno de Superfície da Hepatite B (HbsAg), HCV e Sífilis),
sob a técnica de punção capilar e com resultado em aproximadamente 15 minutos, a ser
oferecido gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS) (BRASIL, 2015).
Vale destacar a importância da abordagem das gestantes, que devem realizar o
teste rápido para diagnosticar a sífilis, diante da iminência de aborto, má formação do feto
e/ou morte ao nascer nos casos de infecção materna pela sífilis. Conforme recomendações,
o teste rápido dever ser realizado na 1a consulta de acompanhamento do pré-natal, ser
repetido no 3o trimestre da gestação e ainda no momento do parto. Cabe ressaltar que
independente dos resultados anteriores, o teste rápido para a sífilis deve ser realizado. Em
casos que o teste rápido for reagente para sífilis, é preciso que uma série de cuidados sejam
tomados durante e após o parto, tanto para a mãe com o bebê e também seu parceiro
sexual (BRASIL, 2015).
Para tal, visando o maior acesso do usuário ao diagnóstico e tratamento da
sífilis, foi criada a Portaria MS/GM no 77, de 12 de janeiro de 2012 (BRASIL, 2012),
visando à descentralização dos testes rápidos, do CTA para a APS.
Os testes rápidos na APS, conforme a Portaria 29, de 17 de dezembro de
2013, divulgada por meio do Manual Técnico para o Diagnóstico da Infecção pelo HIV
em Adultos e Crianças, podem ser realizados por qualquer profissional após capacitação
prévia. O DIAHV fornece capacitação à distância gratuitamente por meio do TELELAB
(<http://www.telelab.aids.gov.br/>), em que estão disponíveis vídeos com procedimentos
para a realização dos testes rápidos. Já a capacitação prática deve ser realizada no CTA
de referência (BRASIL, 2013b).
Em relação ao tratamento para sífilis, a Penicilina G benzatina é o medicamento
de primeira escolha há mais de 70 anos, sem relatos de casos de resistência de Treponema
Pallidum nesse período (HEBMULLER; FIORI; LAGO, 2015).
Para o tratamento de Sífilis latente tardia ou latente com duração ignorada
ou, ainda sífilis terciária o esquema terapêutico deve ser constituído por Penicilina G
benzatina 2,4 milhões Unidades Internacionais (UI), intramuscular, semanal, por 3 semanas
consecutivas, em uma dose total de 7,2 milhões UI. O esquema terapêutico indicado para
gestantes com diagnóstico de sífilis primária, secundária e latente recente é a Penicilina G
benzatina 2,4 milhões UI, intramuscular, semanal, por 2 semanas totalizando 4,8 milhões
UI. No entanto, é importante enfatizar que no caso de perda de qualquer dose, o esquema
terapêutico preconizado deverá ser reiniciado (BRASIL, 2015).
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No seguimento das pessoas diagnosticadas com sífilis deve-se realizar o exame
de VDRL por um período de dois anos, sendo que no primeiro ano o VDRL deve ser
realizado a cada três meses e no segundo ano a cada seis meses, até alta do tratamento.
Diante do cenário exposto, torna-se importante elaborar e implantar ações
facilitadoras, voltadas para a prevenção, diagnóstico e tratamento da sífilis, visando maior
compreensão e participação das medidas de prevenção e tratamento da infecção.
Nesta perspectiva, espera-se com esse estudo desenvolver um material educativo
(vídeo) a fim de contribuir para a assistência em saúde frente à prevenção e manejo da
sífilis, na APS.
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Objetivo Geral

Desenvolver um material educativo (vídeo), a partir do Protocolo Clínico e
Diretrizes Terapêuticas para Atenção Integral às Pessoas com IST, do Ministério da Saúde,
para a promoção da saúde, prevenção e manejo da sífilis, para os usuários do serviço de
saúde.
3.2

Objetivos Específicos
• Elaborar roteiro e storyboard do vídeo para prevenção, manejo e seguimento da sífilis,
a partir de um caso clínico fictício;
• Realizar a validação de face e conteúdo do roteiro e storyboard, por um comitê de
especialistas;
• Produzir o vídeo a partir do roteiro e storyboard validados;
• Realizar um estudo piloto com a aplicação do vídeo educativo, aos usuários do serviço
de saúde.
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Tipo de estudo

Trata-se de estudo metodológico, com abordagem quantitativa. Os estudos
metodológicos dirigem-se à investigação de métodos para coleta e organização dos dados,
como por exemplo: desenvolvimento, validação e avaliação de ferramentas e métodos de
pesquisa, o que favorece a condução de investigações com rigor acentuado (LIMA, 2011).
Neste estudo foi realizada a validação de face e conteúdo do roteiro e storyboard
(PASQUALI, 1996). A validade de face ou aparente relaciona-se a compreensão e aceitação
dos itens do instrumento e refere-se ao julgamento da relevância dos itens ou questões da
escala na medida do atributo (AARONSON et al., 2002).
Já a validade de conteúdo relaciona-se com a capacidade dos itens de representar
adequadamente todas as dimensões do conteúdo a ser abordado no instrumento. Para
que ela possa ser determinada, o instrumento deve ser submetido a, pelo menos, dois
especialistas, sendo o mais comum à avaliação por um comitê de especialistas que avaliarão
a clareza, a compreensão e relevância dos itens e o formato e clareza da escala de resposta
(PASQUALI, 1996; AARONSON et al., 2002).
Pasquali (2011) enfatiza que a validação de conteúdo de um teste educacional
ou nesse caso específico do roteiro, é garantida pela técnica de construção dos mesmos
que comporta sete passos, os quais serão contemplados nesse estudo, tendo em vista que o
sétimo se refere à aplicação. A saber: definição dos objetivos que se quer avaliar; definição
do universo do conteúdo programático em termos de divisões e subdivisões; definição da
representatividade de conteúdo em termos de divisões e subdivisões definidas; elaboração
de especificações claras da relação de conteúdos a luz dos objetivos; construção do teste
(roteiros dos vídeos) análise teórica por meio Comitê de juízes especialistas na temática e
técnicos especialistas em vídeo e aplicação do estudo piloto (material educativo) com os
usuários do serviço de saúde.
Como parte da validação de conteúdo, a validação semântica é importante para
garantir a aplicabilidade dos instrumentos, uma vez que permite verificar a importância
atribuída a cada item, a dificuldade em responder ou compreender e a coerência e a clareza
das informações, de forma a contribuir para a readequação do instrumento (FUZISSAKI
et al., 2016).
4.2

População e amostra

A população desse estudo foi composta por um Comitê de juízes especialistas
na temática e técnicos especialistas em vídeo e também os usuários do serviço de saúde,
como participantes do estudo piloto.
Os juízes especialistas na temática foram profissionais enfermeiros(as) e docentes,
com experiência clínica na temática e produção científica correlata. Já os técnicos,
especialistas em vídeo, foram os profissionais ligados ao serviço de comunicação ou área
afim.
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Quanto aos critérios de inclusão, foram convidados a participar os profissionais
com títulos de especialização, mestrado e doutorado, com produção científica na temática
e enfermeiros com experiência clínica, que atuam há, pelo menos, um ano em serviços
especializados em IST/Aids e HV. Os critérios de exclusão, referem-se àqueles profissionais
que não atingiram a pontuação mínima, conforme proposto por Fehring (1987), o qual
sugere para a seleção dos especialistas, um cálculo de score, conforme o Quadro 1:
Quadro 1 – Critérios propostos por Fehring (1987) para a seleção do comitê
de especialistas. Ribeirão Preto, 2018
Critérios
Titulação de Mestre em Enfermagem
Titulação de Mestre em Enfermagem com dissertação na área de interesse
do estudo
Tese de doutorado na área do estudo
Certificado de prática clínica (especialização) na área de interesse
Prática clínica de pelo menos um ano na área de interesse
Publicação de pesquisa relevante para a área de interesse
Publicação de artigo sobre o tema em periódico de referência

Pontuação
4 pontos
1 ponto
2 pontos
2 pontos
1 ponto
2 pontos
2 pontos

Fonte: Fehring (1987)

Foram considerados os profissionais com pontuação mínima de cinco pontos,
score mínimo para ser considerado expert, conforme Fehring (1987). Para compor o
comitê de especialistas foi realizado busca na Plataforma Lattes do Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Metodológico (CNPq), por meio da ferramenta “busca de
currículo” em “busca avançada”, com o uso dos seguintes especificadores: Sífilis; Infecções
Sexualmente Transmissíveis; Doutores; Brasileiros; Enfermeiros.
A quantificação dos juízes foi realizada conforme Pasquali (1996) descreve que
um número de seis juízes é suficiente para o julgamento, devendo haver concordância
de, no mínimo, 70% entre eles. Dentre esses critérios, foram recrutados um total de
15 participantes, sendo eles: nove juízes especialistas na temática como enfermeiros(as) e
docentes, com experiência clínica na temática e produção cientifica correlata e também seis
técnicos especialistas em vídeo, sendo estes, profissionais ligados ao serviço de comunicação
ou área afim.
Após a validação pelo Comitê de especialistas na temática e em vídeo, o
vídeo foi produzido, editado e apresentado em um estudo piloto aos usuários atendidos
no CTA na cidade de Passos-MG. Foram selecionados onze usuários aleatoriamente em
uma amostra por conveniência, durante o período de coleta de dados. Após aceitarem
participar do estudo os usuários assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
(TCLE), (Apêndice K). Para garantir o sigilo da participação, o usuário assistia o
vídeo e, em seguida, respondia a um questionário autoaplicável, contendo questões sóciodemográficas, educacionais e clínicas e com cinco perguntas relacionadas a compreensão
do vídeo educativo (Apêndice L).
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Aspectos éticos

O projeto de pesquisa foi encaminhado ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP)
da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto (EERP)/Universidade de São Paulo (USP),
por meio da Plataforma Brasil, no mês de junho de 2017 sendo aprovado sob número de
protocolo: 69748117.0.0000.5393 (Anexo A).
Vale destacar que os princípios éticos foram respeitados no decorrer deste
estudo, sendo que os participantes que foram convidados a participar deste estudo, foram
esclarecidos sobre a pesquisa e, àqueles que concordaram, foi solicitado assinatura no
TCLE, conforme Resolução do Conselho Nacional de Saúde (CNS) 466/2012.
4.4

Coleta de Dados

Para a validação do roteiro e storyboard, foram realizados os contatos via e-mail,
com os participantes do Comitê de especialistas na temática e em vídeo, por meio de
uma carta convite com esclarecimentos sobre a pesquisa, seus objetivos (Apêndice A), os
TCLE, bem como, as orientações para o preenchimento dos instrumentos (Apêndice B).
Ressalta-se que os participantes foram esclarecidos quanto aos possíveis riscos/desconfortos, inerentes da participação na pesquisa. Neste sentido foram informados
que poderia ocorrer algum desconforto relacionado ao tempo despendido para a avaliação
do roteiro e storyboard. O tempo estimado para o preenchimento dos instrumentos seria
de aproximadamente 60 minutos, com previsão de retorno em até 30 dias ao pesquisador
principal. Para minimizar o eventual desconforto referente ao tempo, o participante
poderia utilizar um tempo maior para respondê-lo, caso fosse necessário.
Após o consentimento destes, foi enviado, para assinatura, o TCLE (Apêndice C)
e um instrumento estruturado adaptado da pesquisa de Rabeh et al. (2012) e Campoy
(2015) para validação do material educativo (Apêndices I e J).
O instrumento utilizado na validação do roteiro e storyboard do vídeo apresenta
os seguintes componentes: Objetivo; Conteúdo; Relevância; Ambiente; Funcionalidade; Usabilidade; Eficiência.
O estudo piloto foi realizado a partir da aplicação do vídeo aos usuários do
serviço de saúde, para a validação semântica.
A coleta de dados foi realizada no primeiro semestre de 2018 em face aprovação
do Comitê de Ética da EERP/USP.
4.5

Operacionalização do estudo
O projeto foi operacionalizado em quatro etapas, descritas a seguir:
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4.5.1 Etapa I – Produção do Roteiro e storyboard
A produção do material educativo (vídeo) ocorreu a partir das recomendações
definidas pelo Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Atenção Integral às Pessoas
com IST (BRASIL, 2015) e de um caso clínico fictício elaborado de acordo com as
necessidades dos usuários do serviço de saúde.
A produção do conteúdo foi composta por unidades temáticas:
Unidade I: Apresentação do vídeo educativo, com informações iniciais como: título
do vídeo, responsáveis/autores, local da produção, público-alvo, objetivos, tempo
estimado do vídeo e personagens.
Unidade II: Consulta de enfermagem; ocorreu em um cenário simulado em ambiente
ambulatorial, no contexto de um caso clínico fictício de um usuário do sexo masculino,
atendido no CTA, com história de uma exposição sexual. Contou com a participação
de três personagens nos papéis de recepcionista, usuário e enfermeiro.
Unidade III: Saberes essenciais para a compreensão do problema. Nesta unidade,
apresentou-se os conceitos da sífilis e suas implicações para a saúde, com ênfase na
prevenção, fases da infecção, tratamento e seguimento.
Unidade IV: Planejamento da assistência de enfermagem/plano de cuidado.
• Ações educativas referentes à prevenção e manejo da sífilis e rastreamento da(s)
parceria(s) sexual(is);
• Apresenta as intervenções de enfermagem para o seguimento da sífilis, bem
como o uso do preservativo, testagem do indivíduo e também da(s) parceria(s)
sexual(is).
Unidade V: Intervenções de enfermagem para o manuseio do preservativo masculino e
feminino;
Unidade VI: Outras medidas que visam auxiliar no controle da sífilis foram destacadas
com vistas a orientar sobre a prevenção, diagnóstico e manejo da infecção. Foram
enfatizados, ainda, os benefícios da participação ativa do indivíduo e da parceria
sexual para o sucesso das ações.
Unidade VII: Referências e créditos.
Por fim, as referências bibliográficas utilizadas para a construção do roteiro
e storyboard, bem como, os créditos com os nomes dos colaboradores para produção do
roteiro, storyboard e do vídeo foram destacados na unidade VII.
Após a produção do roteiro foi elaborado o storyboard. Destaca-se que o
conteúdo do storyboard foi o mesmo do roteiro, seguindo a mesma divisão. O storyboard é um organizador, que detalha as cenas, com o objetivo de pré-visualizar o vídeo.
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Este foi composto de três colunas, áudio/narração, sendo inserido todo o conteúdo do
roteiro, imagens/cenas, com a descrição das cenas e dos locais de filmagem e na última
coluna, a descrição das fotos/animações utilizadas. Desse modo, os validadores tiveram a
oportunidade de pré-visualizar o vídeo e realizar suas avaliações (FERREIRA, 2013).
Nas descrições das cenas do storyboard utilizou-se a simulação para a operacionalização da gravação do vídeo. Na perspectiva da simulação o tipo de simulação é
definido pela fidelidade, capacidade e controle lógico do ambiente. A primeira se refere
à fidelidade do domínio criado; a segunda às características do domínio simulado; e a
terceira é aquela que controla as operações fisiopatológicas do simulador, baseadas na
pré-programação do cenário (BRANDÃO; COLLARES; MARIN, 2014).
Não foram elaborados cenários de simulação clássicos nesse estudo, e sim
roteiros de dramatização, com a utilização de simuladores preservando os elementos de
fidelidade, que serão fundamentais, para eficiência e eficácia da intervenção educativa
objetivada pelo vídeo.
Fases para construção do roteiro e storyboard:
• Busca bibliográfica;
• Visita aos laboratórios de simulação;
• Previsão do material de consumo;
• Previsão dos cenários;
• Previsão dos materiais a serem utilizados.
4.5.2 Etapa II: Produção dos instrumentos para validação do roteiro e storyboard
Foram adaptados os instrumentos para a validação de face e conteúdo do roteiro
e storyboard, a ser utilizado pelo Comitê de juízes especialistas na temática e técnicos
especialistas em vídeo.
O instrumento de validação foi baseado no instrumento estruturado adaptado
da pesquisa de Rabeh et al. (2012) e Campoy (2015) para validação do material educativo.
Para o estudo piloto foi realizada a adaptação do instrumento de Campoy (2015).
O instrumento de validação por parte do comitê de validadores (Juízes especialistas na temática) (Apêndice I), se caracterizava em duas partes:
1. Caracterização sócio-demográfica e educacional;
2. Questões para a validação do material educativo (vídeo).
A caracterização dos participantes contava com questões sobre sexo, idade, área
de atuação profissional atual, maior titulação acadêmica e participação em evento científico.
Após a caracterização, haveria informações quanto ao preenchimento do instrumento.
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Para os juízes especialistas na temática (Apêndice I), o preenchimento do instrumento foi dividido em quatro itens, a saber: Objetivo com duas questões; Conteúdo,
sete questões; Relevância, três questões e Ambiente com duas questões.
Os juízes avaliaram o roteiro e o storyboard do vídeo seguindo as instruções para
o preenchimento de cada questão do instrumento marcando com um  a alternativa que
melhor representava a sua opinião, dentro dos níveis de concordância estabelecidos, que
foram “discordo”, “discordo parcialmente”, “indiferente (nem concordo e nem discordo)”,
“concordo parcialmente” e “concordo”, em uma escala Likert de 1 a 5.
Além disso, cada item contava com uma coluna destinada aos comentários/justificativas, caso julgassem necessário.
Também respeitando a mesma divisão, o instrumento de validação por parte
dos técnicos especialistas em vídeo (Apêndice J), foi dividido em duas partes, sendo a
primeira e a segunda já descritas acima, e questões a saber: Funcionalidade, contendo
duas questões; Usabilidade, com três questões; Eficiência, com cinco questões. Nesse
instrumento também houve espaço para sugestões ao final de cada item.
4.5.3 Etapa III: Coleta de dados/Validação de roteiro storyboard e validação de face e
conteúdo
Neste estudo, a validade abrangerá a validação de face e conteúdo.
Ela reporta a compreensão e aceitação dos itens do instrumento pelos próprios
pesquisadores e pelos participantes refere-se ao julgamento da relevância dos itens ou
questões da escala na medida do atributo (AARONSON et al., 2002).
Foram disponibilizados para os participantes seis documentos: orientações para
a validação, descrição dos cenários e dos materiais que foram utilizados, roteiro, storyboard,
instrumento de avaliação. O tempo estimado para a validação seria de aproximadamente
60 minutos.
Os juízes especialistas na temática, avaliaram o roteiro e storyboard quanto aos
itens: objetivos, conteúdo, relevância e ambiente. Já os Técnicos especialistas em vídeo
avaliaram a funcionalidade, usabilidade e eficiência do vídeo.
A coleta de dados foi realizada no primeiro semestre de 2018, em face a
aprovação do CEP.
Após a validação do roteiro e storyboard, e adequação dos mesmos, segundo o
processo descrito, o vídeo foi produzido e editado.
O estudo piloto foi realizado a partir da aplicação do vídeo aos usuários do
serviço de saúde, para a validação semântica.
4.5.4 Etapa IV: Produção do material educativo (vídeo)
O material educativo – vídeo – foi produzido a partir do roteiro e storyboard
validados e da criação das cenas simuladas, com a participação de três personagens:
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enfermeiro, recepcionista e usuário do serviço de saúde. As fotos, figuras e animações,
assim como a filmagem e edição foram realizadas por um operador audiovisual do Serviço
de Criação e Produção Multimídia (SCPM), da EERP/USP.
A gravação ocorreu no Centro de Simulação de Práticas de Enfermagem, após
autorização da diretoria da EERP, conforme consta no Anexo B, e no Estúdio de Gravação
do Centro de Informática de Ribeirão Preto (CIRP) da USP.
Foi utilizado o TCLE para Captação e Divulgação de Imagens e voz, (Apêndice D).
Toda e qualquer divulgação e utilização do vídeo será livre de fins comerciais,
sendo especificamente para fins educativos e científicos.
Os laboratórios oferecem instalações com ambientes semelhantes aos encontrados em hospitais, unidades de saúde e domicílio. Além disso, possuem a infraestrutura
necessária para o ensino, que envolve desde as habilidades básicas procedimentais.
A produção do vídeo, previamente autorizada pela Diretoria desta escola
(Anexo B), ocorreu em um laboratório do Centro de Simulação da EERP/USP, que conta
com equipamentos de simulação de baixa, moderada e avançada fidelidade. Foi necessária a
organização e montagem dos cenários para atender a história fictícia do material educativo.
Foi utilizado também o Estúdio de Gravação do CIRP da USP, uma vez que o referido
estúdio dispõe de um ambiente com boa acústica e todos os materiais necessários para a
gravação.
4.6

Análise dos Dados

Os dados coletados foram codificados e duplamente digitados em planilhas do
Excel. Após correção de erros de digitação os dados foram transportados para a análise
no programa International Business Machines (IBM) Statistical Package for the Social
Sciences (SPSS) versão 25.
A análise estatística descritiva foi realizada por meio de frequências absolutas
e relativas para as variáveis qualitativas e por meio de valores mínimo e máximo, média e
desvio-padrão para as variáveis quantitativas.
Para cada item do formulário, o grau de concordância entre os juízes foi calculado
por meio do Índice de Validade de Conteúdo (IVC). Este índice corresponde à proporção
(em %) de juízes que manifestaram opinião “concordo” ou “concordo parcialmente” em
relação ao número total de juízes, conforme a Equação 1.
IV C



nconcordo

nconcordo
ntotal

parcialmente

 100

(1)

Para seis ou mais juízes, é recomendado um IVC mínimo de 78% (POLIT;
BECK, 2006).
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O IVC de cada quesito foi calculado como a média aritmética simples dos IVC
dos itens que compõem o quesito; e o IVC geral foi calculado como a média aritmética
simples dos IVC de todos os itens que compõem o formulário.
No roteiro e storyboard do vídeo foram considerados validados se houvesse 78%
de concordância entre os avaliadores para cada item do instrumento.
As sugestões foram analisadas e acatadas conforme pertinência.
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Validação do roteiro e storyboard do vídeo educativo

Foram elaborados dois instrumentos para a validação do roteiro e storyboard
do vídeo educativo, sendo um para os juízes especialistas na temática e outro para os
técnicos especialistas em vídeo. Todo o contato com os validadores e envio dos materiais
para validação aconteceu via e-mail.
Participaram do estudo nove juízes especialistas na temática e seis técnicos
especialistas em vídeo, após assinatura do TCLE (Apêndice C).
Os resultados serão apresentados em duas etapas. Na primeira serão apresentados os resultados quantitativos, referentes à validação do roteiro e storyboard. Na segunda
etapa serão descritas as modificações do roteiro e storyboard, a partir das sugestões dos
validadores do vídeo educativo.
O instrumento utilizado pelos juízes para validação de conteúdo do roteiro e do
storyboard foi dividido em seções que continham questões relacionadas ao objetivo, conteúdo,
relevância e ambiente. O instrumento utilizado pelos juízes especialistas na temática e
especialistas em vídeo, foi dividido em seções que continham questões relacionadas à
funcionalidade, usabilidade e eficiência. Em todas as seções houve sugestões, que foram
analisadas e, quando pertinentes, o roteiro e storyboard alterados.
Na primeira etapa serão apresentados os resultados quantitativos, referentes
à validação do roteiro e storyboard pelos juízes especialistas na temática e pelos técnicos
especialistas em vídeo.
A Tabela 2 mostra a caracterização sociodemográfica e educacional dos juízes
na temática e dos técnicos especialistas em vídeo.
Diante a caracterização dos juízes especialistas na temática, nota-se uma
prevalência do sexo feminino na amostra, enquanto para os técnicos especialistas em
vídeo, há igualdade na frequência entre os sexos. A idade dos juízes especialistas na
temática varia de 30 a 58 anos, com média de 45,0 anos (desvio-padrão 11,2). Já para os
técnicos especialistas em vídeo, a idade varia de 37 a 51 anos, com média de 42,2 anos
(desvio-padrão 6,0).
Quanto à área de atuação profissional atual dos juízes especialistas na temática,
8 (88,9%) trabalham na área de docência em enfermagem e uma (11,1%) participante é
médica atuante na área de prevenção, diagnóstico e tratamento das IST. Já os técnicos
especialistas em vídeo, atuam em outras áreas afins, como, por exemplo, edição de vídeos
e materiais educativos e, também, serviços de comunicação com experiência na área afim.
O tempo de atuação profissional dos juízes especialistas na temática varia de
um a 34 anos, com uma média de 16,0 anos (desvio-padrão 10,9). Em relação aos técnicos
especialistas em vídeo, o tempo de atuação fica entre sete e 26 anos de idade, com uma
média de 15,2 anos (desvio padrão 7,7).
Em relação à maior titulação acadêmica dos juízes especialistas na temática, a

5 Resultados

45

Tabela 2 – Distribuição de frequências relativa e absoluta das variáveis sociodemográficas e educacionais dos juízes especialistas na temática e
dos técnicos especialista em vídeo
Variável
Sexo
Feminino
Masculino
Área de atuação profissional atual
Docente de enfermagem
Médico
Outros
Maior titulação acadêmica
Graduação
Especialização
Mestrado
Doutorado
Pós-Doutorado
Nos últimos 2 anos, participou de algum evento científico relacionado à sua área de atuação profissional
Sim
Não
Não informou
Total

Temática
f
%

Vídeo
f
%

8
1

88,9
11,1

3
3

50,0
50,0

8
1
-

88,9
11,1
-

6

100,0

1
2
5
1

11,1
22,2
55,6
11,1

2
4
-

33,3
66,7
-

9
9

100,0
100,0

5
1
6

83,3
16,7
100,0

Fonte: Elaborado pelo autor.

maioria (55,6%) tem doutorado, e os demais têm pós-doutorado, mestrado ou especialização.
Enquanto a maioria dos técnicos especialistas em vídeo, quatro (66,7%), têm mestrado,
os demais têm especialização. É importante ressaltar que todos os juízes especialistas na
temática participaram, nos últimos dois anos, de algum evento científico relacionado à sua
área de atuação profissional, e que a maioria (83,3%) dos técnicos especialistas em vídeo
também participou – apenas um dos participantes não respondeu.
O instrumento de validação pelos juízes especialistas na temática contou com
14 questões, sendo divididas respectivamente: Objetivo com duas questões; Conteúdo,
sete questões; Relevância, três questões e Ambiente, com duas questões, de acordo com
a Tabela 3.
A maioria das respostas obtidas foram “concordo” ou “concordo parcialmente”.
Apenas um juiz demarcou a opção “discordo” no item 2 do quesito Relevância e realizou
a sugestão de verificação da pergunta, sendo substituído o “. . . enfermeiro do vídeo. . . ”
por “. . . usuário do vídeo. . . ” como apresentado na Tabela 3. Nos dois itens do quesito
“ambiente” a opção “concordo”, foi demarcada também por todos os juízes.

Quesito
D DP I
Objetivos
1) Os objetivos estão coerentes com a prática de enfermagem.
2) Os objetivos estão adequados para serem atingidos.
Conteúdo
1) O conteúdo apresentado no roteiro/script corresponde aos objetivos propostos.
2) O conteúdo facilita o processo ensino-aprendizagem sobre prevenção e manejo sífilis.
3) O conteúdo permite a compreensão da prevenção e manejo da sífilis.
4) O conteúdo obedece a uma sequência lógica.
5) O conteúdo incorpora todos os passos necessários para a realização da prevenção e manejo da sífilis.
6) O conteúdo dispõe de todos os materiais necessários para demonstração da prevenção e manejo da sífilis.
7) As informações do roteiro/script estão corretas.
Relevância
1) As imagens e cenas ilustram aspectos importantes para a prática da prevenção e manejo da sífilis.
2) As imagens e cenas são relevantes para que o usuário do vídeo possa entender sobre a prevenção 1
e manejo da sífilis.
3) As imagens e cenas permitem transferência e utilização do conhecimento teórico/prático em diferentes contextos pelos usuários.
Ambiente
1) O cenário é adequado para a produção do vídeo.
2) O cenário é adequado para o ensino e aprendizagem da prevenção e manejo da sífilis.
D = discordo, DP = discordo parcialmente, I = indiferente, CP = concordo parcialmente, C = condordo, IVC =
conteúdo

 9)

e

CP

C

IVC* (%)

1
2

8
7

100,0
100,0

1
2
2
3
4

8
7
7
6
5

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

2

7

100,0

1

8

100,0

-

9

100,0

4

4

88,9

1

8

100,0
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Tabela 3 – Distribuição de frequência absoluta do nível de concordância dos juízes especialistas na temática (n
IVC de cada item do instrumento de validação do roteiro/storyboard do vídeo educativo

9
100,0
9
100,0
índice de validade de

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Tabela 4 – Distribuição de frequência absoluta do nível de concordância dos juízes técnicos especialistas em vídeo (n  6)
e IVC de cada item do instrumento de validação do roteiro/storyboard do vídeo educativo
Quesito
D DP I
Funcionalidade
1) O roteiro do vídeo propõe intervenções de enfermagem compreensíveis para a prevenção e manejo da sífilis.
2) O roteiro do vídeo tem potencial para gerar resultados positivos.
Usabilidade
1) É fácil de aprender os conceitos que serão utilizados no vídeo e suas aplicações.
2) O vídeo permitirá que os usuário aprendam as intervenções de avaliação e da prevenção e manejo da sífilis, sendo fácil de aplicar.
3) O vídeo auxiliará os usuários de forma clara e eficiente, não sendo cansativo.
1
Eficiência
1) O tempo proposto é adequado para que o usuário aprenda o conteúdo.
2) O número de cenas está coerente com o tempo proposto para o vídeo.
3) O número e a caracterização dos personagens atendem ao objetivo proposto.
4) As comunicações entre os personagens ocorrem de forma eficiente e compreensível.
5) A descrição dos materiais que serão utilizados está clara.
D = discordo, DP = discordo parcialmente, I = indiferente, CP = concordo parcialmente, C = condordo, IVC =
conteúdo

CP

C

IVC* (%)

-

6

100,00

1

5

100,00

2
2

4
4

100,00
100,00

1

4

83,33

2
4
100,00
6
100,00
1
5
100,00
6
100,00
6
100,00
índice de validade de

Fonte: Elaborado pelo autor.
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O instrumento de validação pelos técnicos especialistas em vídeo contou com
10 questões, sendo divididas, respectivamente, em: Funcionalidade, contendo duas
questões; Usabilidade, com três questões; Eficiência, com cinco questões, de acordo
com a Tabela 4.
Ressalta-se que as alternativas “discordo” e “discordo parcialmente” não foram
sinalizadas pelos juízes no instrumento e que, em todos os itens do instrumento, a maioria
dos juízes assinalaram a resposta “concordo”.
Na avaliação por parte dos juízes especialistas na temática, todos os quesitos
do material educativo obtiveram IVC médio acima do percentual mínimo recomendado de
78%, como podemos ver no Gráfico 2.
Gráfico 2 – IVC médio por quesito e IVC médio geral obtidos a partir da
avaliação do roteiro/storyboard do vídeo educativo por parte dos
juízes especialistas na temática. Ribeirão Preto, 2018

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Também, na avaliação por parte dos técnicos especialistas em vídeo, todos
os quesitos do material educativo obtiveram IVC médio acima do percentual mínimo
recomendado de 78%, como percebe-se no Gráfico 3.
Gráfico 3 – IVC médio por quesito e IVC médio geral obtidos a partir da
avaliação do roteiro/storyboard do vídeo educativo por parte dos
técnicos especialistas em vídeo. Ribeirão Preto, 2018

Fonte: Elaborado pelo autor.

5.2

Validação das sugestões e observações apontadas pelo comitê de juízes

Na segunda etapa serão apresentados os resultados qualitativos, referentes à
validação do roteiro e storyboard pelos juízes especialistas e juízes técnicos. Destaca-se que
as versões pré e pós-validação do roteiro e storyboard estão apresentadas nos Apêndices E,
F, G e H.
Quanto ao roteiro, as Unidades que tiveram mais modificações foram: Unidade I
– Apresentação; Unidade II – Consulta de enfermagem e Unidade III – Saberes essenciais
para compreensão do problema. Essas Unidades serão apresentadas nos Quadros 2, 3 e 4,
nas versões pré e pós-validação e as modificações sugeridas estão destacadas em itálico na
versão pós-validação. As demais Unidades IV, V e VI que tiveram menos modificações
estão apresentadas na forma descritiva.
Quanto ao storyboard, destaca-se que as modificações do roteiro foram diretamente incorporadas, visto que o conteúdo é o mesmo. Houve também alterações nas
descrições das cenas, imagens e animações. A seguir, as modificações sugeridas serão
descritas por unidades, conforme divisão do roteiro e storyboard.
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No Quadro 2 são apresentadas as versões pré e pós-validação do roteiro com as
modificações sugeridas pelo comitê de validadores para a Unidade I – APRESENTAÇÃO.
Quadro 2 – Apresentação das versões pré e pós-validação do roteiro e as sugestões feitas pelos validadores, referente à APRESENTAÇÃO.
Ribeirão Preto, 2018
Frase original:

Identificar o fluxo do atendimento a partir da Unidade
de Saúde para orientações
e a realização do teste rápido da sífilis, como exame
de triagem;
Tempo
20 min.

estimado:

Sugestão do juiz:
Seria importante incluir
mais um objetivo: que a pessoa seja capaz de compreender a importância de procurar o serviço de saúde em
situação de dúvida ou suspeita de IST.
Sugestão de trocar o verbo
“identificar” por “conhecer”
o fluxo de atendimento. . . A
pessoa ficará sabendo como
é a sequência do atendimento até obter o resultado
e o tratamento.
Penso que o vídeo devesse
ter o tempo máximo de
10 minutos.

Alteração realizada:
Compreender a importância de procurar o serviço de
saúde para aconselhamento
e orientações acerca da testagem rápida para a sífilis.

Conhecer o fluxo do atendimento na Unidade de Saúde
para orientações e a realização do teste rápido da sífilis,
como exame de triagem, tratamento e seguimento;
Tempo
10 min.

estimado:

Na Unidade I – (Apresentação): Foi sugerido por um dos validadores, reduzir a
quantidade de objetivos, visto que se corria o risco de não contemplar todos, sendo assim,
foram reformulados os objetivos.
No intuito de deixar o material educativo bastante dinâmico e chamar a atenção
do público-alvo, foi sugerido por um validador inserir balões de conversas em todas as
cenas, sendo assim foi, os mesmos foram acrescentados em todas as cenas do storyboard.
Foi apontado, por um validador, que se o usuário tivesse dúvidas em relação a
alguma IST, que o mesmo procurasse a Unidade de Saúde, a sugestão foi aceita.
Também foi sugerido, por um dos validadores, trocar o verbo “identificar” por
“conhecer” o fluxo de atendimento, onde o usuário ficará sabendo como é a sequência do
atendimento até obter o resultado e o tratamento.
Em relação ao tempo de duração do vídeo, foi sugerido por alguns validadores
a redução do tempo, de 20 min para 10 min, para que o material não ficasse cansativo.
Foi acatada a sugestão.
Para uma maior compressão e ilustração do caso fictício, foi descrito que teria
uma recepcionista acolhendo o usuário do caso fictício.
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No Quadro 3 são apresentadas as modificações sugeridas na Unidade II –
Consulta de enfermagem – Caso clínico simulado, com as versões do roteiro pré e pósvalidação.
Quadro 3 – Apresentação das versões pré e pós-validação do roteiro e as modificações sugeridas pelo comitê de validadores para a Unidade II
– CONSULTA DE ENFERMAGEM – CASO CLÍNICO SIMULADO. Ribeirão Preto, 2018
Frase original:
“. . . O que o traz aqui na
Unidade? Posso ajudá-lo?
Queira por favor entrar na
sala de atendimento que irei
escutá-lo. . . ”
“. . . trabalho como caminhoneiro. . . ”

“Já realizou o teste rápido
de sífilis alguma vez?„,”

“. . . com uma pipeta que
vem dentro do Kit do teste
rápido, colocarei no poço da
plataforma e adicionarei o
reagente. . . ”

Sugestão do juiz:
As perguntas foram feitas
antes do usuário entrar na
sala de atendimento. Não é
adequado. Devem ser feitas
em ambiente privado.
O caso de ser um caminhoneiro, no mundo que vivemos, pode gerar muitas críticas.

Alteração realizada:
“. . . pode entrar na sala de
atendimento para que possamos conversar. . . ”

Optou-se por não colocar a
profissão do usuário do caso
fictício, evitando assim qualquer estigmatização ou preconceito.
Sugestão que o enfermeiro O senhor sabe o que pode
pergunte ao usuário o que estar acontecendo? Por que
ele acha que está aconte- apareceram essas manchas?
cendo, desta forma, tem
oportunidade de explorar
conhecimentos e concepções
prévios e assim poderá adequar sua orientação e o
plano de cuidados de enfermagem.
Você descreve o procedi- “. . . para o teste nós usamos
mento e usa alguns ter- uma lanceta e com uma pimos que não sei se são cla- cadinha na ponta do dedo
ros para o público, como: retiramos uma gota de san“poço da plataforma”, Pes- gue para os exames. . . ”
soas leigas não compreenderam isto.

No Quadro 3 como podemos ver na versão pós-validação, foi incluído a narração
do caso fictício do usuário chegando à Unidade de Saúde. A mesma inicia-se com o
acolhimento inicial – por parte da recepcionista do serviço de saúde, com o diálogo
entre ambos, bem como as orientações acerca do cadastro inicial e entrega da senha,
contemplando, assim, um dos princípios para o atendimento que é o anonimato.
Ao iniciar o atendimento, o enfermeiro do caso fictício anuncia o usuário pelo
número da senha que o mesmo recebeu na recepção. Tal alteração se fez necessária,
pois o anonimato é um dos princípios para um atendimento humanizado. Em seguida, o
enfermeiro pergunta pelo qual motivo o usuário está procurando o serviço de saúde. Tal
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alteração foi sugerida por um validador e acatada, pois de acordo com o relato do usuário,
o enfermeiro poderá trabalhar a partir das suas necessidades e dúvidas.
Em relação a profissão (caminhoneiro) do usuário, foi sugerido por um validador
que ela fosse retirada, pois poderia aumentar ainda mais o preconceito com essa população.
A sugestão foi acatada.
No decorrer da conversa entre o enfermeiro e o usuário, houve sugestão de
alteração, por parte de alguns validadores, com o intuito de trazer um diálogo mais
explicativo, transmitindo segurança e tranquilidade para o usuário e consequentemente
para o público-alvo do vídeo. Vale ressaltar também que foi acatada a sugestão de um
validador, em que o mesmo sugere notificar a parceria sexual, para que a mesma participe
ativamente do acompanhamento/tratamento da sífilis, contribuindo assim para o sucesso
da triagem a captação da(s) parceria(as) sexual(ais).
No Quadro 4 serão apresentadas as versões pré e pós-validação do roteiro, com
as modificações da Unidade III – Saberes essenciais para compreensão do problema.
Quadro 4 – Apresentação das versões pré e pós-validação do roteiro e as modificações sugeridas pelo comitê de validadores da Unidade III
– SABERES ESSENCIAIS PARA COMPREENSÃO DO PROBLEMA. Ribeirão Preto, 2018
Frase original:
Sugestão do juiz:
A sífilis dói? Forma ferida? As perguntas do usuário:
Tem como tratar? Tem “A sífilis dói? Forma fecura?
rida?”, ficaram sem resposta no diálogo.

Alteração realizada:
“Não, ela não dói, sua manifestação no organismo pode
se dar. . . ”

Após sugestão de um dos validadores, houve alteração na resposta e diálogo
seguinte do enfermeiro para com o usuário, visando trazer mais foco no caso clínico e
compreensão por parte do público-alvo.
Na Unidade IV, houve alteração no diálogo do enfermeiro para com o usuário,
com o intuito de melhorar a compreensão por parte do público-alvo e detalhamento para
a técnica de uso insumos de prevenção.
Também foi inserido orientações caso o preservativo estoure durante o uso,
reforçando que o usuário deverá procurar uma Unidade de Saúde para orientações acerca
da Profilaxia pós-exposição de risco a infecção pelo HIV (PEP).
Destaca-se que a maioria das sugestões foram relacionadas a adequação da
linguagem ao público-alvo com o acréscimo de mais fotografias, figuras e animações, a fim
de facilitar a compreensão por parte dos usuários do serviço de saúde.
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Tabela 5 – Distribuição de frequências relativa e absoluta das variáveis sociodemográficas e clínicas do público-alvo
Variável
Sexo
Feminino
Masculino
Escolaridade
Fundamental
Médio
Superior incompleto
Superior completo
Estado civil
Solteiro
Casado
Já teve sífilis
Sim
Não
Vive com HIV?
Sim
Não
Já teve outra IST?
Sim, Gonorreia
Sim, HPV
Sim, Clamídia
Não
Total

f

%

1
10

9,1
90,9

1
4
1
5

9,1
36,4
9,1
45,5

7
4

63,6
36,4

3
8

27,3
72,7

6
5

54,5
45,5

4
3
1
3
11

36,4
27,3
9,1
27,3
100,0

Fonte: Elaborado pelo autor.

A Tabela 5 apresenta as variáveis sociodemográficas e clínicas do público-alvo.
Nota-se uma prevalência do sexo masculino na amostra. Em relação à idade,
esta varia de 21 a 54 anos, com média de 34,2 anos (desvio padrão de 10,7 anos).
Em relação ao preenchimento do questionário Apêndice L, adaptado da pesquisa
de Campoy (2015), todos os participantes referiram que o conteúdo do vídeo apresentava
informações importantes, relacionados a clareza e compreensão da linguagem. Foi sugerido
por parte dos usuários do serviço de saúde a adequação e inserção de mais figuras e
animações. As sugestões foram acatadas conforme pertinência.
5.2.1 Modificações pós-aplicação do piloto com os usuários do serviço de saúde
Após a aplicação do piloto com os usuários do serviço de saúde, algumas
sugestões foram acatadas e outras modificados pelo próprio pesquisador a fim de uma
melhor compreensão por parte do público-alvo, como, por exemplo:
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1. No intuito de fazer com que o material educativo fique mais chamativo, na introdução,
foi inserido a foto abaixo, contida na página 7 do Álbum Seriado das IST. Vale
lembrar que o todas as imagens abaixo utilizadas, foram autorizadas, o seu uso na
íntegra, pelo DIAHV do MS, como consta no Anexo C.

Fonte: Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das Infecções Sexualmente Transmissíveis,
do HIV/Aids e também das Hepatites Virais. <www.aids.gov.br>
2. Cena 17: Um dos usuários do serviço de saúde, após assistir o vídeo educativo, sugeriu que
fosse inserido imagens mais impactantes, uma vez que, poderá chamar mais atenção por parte de
quem estiver assistindo e ainda poder auxiliar de forma mais efetiva na identificação dos sinais
característicos da sífilis (lesões). A sugestão foi aceita. Foto do Álbum Seriado das IST, página
29, com sinais característicos da sífilis (lesões).

Fonte: Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das Infecções Sexualmente Transmissíveis,
do HIV/Aids e também das Hepatites Virais. <www.aids.gov.br>
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3. Cena 18: Com o objetivo de ampliar a divulgação dos insumos, foi acrescentado a foto das
plataformas dos testes rápidos de: HIV, Hepatites B, C e Sífilis. A foto em questão, é arquivo
pessoal do pesquisador.

Fonte: Arquivo pessoal.
4. Cena 22: Por ter de mencionar o termo “lanceta”, dispositivo que é utilizado para punção capilar,
foi inserido a foto da mesma sendo destacada por um círculo, durante a conversa do enfermeiro
com o usuário do serviço de saúde. A foto em questão, é arquivo pessoal do pesquisador.

Fonte: Arquivo pessoal.
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5. Cena 30: No intuito de mostrar para o usuário o resultado reagente para a sífilis, também foi
acrescentado uma foto dos testes rápidos, destacado por um círculo com o foco no resultado reagente
para a sífilis. A foto em questão, é arquivo pessoal do pesquisador.

Fonte: Arquivo pessoal.
6. Cena 42: Para reforçar a identificação dos sinais característicos da sífilis pelo público-alvo, foi
adicionado por parte do pesquisador, a foto do Álbum Seriado das IST, página 29, com sinais
característicos da sífilis (lesões).

Fonte: Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das Infecções Sexualmente Transmissíveis,
do HIV/Aids e também das Hepatites Virais. <www.aids.gov.br>
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7. Cena 47: Com vistas a informar sobre a Profilaxia pós-exposição de risco à infecção pelo HIV,
foi adicionado um GIF animado, salientando mais uma estratégia de prevenção combinada. (A
utilização do GIF foi autorizada pelo DIAHV).

Fonte: Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das Infecções Sexualmente Transmissíveis,
do HIV/Aids e também das Hepatites Virais. <www.aids.gov.br>
8. Cena 49: Fo inserido uma foto dos insumos de prevenção, disponível na mesa do serviço, no intuito
de mostrar para o usuário, a facilidade de adquirir os insumos.)

Fonte: Arquivo pessoal.
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9. Cena 50: Para finalizar o caso, será utilizado mais uma Foto do Álbum Seriado das IST,
página 11, representando o usuário saindo satisfeito da Unidade de Saúde e levando consigo os
insumos de prevenção. (Departamento de IST/Aids e Hepatites Virais – DIAHV)

Fonte: Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das Infecções Sexualmente Transmissíveis,
do HIV/Aids e também das Hepatites Virais. <www.aids.gov.br>
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O vídeo foi gravado no Centro de Simulação de Práticas de enfermagem, na
Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo (EERP/USP).
Para as aulas teórico-práticas, a EERP/USP possuiu cinco laboratórios com
diversos recursos como, por exemplo: Equipamentos audiovisuais, simuladores de baixa,
média e alta fidelidade, recursos para captação e transmissão de áudio e vídeos síncronos
e assíncronos. Os referidos laboratórios oferecem um ambiente muito parecido a de um
hospital, domicílio e unidade de saúde. Promovem também as capacitações práticas,
sendo elas procedimentais básicas, uma vez que possuem manequins estáticos, e ainda a
simulação realística, por dispor de tecnologia de alta complexidade (robôs).
O espaço utilizado para a gravação do material educativo foi o laboratório
cinco. Para a gravação o laboratório foi dividido em dois cenários. Os cenários um
e dois foram caraterizados como sala de espera do serviço de saúde e também como
consultório de enfermagem. A gravação da locução, de parte dos áudios, aconteceu no
Estúdio de Gravação do Centro de Tecnologia da Informação da Universidade de São
Paulo (CeTIRP/USP). Para o ensaio e gravações das cenas e locuções, foram necessários
dois dias, totalizando 12 horas de trabalho, durante o mês de Abril de 2018.
O cenário 1 ficou representando a recepção do serviço de saúde, contendo um
banco, para o usuário aguardar sentando; materiais informativos e insumos de prevenção.
O cenário 2, ficou caracterizado como o consultório de enfermagem, onde o
enfermeiro, do caso fictício, atende o usuário e realiza todas as orientações de forma
individual e privativa. O espaço físico e a boa luminosidade do laboratório, colaboraram
para as filmagens. Para a gravação do vídeo educativo, nesse laboratório, fizeram parte da
história fictícia, o enfermeiro e o usuário do serviço de saúde, sendo utilizado as próteses
(órgão genital masculino e feminino), para demonstração de colocação dos preservativos
masculino e feminino. O tempo despendido foi de duas horas para organização dos cenários,
mais duas horas de ensaio das cenas e quatro horas de gravação, totalizando oito horas.
O Cenário 3 ocorreu no CIRP Centro de Produção Digital (CPD). O local
possui um estúdio de gravação equipado com iluminação artificial luz LED e incandescente,
isolamento acústico, fundo infinito, microfone lapela, câmera Sony HXR NX5, tripé
Manfrotto e monitor LG 21 polegadas. Tendo em vista uma melhor qualidade do som, uma
pequena parte da locução do vídeo foi gravada nesse estúdio pelos personagens fictícios:
recepcionista, enfermeiro e usuário do serviço de saúde; sendo que o áudio foi captado com
apoio técnico do servidor do CPD Alexandre Magno. O tempo de gravação foi de duas
horas.
Foi realizado visita ao laboratório 5, para a solicitação de recursos materiais
necessários para a gravação, preparação dos personagens e previsão do tempo estimado
para gravação do material educativo. O tempo de ensaio foi de duas horas. Os personagens
foram caracterizados como no dia da gravação e ensaiaram as cenas passo a passo.
Para a montagem dos cenários foram utilizados os seguintes materiais: prótese
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genital, masculina e feminina; luvas de procedimentos; gel lubrificante; preservativos,
masculino e feminino; mesa de escritório e cadeiras.
Para as gravações contou-se com a colaboração de vários profissionais, dentre
eles, dois técnicos para a filmagem das cenas, uma profissional da área de análise em
mídias digitais e tecnologias educacionais, com experiência em vídeo e a orientadora do
projeto. As cenas foram representadas por dois personagens, o pesquisador que atuou
como enfermeiro e um acadêmico, aluno de graduação da Universidade do Estado de Minas
Gerais – UEMG – Unidade Passos, que atuou como usuário do caso fictício. Vale ressaltar
que o ator (usuário do caso fictício) assinou o TCLE de autorização e divulgação de suas
imagens e voz (Apêndice D).
Para a caracterização do enfermeiro (personagem) foram observadas as recomendações da NR 32. O enfermeiro trajava calça branca, camiseta e jaleco de manga
longa, sapato fechado e sem adornos nas mãos. O usuário trajava calça jeans, camisa
manga longa e sapatos fechados.
Para um bom desempenho e melhor obtenção de imagem e voz durante as
gravações, as cenas foram repetidas várias vezes.
Para o registro das fotos e das filmagens foram utilizadas uma câmera fotográfica
EOS 7D, duas câmeras digitais HXR-MC2500 (HXRMC2500), com auxílio de dois tripés
de câmera da marca Mattedi. Para a criação das animações, tratamento das imagens, som
e para edição do vídeo, utilizou-se um computador DELL com Softwares, Adobe Flash,
Adobe Premiere e Adobe Photoshop.
Inicialmente, o vídeo editado ficou no formato Full HD 1920 x 1080, com a
duração de 16 minutos e 30 segundos. A gravação do vídeo educativo, teve uma duração
de 5 horas.
Todo o processo contou com o apoio do Serviço de Criação e Produção Multimídia (SCPM), da EERP/USP, sendo realizado pelo operador audiovisual deste serviço,
nos meses de abril a maio de 2018. Acresce-se que para a elaboração, filmagem e edição
do material educativo, não houve utilização de fomentos externos, sendo todas despesas
de responsabilidade do pesquisador.
Após a gravação do material educativo, deu-se início às edições do áudio e
também das gravações.
Diário de campo: para o ensaio, gravações das cenas e locuções, foram necessários dois dias, totalizando 12 horas de trabalho, durante o mês de abril de 2018.
Foram necessárias reuniões com o SCPM para a edição pós-validação, que
ocorreram durante o mês de maio, somando total de 8 horas.
O Serviço de criação e multimídia da EERP/RP computou um total de horas
de edição digital de áudio e vídeo: 25 horas.
Sendo assim, para produção, edição e finalização do material educativo, computouse um total de: 45 horas.
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Após todas as edições e modificações, o material educativo vídeo apresentou o
tempo de 15 minutos e 40 segundos.

7
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No presente estudo, houve a produção do roteiro e storyboard por meio de um
caso clínico fictício, voltado à vivência profissional do pesquisador.
Estudos recentes têm utilizado o roteiro e storyboard para produção de vídeos
educativos na área da saúde, de forma semelhante a produção realizada neste estudo. As
pesquisas têm buscado apoiarem-se em fatos reais vivenciados nos serviços de saúde, além
do embasamento científico para fundamentar a criação dos instrumentos (BRAGA et al.,
2014; FERREIRA et al., 2015; LIMA et al., 2017).
Lima et al. (2017) desenvolveram estudo semelhante, no qual foi abordado na
primeira versão do roteiro, a definição das cenas, as falas, ambiente e elementos audiovisuais.
Além disso, o storyboard foi composto por elementos visuais, como figuras, fotos e texto
no que se refere às ilustrações que corresponderam às cenas que compuseram o vídeo.
Silva et al. (2017) destacam que a construção do roteiro embasado na literatura
científica, constitui etapa importante para orientar a produção de um vídeo, além do que
o storyboard torna-se fundamental para guiar o processo criativo nas etapas seguintes da
produção.
Frota et al. (2015) ainda acrescentam que o material científico deve ser lido
e analisado para adequação ao estudo, a fim de organizar o conteúdo em módulos, por
meios das ferramentas de animações, hipertextos, exercícios, figuras e fotos.
Além de organizar o conteúdo associado à temática de maneira lógica, é
necessário, ainda, analisar o cenário, os materiais e outros recursos, para especificação
dos detalhes da narração, fotos, figuras e cenas envolvidas na edição do vídeo educativo
(FERREIRA et al., 2015).
Outra preocupação deste estudo foi a linguagem audiovisual a ser utilizada, uma
vez que é fundamental para despertar o interesse pelo assunto e facilitar o entendimento do
público-alvo com vistas a alcançar os objetivos propostos com a criação do vídeo educativo.
A linguagem audiovisual predomina no mundo contemporâneo, no qual o termo
audiovisual se refere as formas de comunicação que combinam imagens e sons, gerando
uma sincronia (SILVA; SEKI; PEREIRA, 2016).
O estudo de Pereira, Cogo e Silva (2016) destaca a diversidade de vídeos na
área da saúde disponíveis na internet com informações que não condizem com a realidade,
além da exposição dos participantes sem os preceitos adequados no que se refere aos
direitos de imagens e voz.
Cogo, Perry e Santos (2015), concordando com os autores supracitados, enfatizam que a disponibilização dos materiais digitais deve permear a qualidade e veracidade
de todas as informações disponibilizadas, uma vez que as plataformas digitais têm um
grande alcance geográfico em um curto tempo de espaço.
O interesse pela transferência do conhecimento tem aumentado significativamente nos últimos anos, visto que é fundamental para o desenvolvimento do conhecimento,
a disseminação e a utilização de resultados de pesquisa, uma vez que conhecimento novo,

7 Discussão

65

por si só, não leva a grande aplicação nem efeito nos resultados de saúde, mas a utilização
de resultados de investigações na prática contribui para melhores resultados para prática
e sistema de saúde (OELKE; LIMA; ACOSTA, 2015).
O vídeo foi estruturado em consonância com a realidade do serviço de saúde
e também apoiado na vivência profissional do pesquisador e alicerçado na revisão da
literatura acerca do tema e no PCDT/IST.
Andrade, Lima e Velôso (2016) fizeram uma reflexão sobre as contribuições
da utilização de recursos audiovisuais em intervenções psicossociais, no âmbito da saúde
mental, no qual verificaram que o uso do recurso audiovisual ampliou as possibilidades
terapêuticas e potencializou a invenção de novos significados, com a produção de narrativas,
imagens e lugares possíveis para as pessoas com deficiências mentais.
Oliveira (2017) completa que no processo contemporâneo de audiovisualização
do mundo social, o uso do vídeo constitui um método potencial para a abordagem de
problemas no âmbito da saúde e aos fenômenos do cuidado em seus processos evolucionários,
históricos e culturais.
Dalmolin et al. (2016) com a finalidade de propiciar conhecimentos para a
pessoa colostomizada e seus familiares, elaborou um vídeo educativo encorajando-as diante
da situação vivida, tal fato possibilitou a realização do cuidado à colostomia. O enfermeiro
enquanto educador em saúde deve utilizar a criatividade para elaborar materiais que
facilitem o ensino e a aprendizagem, pois é por meio da educação em saúde que haverá o
esclarecimento sobre a condição atual de saúde do usuário, objetivando uma melhora e
chamando-o ao autocuidado.
Oliveira et al. (2014) destacam em seu estudo que as boas práticas em saúde são
balizadas pela inquietação dos enfermeiros quanto ao seu cotidiano e aos riscos existentes
para o usuário do serviço, no que tange a segurança e qualidade da assistência ofertada.
Neste contexto, o uso de tecnologias na saúde vem imprimindo mudanças
gradativas no processo de trabalho e cuidado, frente as demandas diferenciadas na busca
de novos conhecimentos e habilidades. Também trazem à luz, discussões, reflexões e trocas
de experiências entre os atores, profissionais e usuários, sobretudo acerca da humanização
do cuidado, sem prejuizo nas relações interpessoais (SÁ NETO; RODRIGUES, 2010).
A escolha do caso clínico fictício se deu a partir de um atendimento vivenciado
habitualmente nos serviços de saúde, que se refere à exposição e prática sexual sem o uso
do preservativo. As gravações do caso clínico fictício aconteceram em ambiente clínico
ambulatorial simulado.
A prática da simulação vem sendo utilizada como uma metodologia ativa de ensino, visando transmitir experiências vividas. Os participantes dessa modalidade inovadora
são imergidos em contextos caracterizados muito próximos da realidade por estarem muito
próximos a um ambiente real. Os cenários simulados podem colaborar positivamente na
confecção de diversos materiais para o atendimento, como, por exemplo, protocolos de
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atendimento, entre outros (COSTA et al., 2016; PAZIN FILHO; SCARPELINI, 2017).
Costa et al. (2016) complementam que a simulação, no contexto do ensino e
aprendizagem em Enfermagem, é um processo dinâmico que envolve uma ideia hipotética
que incorpora uma representação fidedigna da realidade, facilita a conexão e integra
as complexidades da aprendizagem prática e teórica com a oportunidade de repetição,
feedback, avaliação e reflexão, tornando-se fator importante no desenvolvimento do processo
de tomada de decisão pelo enfermeiro.
Estudos mostram a importância do cenário na simulação clínica na abordagem
de casos clínicos fictícios. Destacam-se que o cenário deve ser planejado e arquitetado de
forma a fornecer a estrutura necessária para a aquisição dos objetivos necessários para a
aprendizagem, além de proporcionar aos atores uma percepção, a mais próxima possível,
dos sentimentos e emoções que eles podem vivenciar no ambiente clínico (COSTA et al.,
2016; SEBOLD et al., 2017; GARBUIO et al., 2016; PAZIN FILHO; SCARPELINI, 2017).
Neste estudo, foi utilizada a simulação de baixa fidelidade, por meio da demonstração do manuseio adequado do preservativo masculino e feminino em peças anatômicas
que representam os órgãos genitais.
Segundo o Ministério da Saúde (BRASIL, 2017c), o preservativo se caracteriza
como uma tecnologia de fácil acesso e baixo custo, em relação à prevenção das IST, do
HIV/Aids e também das Hepatites Virais.
A abordagem do uso do preservativo feminino busca a maior divulgação do
insumo, com vistas a favorecer a aceitabilidade por parte do homem e o empoderamento da
mulher, uma vez que o este é pouco conhecido e ainda existe pouco material de divulgação
a respeito (KRABBE et al., 2017).
A realização de atividades simuladas abrange vários tipos de simuladores, desde
manequins clínicos, de alta performance, até modelos estáticos, com anatomia próxima ao
ser humano, também chamados de simuladores de baixa, média e de alta fidelidade. A
simulação de baixa fidelidade consiste em um modelo que tem como finalidade replicar
parcialmente ou completamente determinada situação (MESKA et al., 2016).
Mazzo et al. (2017) corroboram com os autores supracitados e descrevem
que a escolha da complexidade ou fidelidade da atividade simulada depende do objetivo
aprendizagem que se almeja alcançar.
A consulta de enfermagem mediante o caso clínico fictício foi organizada de
forma a assegurar que os princípios da Sistematização da Assistência de Enfermagem
(SAE) fossem abordados, bem como o papel do enfermeiro no âmbito do CTA.
De acordo com a Resolução 358/2009, do Conselho Federal de Enfermagem
(COFEN, 2009), a SAE é constituída basicamente de cinco etapas: histórico de enfermagem, que inclui coleta de dados e exame físico; diagnóstico de enfermagem; planejamento;
implementação da assistência enfermagem; e avaliação. Este processo representa o instrumento de trabalho do enfermeiro com objetivo de identificação das necessidades do
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usuário e, a partir delas, propor um plano de cuidados.
Goi et al. (2016) destacam que o uso da SAE é fundamental para organizar o
trabalho do enfermeiro, de forma a qualificar a assistência de enfermagem.
O atendimento de enfermagem no CTA fundamenta-se em protocolos, com
importantes observações voltadas à promoção e acesso aos insumos preventivos, buscando
a garantia da equidade e da integralidade do cuidado, dispondo de uma equipe multiprofissional, salas privativas para a escuta qualificada e posterior aconselhamento (BRASIL,
2017c).
O enfermeiro do CTA, no manejo das IST, em conformidade com a Portaria
o
n 2 488, de 21 de outubro de 2011 (BRASIL, 2011), que aprova a Política Nacional
da Atenção Básica, tem como atribuições a realização de consulta de enfermagem, procedimentos, atividades em grupo e, conforme protocolos ou outras normativas técnicas
estabelecidas pelo gestor federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, observadas as
disposições legais da profissão, a solicitação de exames complementares, a prescrição de
medicações e a referência, se necessário, de usuários a outros serviços da rede de atenção à
saúde.
Em complementação, a Lei no 7 498, de 25 junho de 1986 (BRASIL, 1986), que
dispõe sobre a regulamentação do exercício de enfermagem, estabelece que o enfermeiro,
como integrante da equipe de saúde, encontra-se apto à prescrição de medicamentos
estabelecidos em programas de saúde pública e em rotina aprovada pela instituição de
saúde.
Além disso, o enfermeiro, como membro da equipe multiprofissional atua como
um potencial educador, nos diferentes contextos do cuidar e níveis de atenção. Assim, com
vistas a assegurar que todos os usuários recebam cuidado integral frente à promoção de
sua saúde, por meio da educação em saúde, do acolhimento, do vínculo de confiança, entre
outras tecnologias de forma a desenvolver o seu autocuidado (VALENTE et al., 2013).
A experiência simulada por meio do material educativo – vídeo, desperta aos
que tiverem acesso, a identificação de situações que podem estar ocorrendo em seu meio e
ainda a mudança de comportamento (LIMA et al., 2017).
Para Moreira et al. (2014), o vídeo educativo pode também contribuir para a
autonomia dos usuários, melhorando a interação entre uma prática de saúde, uma vez que
a coerência das informações, possibilita a formação de uma consciência crítica.
Na produção do material ainda foi observado cuidadosamente para que o espaço
de atendimento do caso fictício, atendesse os requisitos de sigilo, ambiente privativo para
as orientações e ética profissional.
Segundo o Guia de Diretrizes para organização do CTA no âmbito da prevenção
combinada nas redes de atenção à APS, o atendimento é efetivo quando o usuário é assistido
e tratado com privacidade, respeito e livre de julgamentos, morais e éticos. O sentimento
de confiabilidade, segurança e empatia do usuário para com o profissional de saúde, é
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fator fundamental para uma boa e resolutiva assistência, voltada para a mudança de
comportamento em relação às situações de maiores vulnerabilidades às IST, ao HIV/Aids
e, também, às Hepatites Virais (BRASIL, 2017c).
Estudos destacam que o uso da validação de tecnologias educacionais, como
vídeos, jogos, cartilhas e manuais, tem sido constantemente aperfeiçoado e utilizado para
a promoção e educação em saúde, no que se refere a aplicação de estratégias de ensinoaprendizagem, com destaque para o vídeo, visto ser um meio de comunicação de interesse
visual atrativo (RAZERA et al., 2014; LIMA et al., 2017).
Nesta pesquisa, frente a proposta de produzir e validar um vídeo educativo
surgiu da necessidade de implementar ações educativas inicialmente junto aos usuários
do CTA, no entanto, o acesso ao conteúdo poderá ser socializado a partir do seu formato
digital, com sua divulgação nas diferentes mídias.
Para tal, o presente estudo abordou a validação de face e conteúdo sob a
percepção de especialistas na temática, além da contribuição de juízes técnicos no que se
refere às tecnologias digitais.
A fim de que os usuários dos serviços de saúde experienciem a realidade acerca
da prevenção, diagnóstico e tratamento da sífilis, a validação do roteiro e storybord se deu
por especialistas selecionados por meio dos critérios propostos por Fehring (1987), que
ressalta que o comitê de validadores possua experiência e titulação na área a ser validada,
atingindo um score mínimo de cinco pontos proposto pelo autor.
Estudo desenvolvido por Marinho et al. (2016) com o objetivo de identificar os
critérios utilizados para seleção de experts nas pesquisas sobre validação de diagnósticos,
intervenções ou resultados de enfermagem, revelaram que os critérios propostos por Fehring
(1987) têm sido utilizados com frequência por abrangerem a experiência do comitê de
validadores, o que potencializa a utilização do instrumento para a prática em saúde.
Corroborando com a ideia principal, os juízes de conteúdo e técnicos participantes desta pesquisa, por unanimidade reiteraram a importância do uso do vídeo educativo
para orientações no que se diz respeito à sífilis. Tais questões também foram discutidas no
estudo de Alexandre e Coluci (2011) e revelaram que a aplicação de tecnologias educativas, tem possibilitado ao profissional enfermeiro compartilhar conhecimento, promover
discussões e debates, esclarecer dúvidas e incentivar a participação e o engajamento de
todos os envolvidos, tornando-se um mediador entre a tecnologia e o público-alvo.
A validação de conteúdo e aparência foi realizada por um comitê juízes especialistas na temática e técnicos especialistas em vídeo, sendo estes selecionados por meio
de busca na Plataforma Lattes do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e
Metodológico (CNPq), por meio da ferramenta “busca de currículo” em “busca avançada”,
com o uso dos seguintes especificadores: Sífilis; Infecções Sexualmente Transmissíveis;
Doutores; Brasileiros; Enfermeiros. Vianna (2015) utilizou essa mesma estratégia para
compor o Comitê de especialistas.
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A titulação acadêmica dos participantes do comitê de validadores, continha um
participante com pós-doutorado, a maioria com doutorado, e os demais com especialização.
Vale ressaltar que participaram também, juízes com experiência clínica em IST/Aids e
hepatites Virais. Após a seleção, o contato se deu por meio do correio eletrônico, com
todas as orientações necessárias para validação do roteiro e storyboard.
Os instrumentos de validação do vídeo educativo foram adaptados da pesquisa
de Campoy (2015), o qual dispunha pelos seguintes quesitos: objetivo; conteúdo; relevância;
ambiente; funcionalidade; usabilidade; eficiência. Foram considerados validados se houvesse
o IVC com 78% de concordância entre os avaliadores para cada item do instrumento,
respeitando recomendações da literatura.
Estudos semelhantes foram realizados por Rabeh et al. (2012), no qual produziram e validaram um módulo educativo virtual sobre terapia tópica em feridas crônicas a
ser disponibilizado via Ambiente Virtual de Aprendizagem, assim como Campoy (2015)
que teve como público-alvo indivíduos com intestino neurogênico, visando a reabilitação
intestinal. Ferreira (2013) também produziu e validou um vídeo educativo acerca da
prática do curativo do cateter venoso central e a atualização de enfermeiros. Esses estudos
obtiveram a concordância de, no mínimo, 70% entre os juízes, conforme recomendações da
literatura.
Os juízes avaliaram o roteiro e o storyboard do vídeo seguindo as instruções
para o preenchimento de cada questão do instrumento marcando com um  a alternativa
que melhor representava a sua opinião, dentro dos níveis de concordância estabelecidos. A
maioria das respostas obtidas foram “concordo” ou “concordo parcialmente”. As sugestões
acatadas conforme pertinência.
Moura et al. (2017) construíram e validaram uma cartilha educativa digital voltada para prevenção da síndrome metabólica entre adolescentes. Neste estudo, a validação
foi realizada por um grupo de 21 especialistas e 39 adolescentes, as sugestões advindas
do público-alvo foram consideradas importantes, de forma a atender as necessidades e
expectativas da população.
A validação do material educativo é um importante e fundamental processo
na produção de mídias digitais, a fim de avaliar se o conteúdo imbuído no instrumento
atende aos objetivos propostos pela pesquisa, com vistas a atender as necessidades do
público-alvo (LUND et al., 2018; SALVADOR et al., 2018).
Silva et al. (2017) reforçam a importância da validação semântica, uma vez
que por meio desse processo podem surgir a identificação de pontos a serem melhorados,
visando atender os objetivos da pesquisa e ainda a percepção de meios que devem ser mais
explorados.
Foi realizado um estudo piloto com os usuários do serviço de saúde, a fim
de verificar o entendimento e compreensão das informações transmitidas, bem como o
interesse pelo material produzido.
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Para Yin (2015) o estudo piloto auxilia no desenvolvimento de linhas relevantes
das questões de estudo, até mesmo de esclarecimentos conceituais da pesquisa, uma vez
que assume o papel de um “laboratório”, permitindo a observação de ângulos importantes
que influenciem na abordagem final.
Alves Junior et al. (2015) colocam que a relevância do estudo piloto se apoia na
garantia da aplicabilidade do conhecimento gerado na pesquisa por meio da aproximação
com a população alvo, acarretando em resultados possíveis de acarretar benefícios reais
para a comunidade em estudo.
Costa et al. (2015), corroborando os autores supracitados, enfatizam que o
processo de comunicação deve buscar a transmissão de conhecimento da maneira clara
diante das intenções que se objetiva para com o destinatário. Assim, o cuidado com escolha
de palavras, expressões e significados é essencial para a transferência do conhecimento.
Tendo em vista tais argumentos, pode-se observar na validação semântica, no
estudo piloto, que o conteúdo do vídeo educativo apresentou uma linguagem clara e de
fácil compreensão, no entanto foram sugeridas a inclusão de imagens mais impactantes
acerca da temática e animações.
Vale ressaltar que durante o processo de edição do material educativo, as
sugestões do comitê de juízes contribuíram para que os objetivos dessa pesquisa fossem
alcançados.
Luz, Silva e Bezerra (2015) ressaltam a importância da coerência entre as
animações e as cenas, atingindo assim, um maior entendimento e desejo por parte do
público alvo em assistir o material. Destarte, para a edição do vídeo foi realizada a
avaliação das cenas e animações a fim de manter a sincronia do contexto trabalhado no
momento.
Assim, foram inseridas algumas imagens, com vistas a assegurar o melhor
entendimento e conscientização acerca da sífilis, os principais sintomas da infecção, a
necessidade de procurar o serviço de saúde e a realização dos testes rápidos, como forma
de cuidado à saúde, sendo acatadas as sugestões dos validadores no que se refere ao uso
de imagens impactantes que chamem a atenção do público-alvo.
Inicialmente, o tempo estimado de duração do vídeo, com base no roteiro e
storyboard, foi de aproximadamente 20 minutos. A sugestão de um validador do comitê
de especialistas foi que houvesse a redução desse tempo para 10 minutos. Contudo, não
foi possível acatar a sugestão, uma vez que todas as etapas de atendimento do caso
fictício exigiam diversas orientações e condutas acerca da testagem rápida, seguimento e
tratamento para a sífilis, preconizadas pelo MS.
Estudos semelhantes envolvendo a produção de vídeos reiteram quanto ao
tempo recomendado na duração dos mesmos. Rodrigues Junior et al. (2017) referem o
tempo de duração de aproximadamente 16 minutos e 14 segundos, incluindo os créditos,
com vistas a atingir o seu objetivo junto ao público-alvo e não ser cansativo. Campoy
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(2015) produziu o vídeo acerca das manobras de reabilitação intestinal, com duração de
13 minutos e 47 segundos.
A versão final do vídeo após a edição, apresentou o tempo de duração de
15 minutos e 40 segundos.
Para a edição do vídeo educativo buscou-se garantir a acessibilidade dos usuários,
com a inclusão de legendas em todas as falas, contemplando, assim, pessoas com dificuldades
auditivas. Tal observação foi descrita por Áfio et al. (2016), que salientam a necessidade
das tecnologias audiovisuais também serem produzidas para contemplar as pessoas vivendo
com alguma deficiência física.
Oelke, Lima e Acosta (2015) ressaltam que, no Brasil, tradicionalmente, a
utilização de resultados de pesquisa na prática tem sido lenta, com vistas a contribuir para
que a inovação na prestação de serviços de saúde seja difícil e para que alguns resultados
de pesquisa sejam, muitas vezes, obsoletos frente às lacunas entre pesquisa, prática e
políticas de saúde.
Assim, estudos mostram que na área da investigação em saúde a produção
de evidência tem sido amplamente reconhecida. Para isso, alguns autores aludem que
a evidência produzida pela investigação deve ter qualidade (focar-se no problema e
no seu contexto, baseando-se na perspectiva dos atores afetados/envolvidos); deve ser
relevante (que tenha sentido para as comunidades e indivíduos afetados e que seja benéfica,
construtiva e útil); e deve ter aplicabilidade (ser utilizável ou implementável de forma a
melhorar as práticas em saúde, os resultados em saúde e as condições que afetam a saúde
das populações) (DIAS; GAMA, 2016; MAYAN; DAUM, 2016).
O vídeo contemplou as recomendações e conhecimentos atualizados no que
concerne aos aspectos de prevenção, diagnóstico e tratamento da sífilis. Houve grande
zelo no processo de produção, frente as questões éticas, de respeito a privacidade no
acesso ao atendimento. Buscou-se demonstrar na consulta de enfermagem o legítimo papel
do enfermeiro e suas potencialidades, no contexto de atenção a saúde. Ressaltam-se o
acolhimento, aconselhamento e a educação em saúde visando a prática sexual segura, com
destaque para a conscientização e mudança de comportamento das pessoas frente às IST,
HIV/Aids e as hepatites virais.
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A produção do material educativo – vídeo possibilitou a utilização da prática
baseada em evidência, que contribuirá para promoção de saúde, incentivando o usuário do
serviço de saúde no autocuidado, visando à prevenção das IST, especialmente, a sífilis.
O desenvolvimento desta pesquisa possibilitou a validação do vídeo com especialistas na temática e técnicos em tecnologias digitais, além de um estudo piloto como os
usuários do serviço de saúde.
As unidades temáticas foram direcionadas ao público-alvo considerando as
recomendações para a prática sexual segura. Foi organizado em 7 unidades temáticas
Unidade I: Apresentação; Unidade II: Consulta de enfermagem – caso clínico fictício;
Unidade III: Saberes essenciais para compreensão do problema; Unidade IV: Planejamento
da assistência/plano de cuidado; Unidade V: Intervenções de enfermagem para o manuseio
do preservativo masculino e feminino; Unidade VI: Outras medidas a saber, testagem da(s)
parceria(s) sexual(is), que podem auxiliar na prevenção e controle da sífilis; Unidade VII:
Referências e créditos.
Durante a consulta de enfermagem, o enfermeiro/ator procurou demonstrar
segurança, confiabilidade e naturalidade diante do caso clínico fictício. O usuário/ator
apresentou o seu problema de saúde e suas preocupações, a partir do vínculo criado no
acolhimento.
Destacam-se que os princípios como sigilo profissional, demanda espontânea
e anonimato, reforçam a confiabilidade e desmistificação acerca da prevenção por meio
da testagem rápida, disponibilidade dos insumos de prevenção em todas as unidades de
saúde, tratamento da infecção e a sua gratuidade de atendimento, em todo o território
nacional, oferecido pelo SUS.
Acredita-se que o material educativo – vídeo poderá contribuir para uma maior
compreensão das questões que envolvem a ocorrência da sífilis, sua prevenção, diagnóstico
e tratamento. Outrossim, propiciar a partir do seu acesso, como por exemplo em salas
de espera das Unidades de Saúde, informações importantes aos usuários para a escolha
de métodos de prevenção à infecção, bem como, o autocuidado e quiçá, a mudança de
comportamento.
O vídeo ora validado poderá ser utilizado como ferramenta tecnológica, em
diversos contextos que se destinem a educação em saúde e poderá ser disponibilizado, em
diversas plataformas de comunicação.
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APÊNDICE

A

–

Convite para juízes

Ribeirão Preto, ____ de ___________ de 2018.
Prezado(a),
Meu nome é Policardo Gonçalves da Silva, sou enfermeiro, mestrando do Programa Mestrado Profissional em Tecnologia e Inovação em Enfermagem da Escola de
Enfermagem de Ribeirão Preto-USP (EERP/USP) e estou realizando o estudo sob orientação da Profa Dra Soraia Assad Nasbine Rabeh da EERP/USP com o título: “Educação
em saúde para prevenção e manejo da sífilis”.
Desenvolver um material educativo (vídeo) para a prevenção, diagnóstico e
tratamento da sífilis, tendo como público alvo os usuários dos serviços da rede de atenção
primária à saúde que buscam atendimento no Centro de Testagem e Aconselhamento
(CTA).
Na eminência de sua concordância, enviaremos os documentos a serem avaliados
e as orientações.
A seguir apresentamos a síntese das atividades a serem desenvolvidas:
1. Leitura e assinatura do Termo de Consentimento Livre Esclarecido (Resolução 466/12);
2. Leitura do Roteiro/Script do vídeo educativo sobre a sífilis;
3. Leitura do Storyboard (descrição detalhada das cenas) do vídeo educativo sobre sobre
a sífilis;
4. Leitura e preenchimento do instrumento para validação do roteiro/script e Storyboard
do vídeo educativo sobre a sífilis.
O tempo total estimado para a realização das atividades será de aproximadamente 60 minutos. Para atender o cronograma da pesquisa solicitamos gentilmente, a
devolução dos documentos em até 30 dias.
Caso aceite em participar da pesquisa, queira por gentileza responder este
e-mail para enviarmos os documentos com as orientações de preenchimento.
Cientes de sua valiosa contribuição, antecipadamente agradecemos pela participação. Colocamo-nos à disposição para maiores e eventuais esclarecimentos que se façam
necessários.
Ressalta-se que haverá emissão de certificados de participação após a entrega
das validações.
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Pesquisador
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Soraia Assad Nasbine Rabeh
Orientadora
Tel: (16) 3315-0710
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APÊNDICE

B

–

Orientações para os juizes

Prezado(a) senhor(a), para melhor esclarecimento acerca das atividades a
serem desenvolvidas, encaminhamos a relação de documentos e orientações para proceder
a validação do Roteiro/Script e Storyboard do vídeo educativo.
Relação de documentos:
1. Termo de Consentimento Livre Esclarecido, com os dados sobre a pesquisa;
2. Descrição dos cenários e recursos materiais necessários para a realização das simulações;
3. Roteiro/Script do atendimento sobre prevenção, seguimento e manejo da sífilis, em
que estão descritas as narrações do vídeo, dividido em sete partes: 1) apresentação;
2) consulta de enfermagem; 3) caso clínico simulado, 3) saberes necessários para a
compreensão do problema; 4) planejamento da assistência de enfermagem / plano de
cuidado; 5) programa de IST/Aids e Hepatites Virais, 6) intervenções de enfermagem:
sobre prevenção, seguimento e manejo da sífilis; 7) outras medidas que possam auxiliar
controle e prevenção da sífilis;
4. Storyboard do vídeo educativo sobre prevenção, seguimento e manejo da sífilis, com
as descrições detalhadas das cenas, áudio/narrações (roteiro) e as imagens/cenas e
fotos/animações;
5. Instrumento para validação do roteiro/script e Storyboard do vídeo educativo sobre
prevenção, seguimento e manejo da sífilis, que deverá ser preenchido de acordo com
sua avaliação.
Sendo assim, o(a) senhor(a) deverá realizar as seguintes atividades:
1. Leitura e assinatura do Termo de Consentimento Livre Esclarecido (Resolução 466/12);
2. Leitura do Roteiro/Script do vídeo educativo sobre prevenção, seguimento e manejo
da sífilis;
3. Leitura do Storyboard (descrição detalhada das cenas) do vídeo educativo sobre
prevenção, seguimento e manejo da sífilis;
4. Leitura e preenchimento do instrumento para validação do roteiro/script e Storyboard
do vídeo educativo sobre prevenção, seguimento e manejo da sífilis.
Após conclusão das atividades queira por gentileza, nos encaminhar por email os documentos preenchidos. Mais uma vez agradecemos imensamente sua relevante
contribuição.
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APÊNDICE

C

–

Termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE)

Meu nome é Policardo Gonçalves da Silva, sou enfermeiro, mestrando do
Programa Mestrado Profissional em Tecnologia e Inovação em Enfermagem da Escola
de Enfermagem de Ribeirão Preto-USP (EERP/USP) e estou realizando um estudo
sob orientação da Profa Dra Soraia Assad Nasbine Rabeh da EERP/USP com o título:
“Educação em saúde para prevenção e manejo da sífilis”.
Desenvolver um material educativo (vídeo) para a prevenção, diagnóstico e
tratamento da sífilis, tendo como público alvo os usuários dos serviços da rede de atenção
primária à saúde que buscam atendimento no Centro de Testagem e Aconselhamento
(CTA). Os objetivos específicos serão:
Elaborar roteiro e storyboard do vídeo sobre prevenção, manejo e seguimento
da sífilis; realizar a validação de face e conteúdo por um comitê de especialistas; produzir
e editar o vídeo a partir do roteiro e storyboard validados.
Sendo assim, gostaríamos de convidar o(a) senhor(a) a participar deste estudo
respondendo a um instrumento para validação do roteiro e storyboard do vídeo. O tempo
previsto para esta atividade será de aproximadamente 60 minutos.
Caso ocorra algum dano decorrente de sua participação na pesquisa, o(a)
senhor(a) terá direito à indenização, conforme as leis vigentes no país, por parte do
pesquisador nas diferentes fases da pesquisa (Item IV.3-h – Resolução CNS 466/2012).
Os benefícios da sua participação na pesquisa serão para melhorar a assistência
de enfermagem a pessoa com sífilis e sua parceria sexual, por meio da produção do vídeo
educativo.
O(A) senhor(a) tem o direito de recusar a participar em qualquer momento, se
assim o desejar. Cabe ressaltar também, que os resultados desta pesquisa, serão divulgados
em forma de artigo em revistas e em eventos científicos afins. O pesquisador coloca-se à
disposição para quaisquer esclarecimentos ou dúvidas que surgirem.
Vale enfatizar que não terá nenhum custo e tampouco não receberá nenhum
valor financeiro para participar do estudo.
Ao participante será garantida a entrega da segunda via deste TCLE, assinada
pelo pesquisador.
Informamos que essa pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da
EERP/USP, que tem a finalidade proteger eticamente o participante, bem como assegurar
o sigilo do mesmo, sendo esta uma orientação da CONEP.
Após ter recebido estas informações e os esclarecimentos que julgar necessários
em relação à pesquisa, se o(a) senhor(a) concordar, solicitamos que assine este termo.
Recebi as informações acima e ciente dos meus direitos, CONCORDO em
participar do estudo e declaro que recebi uma via do Termo de Consentimento Livre e
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Esclarecido, assinado pelo pesquisador.
Nome: _____________________________________
Data: ____ de ________________ de ________
Assinatura: _______________________________
Agradecemos sua colaboração.
Ribeirão Preto, ____ de ______________ de ________.

Policardo Gonçalves da Silva
Pesquisador
Tel: (35) 99744-8362
E-mail: goncalvespolicardo@live.com.ar

Soraia Assad Nasbine Rabeh
Orientadora
Tel: (16) 3315-0710
E-mail: soraia@eerp.usp.br

USP – ESCOLA DE ENFERMAGEM DE RIBEIRÃO PRETO, DEGE - Departamento
de Enfermagem Geral e Especializada, Sala 63. Av. dos Bandeirantes, 3900 – Ribeirão
Preto, SP – Brasil. Comitê de Ética EERP/USP: (16) 3315-9197 (segunda a sexta-feira,
das 10h às 12h e das 14h às 16h).
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APÊNDICE D – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE)
para captação e divulgação de imagens e voz

Prezado(a) Sr(a),
Estamos realizando um estudo intitulado “Educação em saúde para prevenção
e manejo da sífilis”, cujo objetivo geral é a produção de um vídeo educativo sobre a
prevenção e manejo da sífilis.
Esse estudo consiste na dissertação de mestrado de Policardo Gonçalves da Silva,
sob orientação da Profa Dra Soraia Assad Nasbine Rabeh, desenvolvido junto ao Programa
de Pós-Graduação do Mestrado Profissional da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto
da Universidade de São Paulo.
Declaro para efeitos éticos e legais, que eu _____________________
_____________________(nome), _____________________(nacionalidade), _______________________________ (profissão), portador do
RG ____________________, residente e domiciliado no endereço ______
_____________________________, Estado de _______________
____________, por livre e espontânea vontade concordo em participar da pesquisa
e autorizo a captação e divulgação das minhas imagens e voz no âmbito da dissertação, assim como nas publicações e trabalhos resultantes da mesma. Autorizo, ainda,
o uso de minha imagem para ilustração de material de divulgação do vídeo, em formato
impresso e/ou em mídias eletrônicas. Pelo uso de minha imagem, estou ciente de que não
receberei qualquer tipo de contrapartida em moeda ou espécie.
Esclarecemos que a utilização do vídeo não terá fins comerciais, e será utilizado
apenas para fins educativos e científicos.
Os pesquisadores colocam-se à disposição para quaisquer esclarecimentos ou
dúvidas que surgirem e/ou fizerem necessário.

Policardo Gonçalves da Silva
Pesquisador
Tel: (35) 99744-8362
E-mail: goncalvespolicardo@live.com.ar

Soraia Assad Nasbine Rabeh
Orientadora
Tel: (16) 3315-0710
E-mail: soraia@eerp.usp.br

USP – ESCOLA DE ENFERMAGEM DE RIBEIRÃO PRETO, DEGE - Departamento
de Enfermagem Geral e Especializada, Sala 63. Av. dos Bandeirantes, 3900 – Ribeirão
Preto, SP – Brasil. Comitê de Ética EERP/USP: (16) 3315-9197 (segunda a sexta-feira,
das 10h às 12h e das 14h às 16h).
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APÊNDICE E – Roteiro/script do vídeo educativo (versão pré-validação)

I – APRESENTAÇÃO
Título do vídeo: Educação em saúde para prevenção e manejo da sífilis
Responsáveis: Policardo Gonçalves da Silva / Profa. Dra. Soraia Assad Nasbine
Rabeh.
Instituição: Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo –
EERP/USP.
Público-alvo: Usuários atendidos em Unidades de Saúde.
Objetivo da aprendizagem: Que ao assistir o vídeo a pessoa seja capaz de:
Identificar o fluxo do atendimento a partir da Unidade de Saúde para orientações
e a realização do teste rápido da sífilis, como exame de triagem;
Reconhecer a importância da realização do teste rápido da(s) parceria(s) sexual(is);
Identificar as lesões decorrentes (roséolas);
Reconhecer a sífilis como uma Infecção Sexualmente Transmissível (IST) com
possibilidade de prevenção, diagnóstico e tratamento;
Identificar no sistema de saúde os insumos disponíveis tais como, preservativo
masculino/feminino e gel lubrificante;
Utilizar com segurança os insumos para prevenção da sífilis, outras IST, do
HIV/Aids e também as Hepatites Virais.
Adotar a prática sexual segura com um princípio de proteção à saúde.
Tempo estimado: 20 min
Personagens: Enfermeiro e ator/usuário do serviço de saúde.
Este vídeo será produzido a partir das recomendações do Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Atenção Integral às Pessoas com infecções sexualmente transmissíveis – PCDT/IST (BRASIL, 2015).
Será composto por:
Consulta de enfermagem a partir de um caso clínico fictício;
Saberes essenciais: O que é sífilis; modo de transmissão, prevenção, sinais e
sintomas, tratamento.
Intervenções para educação em saúde:
Apresentar o teste rápido da sífilis, como exame de triagem; a importância da
realização do teste rápido da (as) parceria (as) sexual (ais); identificação da
disponibilidade dos insumos de prevenção diponíveis no serviço de saúde, tais
como, Preservativo Masculino/feminino e gel lubrificante;
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Demonstrar com próteses masculina/feminina, as barreiras de proteção contra
as IST/sífilis para o uso seguro dos insumos de prevenção;
Orientações acerca da prática sexual segura, como princípio de proteção à
saúde.
O vídeo será produzido em cenários simulados em ambiente ambulatorial.
II – CONSULTA DE ENFERMAGEM – CASO CLÍNICO SIMULADO
(Enfermeiro) Olá bom dia, sou o enfermeiro do Centro de Testagem e Aconselhamento
(CTA), o que o traz aqui na Unidade? Posso ajudá-lo? Queira por favor entrar na sala
de atendimento que irei escutá-lo.
(Usuário) Oi, sou o P. R. S. tenho 32 anos, sou casado há 2 anos e pai de 1 filho, trabalho
como caminhoneiro. Estou procurando o serviço de saúde por que me apareceram
algumas manchas avermelhadas nas mãos e nos pés.
(Enfermeiro) Já realizou o teste rápido da sífilis alguma vez?
(Usuário) Não, por isso que estou procurando o serviço.
(Enfermeiro) Ok. Preciso que nesse atendimento, me fale a verdade, independente
do que tiver acontecido, pois somente assim poderei oferecer orientações e tomarmos
as condutas necessárias. Ressalto que trabalhamos com o sigilo profissional e jamais
iremos passar informações para terceiros sobre o seu caso. Tudo bem?
(Usuário) Certo, fico com um pouco de vergonha, mas confio em você e irei então
contar o que aconteceu.
(Enfermeiro) Estamos aqui somente para ajudar, e nosso atendimento é livre de
julgamentos. Me conte tudo o que aconteceu então, fique à vontade.
(Usuário) Então, com a minha esposa eu não faço o uso do preservativo e mais ou
menos uns três meses eu me relacionei sexualmente com uma mulher que eu conheci
em um aplicativo de celular, durante a relação sexual o preservativo se rompeu, estou
preocupado, será que essas manchas estão relacionadas com alguma coisa? A mulher
era super bonita, estava bem vestida e eu não percebi nenhuma coisa estranha nela.
(Enfermeiro) Bom, inicialmente preciso orientar que o preservativo deve ser utilizado
em todas as relações sexuais, independentemente de ser casado, solteiro e principalmente
as infecções sexualmente transmissíveis podem não apresentar sinais e sintomas e mesmo
assim serem transmitidas. Quanto ao preservativo ter estourado, tudo indica que o
mesmo não foi colocado de forma correta, faremos a demonstração em próteses de como
colocá-lo no decorrer do atendimento. Posso ver essas manchas avermelhadas que o Sr
me disse no começo da nossa conversa.
(Usuário) Entendi, veja aqui na minha mão e nos meus pés.
(Enfermeiro) Olha, essas manchas estão parecidas com os sinais e sintomas da sífilis,
mas para confirmar teremos que fazer inicialmente o teste rápido. Sempre oferecemos
todos os testes rápidos, além do teste de sífilis, precisamos fazer também o de HIV,
Hepatite B e C. Vamos lá, me acompanhe até a sala de realização dos testes rápidos.
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(Usuário) Como são feitos esses testes rápidos? Estou com medo!
(Enfermeiro) Fique tranquilo, irei explicar o passo a passo do exame. Com apenas
uma única perfuração na ponta do dedo e uma gota de sangue iremos fazer o teste rápido
da sífilis, após essa punção no dedo, realizada com uma lanceta descartável, irei aspirar
a bolha de sangue formada com uma pipeta que vem dentro do Kit do teste rápido,
colocarei no poço da plataforma e adicionarei o reagente. Iremos aguardar então 15
minutos até que aconteça a reação, uma vez que para o teste rápido estar válido, dentro
desse tempo, necessariamente deve-se corar na plataforma, que é o dispositivo utilizado
para realização do teste rápido, primeiramente uma barra na letra C que significa
(Controle) e caso venha corar a outra barra na letra T que quer dizer (tratamento),
isso irá revelar que o senhor já teve contato com a bactéria causadora da sífilis que é
chamada Treponema Pallidum.
(Usuário) Combinado então, vamos lá.
(Enfermeiro) Já terminamos de fazer o teste rápido, por favor aguarde, que em 15
minutos entregaremos o resultado para continuarmos o atendimento.
(Usuário) Certo, obrigado.
(Enfermeiro) P. R. S., o seu teste rápido já está pronto.
(Usuário) Por favor, o resultado Enfermeiro!
(Enfermeiro) Agora, vamos às orientações. Independentemente do resultado, gostaria
que você procurasse ficar tranquilo. Como enfermeiro, estou aqui para auxiliar no que
precisar, sanando dentro do possível, suas dúvidas, medos e angustias.
(Usuário) Por favor, o resultado Enfermeiro!
(Enfermeiro) É o seguinte, o resultado aqui do teste rápido para a sífilis foi REAGENTE e os demais não reagentes, mas acalme-se esse teste é somente uma triagem,
iremos fazer o exame (VDRL) que é um outro exame laboratorial para verificar o nível
da infecção no organismo. Levando em consideração que está apresentando alguns
sinais e sintomas característicos da sífilis, já iremos agendar uma consulta com o médico
especialista aqui do serviço, para avaliação e conduta para o tratamento.
(Usuário) Essa coleta de sangue já vai ser feita agora?
(Enfermeiro) Sim. O resultado fica pronto em sete dias, e durante esse período
precisamos fazer o teste rápido na sua esposa, uma vez que vocês não fazem o uso
do preservativo e eu aconselho que o Sr considere a possibilidade de conversar com a
pessoa a qual manteve a relação sexual, para que ela também venha realizar a testagem,
pois pode estar com sífilis e não saber e também estar transmitindo a outras pessoas.
Podemos combinar assim?
(Usuário) Minha esposa eu até consigo falar, para procurar vocês, agora a outra mulher
é impossível, pois no dia, eu fiz contato com ela pelo aplicativo e, logo já saímos. Agora
estou preocupado... em relação eu ter traído minha esposa com essa mulher. Vocês não
irão falar nada para ela, né?
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(Enfermeiro) De maneira nenhuma! Somos uma equipe de saúde e temos o dever de
trabalhar com sigilo profissional.
(Usuário) Combinado então, vou fazer conforme me orientou.
(Enfermeiro) Pois bem, agora vamos falar do seu problema de saúde, relacionado a
sífilis, para que o Sr. possa compreender e participar do acompanhamento.
III – ABORDAGEM DO PROBLEMA
(Enfermeiro) A sífilis é uma infecção sexualmente transmissível (IST), podendo ocorrer
pelo contato sexual em relações desprotegidas, sem o uso do preservativo e também,
pode ser transmitida durante a gestação, sendo chamada de sífilis congênita. É
um problema que pode ocasionar diversas complicações para a mãe e para criança,
podendo gerar inclusive, o aborto espontâneo. Também é importante saber que a sífilis
congênita tem cura e o tratamento deve ser iniciado o mais rápido possível, para evitar
complicações graves para a criança. De um modo geral, é importante saber que a sífilis
pode ser prevenida por meio de práticas sexuais seguras, com uso de preservativos.
Também que todas as pessoas com vida sexual ativa, incluindo as gestantes e as
parceria(s) sexual(is), devem realizar o teste rápido, e em caso de exposição sexual, sem
uso de preservativo, imediatamente deve-se procurar o serviço de saúde disponível. É
preciso saber ainda, que a pessoa pode procurar atendimento para testagem rápida,
orientação e retirada dos insumos de prevenção, como os preservativos e gel lubrificante,
nos Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA) e em todas as redes de Atenção
Primária a Saúde (APS).
Sinais e sintomas:
(Usuário) A sífilis dói? Forma ferida? Tem como tratar? Tem cura?
(Enfermeiro) Sim. O antibiótico para o tratamento é a penicilina. Iremos precisar
acompanhá-lo por um período de dois anos, sendo que no primeiro, faremos o VDRL
trimestralmente e no segundo ano semestralmente.
(Usuário) É de graça tudo isso?
(Enfermeiro) Sim. Todo o atendimento, desde a testagem rápida e o tratamento/seguimento, são inteiramente disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde
(SUS).
IV – PREVENÇÃO E MANEJO DA SÍFILIS
(Enfermeiro) Vou mostrar aqui para o sr como colocar o preservativo masculino e
feminino de forma correta, falarei também do gel lubrificante, ele é fundamental que
todas as pessoas façam o uso corretamente.
Preservativo Masculino:
Armazenar longe do calor, observando-se a integridade da embalagem, bem
como o prazo de validade;
Deve ser colocado antes da penetração, durante a ereção peniana;
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A extremidade do preservativo deve ser mantida apertada entre os dedos
durante a colocação, retirando todo o ar do seu interior;
Ainda segurando a ponta do preservativo, deve-se desenrolá-lo até a base do
pênis;
Devem-se usar apenas lubrificantes de base aquosa (gel lubrificante), pois a
utilização de lubrificantes oleosos (como vaselina ou óleos alimentares) danifica
o látex, ocasionando sua ruptura. O gel lubrificante facilita o sexo anal e reduz
as chances de lesão;
Em caso de ruptura, o preservativo deve ser substituído imediatamente;
Após a ejaculação, retirar o pênis ainda ereto, segurando o preservativo pela
base para que não haja vazamento de esperma;
O preservativo não pode ser reutilizado e deve ser descartado no lixo (não no
vaso sanitário) após o uso.
Jamais deve ser utilizado dois preservativos ao mesmo tempo, isso ocasionar a
ruptura.
Preservativo Feminino:
Armazenar longe do calor, observando-se a integridade da embalagem e prazo
de validade;
Não usar juntamente com o preservativo masculino;
Ao contrário do preservativo masculino, o feminino pode ser colocado até oito
horas antes da relação e retirado com tranquilidade após o coito, de preferência
antes de a mulher levantar-se, para evitar que o esperma escorra do interior do
preservativo;
Já vem lubrificado;
Para colocá-lo corretamente, a mulher deve encontrar uma posição confortável
(em pé com um dos pés em cima de uma cadeira, sentada com os joelhos
afastados, agachada ou deitada);
O anel móvel deve ser apertado e introduzido na vagina. Com o dedo indicador,
ele é empurrado o mais profundamente possível, para alcançar o colo do útero;
a argola fixa (externa) deve ficar aproximadamente 3 cm para fora da vagina;
durante a penetração, o pênis deve ser guiado para o centro do anel externo;
Um novo preservativo deve ser utilizado a cada nova relação.
Gel lubrificante:
O gel lubrificante também pode ser utilizado nas relações sexuais, pois facilita
o sexo vagial e anal, reduzindo as chances de lesão;
Ao utilizar o mesmo deve-se sempre observar a data de validade.
Todos esses insumos ficam disponíveis na rede de atenção à saúde.
(Enfermeiro) Ficou alguma dúvida?
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(Usuário) Não, mas se eu tiver alguma dúvida onde posso encontrar toadas essas
informações, novamente?
(Enfermeiro) Ah boa pergunta, o sr poderá assistir um vídeo na internet no canal
do YouTube, que trata sobre tudo isso que conversamos aqui. Disponível em: <https:
//youtu.be/15_K37GmTS0>
(Usuário) Ah isso é muito bom, então eu agradeço pela sua atenção e por ter me
ajudado nessa situação que tô vivendo agora. Eu gostaria de levar preservativos!
(Enfermeiro) Sr P. R. S., estaremos aqui para o que precisar e se tiver alguma dúvida
pode procurar o nosso serviço ou a Unidade Básica próxima a sua casa. O sr. pode
retirar os preservativos que estão distribuídos em vários locais do nosso serviço, sobre
as mesas. Não se esqueça de retornar para darmos continuidade no acompanhamento
e seguir conforme já combinamos. Ah, vamos aguardar a sua esposa e quem sabe a
pessoa com quem o sr se relacionou eventualmente.
REFERÊNCIAS
BRASIL. Ministério da saúde. Secretaria de vigilância em saúde. Departamento
de DST, Aids e Hepatites Virais. Protocolo clínico e diretrizes terapêuticas para
atenção integral às pessoas com infecções sexualmente transmissíveis. Brasília, 2015a.
Disponível em: <http://http://www.aids.gov.br/pt-br/pub/2015/protocolo-clinico-ediretrizes-terapeuticas-para-atencao-integral-pessoas-com-infeccoes>. Acesso em: 04
dez. 2016.
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento
de DST, Aids e Hepatites Virais. TELELAB, cursos de capacitação profissional à
distância. Disponível em: <http://telelab.aids.gov.br/moodle/pluginfile.php/22200/
mod_resource/content/2/Sifilis%20-%20Manual%20Aula%209.pdf>. Acesso em: 01
mar. 2017.
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I – APRESENTAÇÃO
Título do vídeo: Educação em saúde para prevenção e manejo da sífilis
Responsáveis: Policardo Gonçalves da Silva / Profa. Dra. Soraia Assad Nasbine
Rabeh.
Instituição: Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo –
EERP/ USP.
Público-alvo: Usuários atendidos em Unidades de Saúde.
Objetivo da aprendizagem:
Compreender a importância de procurar o serviço de saúde para aconselhamento
e orientações acerca da testagem rápida para a sífilis;
Reconhecer a importância da realização do teste rápido da(s) parceria(s) sexual(is);
Conhecer o fluxo do atendimento na Unidade de Saúde para orientações e
a realização do teste rápido da sífilis, como exame de triagem; tratamento e
seguimento;
Utilizar com segurança os insumos para prevenção da sífilis, outras IST, do
HIV/Aids e também das Hepatites Virais;
Adotar a prática sexual segura com um princípio de proteção à saúde.
Tempo estimado: 10 min
Personagens: Enfermeiro, recepcionista e usuário da Unidade de Saúde.
Este vídeo foi produzido a partir das recomendações definidas pelo Ministério da Saúde
por meio do Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Atenção Integral às
Pessoas com infecções sexualmente transmissíveis – PCDT/IST (BRASIL, 2015). Ele
é composto por consulta de enfermagem – a partir de um caso clínico fictício – e foi
produzido em cenários simulados em ambiente ambulatorial. Tem como finalidade
promover a educação em saúde, orientações acerca da testagem rápida para a sífilis, a
prática sexual segura.
Ao assistir o vídeo você poderá compreender de todas as pessoas, e suas parcerias
sexuais, buscarem o serviço de saúde para aconselhamento e orientações acerca da
testagem rápida para a sífilis; conhecer o fluxo de atendimento na Unidade de Saúde,
para orientações e realização do teste rápido como exame de triagem e aspectos do
tratamento e seguimento da infecção. Poderá, ainda, assistir uma demonstração de
como utilizar com segurança os insumos para a prevenção da sífilis, outras infecções
sexualmente transmissíveis, do HIV/Aids e também das Hepatites Virais.
Intervenções para educação em saúde:

Apêndice F – Roteiro/script do vídeo educativo (versão pós-validação)

99

Apresentar o teste rápido da sífilis, como exame de triagem, a importância
da realização do teste rápido da(s) parceria(s) sexual(is); identificação da
disponibilidade dos insumos de prevenção disponíveis no serviço de saúde, tais
como: preservativo masculino/feminino e gel lubrificante;
Demonstrar a colocação dos preservativos masculino e feminino, utilizando
as próteses masculina/feminina, fortalecendo assim as barreiras de proteção
contra as IST/sífilis para o uso seguro dos insumos de prevenção;
Orientações acerca da prática sexual segura, como princípio de proteção à
saúde.
O vídeo será produzido em cenários simulados em ambiente ambulatorial.
II – CONSULTA DE ENFERMAGEM – CASO CLÍNICO SIMULADO
Acolhimento (Recepção) Inicialmente o usuário chega à Unidade de Saúde para a
realização dos testes rápidos, é informado que receberá uma senha e que será atendido
por ordem de chegada, respeitando o seu anonimato. Caso queira levar o laudo do
resultado, deverá, necessariamente, apresentar um documento com foto.
(Usuário) Bom dia, eu gostaria de fazer o teste rápido.
(Recepção) Bom dia, qual é o seu nome?
(Usuário) João.
(Recepção) É a primeira vez que você vem ao serviço, João?
(Usuário) Sim.
(Recepção) Eu preciso realizar o seu cadastro. Para garantir sua privacidade, você
será chamado pelo número da sua senha. Por gentileza, queira aguardar o atendimento.
(Usuário) Tudo bem, obrigado.
Acolhimento (Enfermeiro) Olá, bom dia, por favor, o usuário da senha número “um”
pode entrar na sala de atendimento para que possamos conversar.
(Sala para consulta de enfermagem) Senhor João, sou o Policardo, enfermeiro do
Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA). O que o traz no serviço? Posso ajudá-lo?
(Usuário) Então, é o seguinte: eu vim aqui porque apareceram algumas manchas
avermelhadas nas minhas mãos.
(Enfermeiro) O senhor sabe o que pode estar acontecendo? Por que apareceram essas
manchas?
(Usuário) Então, eu “tô” preocupado porque eu vi umas fotos na internet e aí achei
melhor vir aqui.
(Enfermeiro) O senhor agiu bem em procurar o serviço de saúde. Preciso que, neste
atendimento, o senhor me fale a verdade, independente do que tiver acontecido, somente
assim poderei oferecer orientações e tomar as condutas necessárias. Senhor João,
trabalhamos com o sigilo profissional e jamais iremos passar informações sobre seu caso.
O nosso atendimento é livre de julgamentos, por favor, me conte o que aconteceu e
fique à vontade.
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(Usuário) Certo, fico com um pouco de vergonha, mas acho que posso confiar em você.
Eu sou casado e tenho um filho. . . E mais ou menos uns três meses atrás eu conheci
uma mulher em um aplicativo de celular, a gente se encontrou e aí você já sabe o que
aconteceu, né?! Nós tivemos relação sexual, o preservativo estourou e agora eu “tô”
preocupado, porque essas manchas eu não tinha antes disso. Mas “oh” vou te falar, a
mulher era muito bonita, bem vestida e eu não percebi nenhuma coisa estranha nela.
Eu “tô” preocupado também com a minha esposa. . . Porque eu não uso preservativo
com ela.
(Enfermeiro) Senhor João, inicialmente, preciso orientar que o preservativo deve ser
utilizado em todas as relações sexuais, independentemente de ser casado, solteiro e,
principalmente, porque as infecções sexualmente transmissíveis podem não apresentar
sinais e sintomas e, mesmo assim, serem transmitidas. Quanto ao preservativo ter
estourado pode ser que não foi colocado de forma correta. Depois vamos falar mais
sobre isso, ok?! Agora gostaria de avaliar as manchas avermelhadas que o senhor me
disse no início do atendimento.
(Usuário) Certo. Veja aqui nas minhas mãos.
(Enfermeiro) Olha, senhor João, essas manchas podem estar associadas com a sífilis,
mas para confirmar teremos que fazer inicialmente o teste rápido. Sempre oferecemos
todos os testes rápidos, além do teste de sífilis, precisamos fazer também o de HIV,
Hepatite B e C. O senhor concorda em fazer esses testes?
(Usuário) Sim, concordo.
(Enfermeiro) O senhor já realizou o teste rápido de sífilis alguma vez?
(Usuário) Não. Como são feitos esses testes rápidos? “Tô” preocupado com isso!
(Enfermeiro) Fique tranquilo, para o teste nós usamos uma lanceta e com uma
picadinha na ponta do dedo retiramos uma gota de sangue para os exames. Todos
os materiais são descartáveis e de uso individual de cada pessoa. Os resultados ficam
prontos em 15 minutos.
(Usuário) Ah então tudo bem, agora “tô” mais tranquilo. Pode fazer os exames.
(Enfermeiro) Vamos até a sala de exame para que eu possa coletar o sangue e realizar
o teste rápido, como eu já expliquei ao senhor. Tudo bem?
(Usuário) Tudo bem, pode fazer.
(Enfermeiro) Por favor, a senha número “um”, o seu teste rápido já está pronto, me
acompanhe aqui na sala reservada, iremos conversar.
(Usuário) Nossa eu “tô” muito nervoso! Me fala logo o resultado, por favor!
(Enfermeiro) Independentemente do resultado, gostaria que você procurasse ficar
tranquilo. Como enfermeiro, estou aqui para auxiliar no que precisar, sanando, dentro
do possível, suas dúvidas, medos e angústias.
(Usuário) “Tá” certo, mas o que deu no resultado?
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(Enfermeiro) Senhor João, o resultado do teste rápido para a sífilis foi REAGENTE
e os demais não reagentes, isso quer dizer que o senhor já teve contato com a bactéria
que causa a sífilis, mas acalme-se esse teste é somente uma triagem, iremos fazer outro
exame que se chama VDRL, para verificar o nível da infecção no organismo. Levando em
consideração que está apresentando alguns sinais e sintomas característicos da sífilis, já
iremos agendar uma consulta com o médico especialista aqui do serviço, para avaliação
e conduta para o tratamento. “Tá” certo, senhor João?
(Usuário) “Tá” certo.
(Enfermeiro) Então, para dar continuidade as orientações, precisamos fazer o teste
rápido na sua esposa, uma vez que vocês não fazem o uso do preservativo. Ainda, eu
aconselho que o senhor considere a possibilidade de conversar com a pessoa a qual
manteve a relação sexual, para que ela também venha realizar a testagem, pois ela pode
estar com sífilis, não saber e estar transmitindo a outras pessoas. Podemos combinar
assim?
(Usuário) Minha esposa eu até consigo falar para procurar vocês, agora a outra mulher
não dá, pois, no dia, eu fiz contato com ela em um aplicativo e logo já saímos. Mas
estou preocupado. . . Em relação eu ter traído minha esposa com essa mulher. Vocês
não vão falar nada para ela, “né”?!
(Enfermeiro) De maneira nenhuma! Somos uma equipe de saúde e temos o dever de
trabalhar com sigilo profissional.
(Usuário) “Tá” certo, vou tentar fazer conforme me orientou.
(Enfermeiro) Senhor João, o senhor sabe o que é a sífilis?
(Usuário) Não sei muita coisa, você pode me explicar?
III – ABORDAGEM DO PROBLEMA
(Enfermeiro) Sim, posso. A sífilis é uma infecção sexualmente transmissível (IST),
que pode ocorrer em relações desprotegidas, sem o uso do preservativo e também, pode
ser transmitida durante a gestação, e aí ela é chamada de sífilis congênita. Pode
ainda ocasionar diversas complicações para a mãe e para criança, inclusive o aborto
espontâneo.
Ela pode ser prevenida por meio de práticas sexuais seguras, com uso de preservativos,
e todas as pessoas com vida sexual ativa, incluindo as gestantes e as sua(s) parceria(as)
sexual(is), devem realizar o teste rápido.
O senhor sabia disso, senhor João?
(Usuário) Não, eu não sabia.
(Enfermeiro) Então, senhor João, diante de todas essas orientações e em casos de
exposição sexual, sem uso de preservativo, a pessoa deve procurar o serviço de saúde
disponível imediatamente.
(Usuário) Nossa! Agora eu “tô” mais preocupado. A sífilis dói? Forma ferida? Tem
como tratar? Tem cura?
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(Enfermeiro) Não, ela não dói, pode aparecer pequenos pontos avermelhados (lesões),
geralmente nas mãos e nos pés, iguais às que o senhor me mostrou, que podem
desaparecer, mesmo sem tratar, dando assim a falsa impressão de cura. O tratamento é
feito com um antibiótico chamado Penicilina, geralmente, são duas doses por semana
durante três semanas. O acompanhamento vai acontecer por um período de dois anos,
sendo o exame de VDRL realizado a cada três meses no primeiro ano e a cada seis
meses no segundo ano. O senhor tem alguma dúvida?
(Usuário) Não, por enquanto não, mas gostaria de saber se é de graça tudo isso?
(Enfermeiro) Sim. Todo o atendimento, desde a testagem rápida e o tratamento/seguimento, são gratuitos pelo Sistema Único de Saúde (SUS).
IV – PREVENÇÃO E MANEJO DA SÍFILIS
(Enfermeiro) Como falamos anteriormente senhor João, alguns cuidados são necessários para a prática sexual segura. O uso do preservativo é a principal barreira de
proteção, assim como, a importância de realizar o teste rápido em todas as pessoas com
vida sexual ativa. Agora vamos falar dos tipos de preservativos, gel lubrificante e como
usá-los. Primeiro gostaria de demonstrar a colocação do preservativo masculino e para
isso vou utilizar a prótese. E se o senhor tiver alguma dúvida pode me interromper,
senhor João. Em seguida, gostaria de mostrar também o feminino. O senhor conhece o
preservativo feminino?
(Usuário) Não, eu não conheço.
(Enfermeiro) Então vamos iniciar as demonstrações.
Preservativo Masculino:
Deve ser armazenado longe do calor, observando a integridade da embalagem,
bem como o prazo de validade;
Jamais deve ser utilizado dois preservativos ao mesmo tempo, isso pode ocasionar a ruptura do mesmo;
Deve ser colocado com o pênis ereto antes de iniciar a relação sexual;
A extremidade do preservativo deve ser mantida apertada entre os dedos
durante a colocação, retirando assim todo o ar do seu interior;
Ainda segurando a ponta do preservativo, deve-se desenrolá-lo até a base do
pênis;
Deve-se usar apenas lubrificantes de base aquosa (gel lubrificante), pois a
utilização de lubrificantes oleosos (como vaselina ou óleos alimentares) danifica
o látex, ocasionando sua ruptura. O gel lubrificante facilita o sexo anal e reduz
as chances de lesões;
Após a ejaculação, deve-se retirar o preservativo com o pênis ainda ereto,
segurando o preservativo pela base para que não haja vazamento de esperma;
O preservativo não pode ser reutilizado e deve ser descartado no lixo após o
uso.
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Preservativo Feminino:
Deve ser armazenado longe do calor, observando-se a integridade da embalagem
e prazo de validade;
Não usar juntamente com o preservativo masculino, isso pode ocasionar a
ruptura do mesmo;
Ao contrário do preservativo masculino, o feminino pode ser colocado bem antes
da relação sexual e retirado com tranquilidade, de preferência antes da mulher
levantar-se, para evitar que o esperma escorra do interior para o preservativo;
Ele já vem lubrificado;
Para colocá-lo corretamente, a mulher deve encontrar uma posição confortável
(em pé com um dos pés em cima de uma cadeira, sentada com os joelhos
afastados, agachada ou deitada);
O anel móvel deve ser apertado e introduzido na vagina. Com o dedo indicador,
ele é empurrado o mais profundamente possível, para alcançar o colo do útero;
a argola fixa (externa) deve ficar aproximadamente três centímetros para fora
da vagina; durante a penetração, o pênis deve ser guiado para o centro do anel
externo;
Um novo preservativo deve ser utilizado a cada nova relação sexual.
Gel lubrificante:
Deve ser armazenado longe do calor, observando a integridade da embalagem,
bem como o prazo de validade;
O gel lubrificante também pode ser utilizado nas relações sexuais, pois facilita
o sexo vaginal e anal, reduzindo as chances de lesão;
Esses insumos estão disponíveis nas unidades de saúde.
Senhor João, para o sucesso do seu tratamento, sua esposa precisa certificar que não
está com sífilis e ambos devem fazer uso do preservativo, pois pode acontecer uma
reinfecção e termos que reiniciar tudo de novo. Caso o preservativo estoure durante
a relação sexual, é preciso procurar uma Unidade de Saúde para orientações sobre a
Profilaxia pós-exposição de risco ao HIV (PEP), e o mais importante, dentro de até no
máximo 72 horas. O senhor vai passar pela consulta médica e será encaminhado para o
tratamento e acompanhamento. Ficou alguma dúvida?
(Usuário) Eu acho que não, mas se eu tiver dúvida onde posso encontrar essas
informações?
(Enfermeiro) O senhor poderá assistir a um vídeo que produzimos, que trata sobre
tudo isso que conversamos aqui, o nome do vídeo é “Educação em saúde, para prevenção
e manejo da sífilis”. Disponível em: <https://youtu.be/15_K37GmTS0>
(Usuário) “Ah” isso é muito bom, então eu agradeço pela sua atenção e por ter me
ajudado nessa situação que “tô” vivendo agora. Eu gostaria de levar preservativos!
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(Enfermeiro) Senhor João, estaremos aqui para o que precisar, caso tenha alguma
dúvida pode procurar o nosso serviço ou a unidade básica de saúde próxima a sua casa.
O senhor pode retirar os preservativos que estão distribuídos em vários locais, aqui do
nosso serviço, sobre as mesas. Não se esqueça de retornar no acompanhamento e seguir
conforme já combinamos. “Ah”, vamos aguardar a sua esposa e quem sabe a pessoa
com quem o senhor se relacionou eventualmente.
REFERÊNCIAS
BRASIL. Ministério da saúde. Secretaria de vigilância em saúde. Departamento
de DST, Aids e Hepatites Virais. Protocolo clínico e diretrizes terapêuticas
para atenção integral às pessoas com infecções sexualmente transmissíveis.
Brasília, 2015a. Disponível em: <http://http://www.aids.gov.br/pt-br/pub/2015/
protocolo-clinico-e-diretrizes-terapeuticas-para-atencao-integral-pessoas-com-infeccoes>.
Acesso em: 04 dez. 2016.
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento
de DST, Aids e Hepatites Virais. TELELAB, cursos de capacitação profissional à
distância. Disponível em: <http://telelab.aids.gov.br/moodle/pluginfile.php/22200/
mod_resource/content/2/Sifilis%20-%20Manual%20Aula%209.pdf>. Acesso em: 01
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Storyboard do vídeo educativo (versão pré-validação)

Áudio/Narração
Música de abertura ao fundo.

Imagens/Cenas
Fotos/Animações/Imagens
APRESENTAÇÃO
Abertura do vídeo: Slide (Microsoft PowerPoint) com as Foto (Treponema Pallidum)
seguintes informações:
Título do vídeo: Educação em saúde para prevenção
e manejo da sífilis
Responsáveis: Policardo Gonçalves da Silva / Profa.
Dra. Soraia Assad Nasbine Rabeh
Instituição: Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto
da Universidade de São Paulo – EERP/USP.
Público-alvo: Usuários atendidos em Unidades de
Saúde.
Objetivo da aprendizagem: Que ao assistir o vídeo
a pessoa seja capaz de:
• Identificar o fluxo do atendimento a partir da Unidade de Saúde para orientações e a realização do
teste rápido da sífilis, como exame de triagem;
• Reconhecer a importância da realização do teste
rápido da(s) parceria(s) sexual(is);
• Identificar as lesões decorrentes (roséolas);
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• Identificar no sistema de saúde os insumos disponíveis tais como, preservativo masculino/feminino e
gel lubrificante;
• Utilizar com segurança os insumos para prevenção
da sífilis, outras IST, do HIV/Aids e também as
Hepatites Virais;
• Adotar a prática sexual segura com um princípio
de proteção à saúde.
Este vídeo será produzido a partir das recomendações definidas pelo
Protocolo Clínico e Diretrizes
Terapêuticas para Atenção Integral às Pessoas com infecções sexualmente transmissíveis –
PCDT/IST (BRASIL, 2015).

Sucessão de pequenos recortes das cenas que serão mostradas no próprio vídeo, da realização de orientações,
saberes necessários acerca do uso do preservativo e a
realização do teste rápido para triagem da sífilis.
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• Reconhecer a sífilis como uma Infecção Sexualmente Transmissível (IST) com possibilidade de
prevenção, diagnóstico e tratamento;
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Sucessão de pequenos recortes das cenas que serão mostradas no próprio vídeo, com ênfase no cenário a ser
• Consulta de enfermagem a partir utilizado. O primeiro constará de uma sala reservada
de um caso clínico fictício;
onde mostraremos o usuário aguardando para realização
• Saberes essenciais: O que é sífilis; do teste rápido de sífilis.
modo de transmissão, prevenção,
sinais e sintomas, tratamento.
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Será produzido em cenários simulados
em ambiente ambulatorial, sendo estes
caracterizados por imagens ilustrativas
e áudio real do enfermeiro e também do
usuário do caso fictício.
CONSULTA DE ENFERMAGEM – CASO CLÍNICO SIMULADO
Slide (Microsoft PowerPoint) com o título: Consulta
de enfermagem – caso clínico simulado.
(Enfermeiro) Olá bom dia, sou o en- Cena 1: Enfermeiro realizando o acolhimento do usuá- Desenho ilustrando o usuário chegando
fermeiro do Centro de Testagem e Acon- rio.
no serviço e enfermeiro fazendo o acoselhamento (CTA), o que o traz aqui na Cenário 1 (local): Laboratório de simulação
lhimento. Sugestão de legenda e balõeUnidade? Posso ajudá-lo? Queira por
zinhos além do áudio, facilitando assim
favor entrar na sala de atendimento que
a inclusão para pessoas com deficiência
irei escutá-lo.
visual/auditiva.
(Usuário) Oi, sou o P. R. S. tenho Cena 2: Usuário respondendo para o enfermeiro
Imagem da conversa entre o usuário e
32 anos, sou casado há 2 anos e pai Cenário 1 (local): Laboratório de simulação
o enfermeiro.
de 1 filho, trabalho como caminhoneiro.
Estou procurando o serviço de saúde por
que me apareceram algumas manchas
avermelhadas nas mãos e nos pés.
(Enfermeiro) Já realizou o teste rá- Cena 3: Enfermeiro perguntando para o usuário
Imagem da conversa entre enfermeiro
pido da sífilis alguma vez?
Cenário 1 (local): Laboratório de simulação
e o usuário.
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Será composto por:

Cena 4:
Cenário
Cena 5:
Cenário

Usuário respondendo para o enfermeiro
1 (local): Laboratório de simulação
Enfermeiro conversando com o usuário
1 (local): Laboratório de simulação

Imagem da conversa entre o usuário e
o enfermeiro.
Imagem da conversa entre enfermeiro
e o usuário.

Cena 6: Usuário conversando com o enfermeiro
Cenário 1 (local): Laboratório de simulação

Imagem da conversa entre o usuário e
o enfermeiro.

Cena 7: Enfermeiro conversando com o usuário
Cenário 1 (local): Laboratório de simulação

Imagem da conversa entre enfermeiro
e o usuário.

Cena 8: Usuário respondendo para o enfermeiro
Cenário 1 (local): Laboratório de simulação

Imagem da conversa entre o usuário e
o enfermeiro.
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(Usuário) Não, por isso que estou procurando o serviço.
(Enfermeiro) Ok. Preciso que nesse
atendimento, me fale a verdade, independente do que tiver acontecido, pois
somente assim poderei oferecer orientações e tomarmos as condutas necessárias. Ressalto que trabalhamos com o
sigilo profissional e jamais iremos passar
informações para terceiros sobre o seu
caso. Tudo bem?
(Usuário) Certo, fico com um pouco
de vergonha, mas confio em você e irei
então contar o que aconteceu.
(Enfermeiro) Estamos aqui somente
para ajudar, e nosso atendimento é livre
de julgamentos. Me conte tudo o que
aconteceu então, fique à vontade.
(Usuário) Então, com a minha esposa
eu não faço o uso do preservativo e mais
ou menos uns três meses eu me relacionei sexualmente com uma mulher que
eu conheci em um aplicativo de celular,
durante a relação sexual o preservativo
se rompeu, estou preocupado, será que
essas manchas estão relacionadas com
alguma coisa? A mulher era super bonita, estava bem vestida e eu não percebi nenhuma coisa estranha nela.
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Cena 9: Enfermeiro conversando com o usuário
Cenário 1 (local): Laboratório de simulação

Imagem da conversa entre enfermeiro
e o usuário.

Cena 10: Usuário conversando com o enfermeiro
Cenário 1 (local): Laboratório de simulação
Cena 11: Enfermeiro conversando com o usuário
Cenário 1 (local): Laboratório de simulação

Imagem da conversa entre o usuário e
o enfermeiro.
Imagem da conversa entre enfermeiro
e o usuário.

Cena 12: Usuário perguntando para o enfermeiro
Cenário 1 (local): Laboratório de simulação

Imagem da conversa entre o usuário e
o enfermeiro.
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(Enfermeiro) Bom, inicialmente preciso orientar que o preservativo deve
ser utilizado em todas as relações sexuais, independentemente de ser casado,
solteiro e principalmente as infecções
sexualmente transmissíveis podem não
apresentar sinais e sintomas e mesmo
assim serem transmitidas. Quanto ao
preservativo ter estourado, tudo indica
que o mesmo não foi colocado de forma
correta, faremos a demonstração em próteses de como colocá-lo no decorrer do
atendimento. Posso ver essas manchas
avermelhadas que o Sr me disse no começo da nossa conversa.
(Usuário) Entendi, veja aqui na minha
mão e nos meus pés.
(Enfermeiro) Olha, essas manchas estão parecidas com os sinais e sintomas
da sífilis, mas para confirmar teremos
que fazer inicialmente o teste rápido.
Sempre oferecemos todos os testes rápidos, além do teste de sífilis, precisamos
fazer também o de HIV, Hepatite B e
C. Vamos lá, me acompanhe até a sala
de realização dos testes rápidos.
(Usuário) Como são feitos esses testes
rápidos? Estou com medo!
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Imagem da conversa entre enfermeiro
e o usuário.
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(Enfermeiro) Fique tranquilo, irei ex- Cena 13: Enfermeiro conversando com o usuário
plicar o passo a passo do exame. Com Cenário 1 (local): Laboratório de simulação
apenas uma única perfuração na ponta
do dedo e uma gota de sangue iremos
fazer o teste rápido da sífilis, após essa
punção no dedo, realizada com uma lanceta descartável, irei aspirar a bolha de
sangue formada com uma pipeta que
vem dentro do Kit do teste rápido, colocarei no poço da plataforma e adicionarei o reagente. Iremos aguardar então
15 minutos até que aconteça a reação,
uma vez que para o teste rápido estar
válido, dentro desse tempo, necessariamente deve-se corar na plataforma, que
é o dispositivo utilizado para realização do teste rápido, primeiramente uma
barra na letra C que significa (Controle)
e caso venha corar a outra barra na letra T que quer dizer (tratamento), isso
irá revelar que o senhor já teve contato
com a bactéria causadora da sífilis que
é chamada Treponema Pallidum.
(Usuário) Combinado então, vamos lá. Cena 14: Usuário respondendo para o enfermeiro
Cenário 1 (local): Laboratório de simulação
(Enfermeiro) Já terminamos de fazer Cena 15: Enfermeiro conversando com o usuário
o teste rápido, por favor aguarde, que Cenário 1 (local): Laboratório de simulação
em 15 minutos entregaremos o resultado.

Imagem da conversa entre o usuário e
o enfermeiro.
Imagem da conversa entre enfermeiro
e o usuário.
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Imagem da conversa entre o usuário e
o enfermeiro.
Imagem da conversa entre enfermeiro
e o usuário.
Imagem da conversa entre o usuário e
o enfermeiro.
Imagem da conversa entre enfermeiro
e o usuário.

Imagem da conversa entre o usuário e
o enfermeiro.
Imagem da conversa entre enfermeiro
e o usuário.

Imagem da conversa entre o usuário e
o enfermeiro.
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Cena 16: Usuário respondendo para o enfermeiro
Cenário 1 (local): Laboratório de simulação
(Enfermeiro) P. R. S., o seu teste rá- Cena 17: Enfermeiro perguntando para o usuário
pido já está pronto.
Cenário 1 (local): Laboratório de simulação
(Usuário) Qual o resultado? O que eu Cena 18: Usuário respondendo para o enfermeiro
tenho?
Cenário 1 (local): Laboratório de simulação
(Enfermeiro) Agora, vamos às orienta- Cena 19: Enfermeiro conversando com o usuário
ções. Independentemente do resultado, Cenário 1 (local): Laboratório de simulação
gostaria que você procurasse ficar tranquilo. Como enfermeiro, estou aqui para
auxiliar no que precisar, sanando dentro do possível, suas dúvidas, medos e
angústias.
(Usuário) Por favor, o resultado En- Cena 20: Usuário conversando com o enfermeiro
fermeiro!
Cenário 1 (local): Laboratório de simulação
(Enfermeiro) É o seguinte, o resultado Cena 21: Enfermeiro conversando com o usuário
aqui do teste rápido para a sífilis foi Cenário 1 (local): Laboratório de simulação
REAGENTE e os demais não reagentes,
mas acalme-se esse teste é somente uma
triagem, iremos fazer o exame (VDRL)
que é um outro exame laboratorial para
verificar o nível da infecção no organismo. Levando em consideração que
está apresentando alguns sinais e sintomas característicos da sífilis, já iremos
agendar uma consulta com o médico
especialista aqui do serviço, para avaliação e conduta para o tratamento.
(Usuário) Essa coleta de sangue já vai Cena 22: Usuário perguntando para o enfermeiro
ser feita agora?
Cenário 1 (local): Laboratório de simulação
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(Usuário) Certo, obrigado.

Cena 23: Enfermeiro respondendo para o usuário
Cenário 1 (local): Laboratório de simulação

Imagem da conversa entre enfermeiro
e o usuário.

Cena 24: Usuário conversando com o enfermeiro
Cenário 1 (local): Laboratório de simulação

Imagem da conversa entre o usuário e
o enfermeiro.

Cena 25: Enfermeiro respondendo o usuário
Cenário 1 (local): Laboratório de simulação

Imagem da conversa entre enfermeiro
e o usuário.

Cena 26: Usuário conversando com o enfermeiro
Cenário 1 (local): Laboratório de simulação

Imagem da conversa entre o usuário e
o enfermeiro.
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(Enfermeiro) Sim. O resultado fica
pronto em sete dias, e durante esse período precisamos fazer o teste rápido
na sua esposa, uma vez que vocês não
fazem o uso do preservativo e eu aconselho que o Sr considere a possibilidade de
conversar com a pessoa a qual manteve
a relação sexual, para que ela também
venha realizar a testagem, pois pode
estar com sífilis e não saber e também
estar transmitindo a outras pessoas. Podemos combinar assim?
(Usuário) Minha esposa eu até consigo
falar, para procurar vocês, agora a outra
mulher é impossível, pois no dia, eu fiz
contato com ela pelo aplicativo e, logo
já saímos. Agora estou preocupado...
Em relação eu ter traído minha esposa
com essa mulher. Vocês não irão falar
nada para ela, né?
(Enfermeiro) De maneira nenhuma!
Somos uma equipe de saúde e temos o
dever de trabalhar com sigilo profissional.
(Usuário) Combinado então, vou fazer
conforme me orientou.
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(Enfermeiro) Pois bem, agora vamos Cena 27: Enfermeiro conversando com o usuário
Imagem da conversa entre enfermeiro
falar do seu problema de saúde, rela- Cenário 1 (local): Laboratório de simulação
e o usuário.
cionado a sífilis, para que o Sr. possa
compreender e participar do acompanhamento.
SABERES NECESSÁRIOS PARA A COMPREENSÃO DO PROBLEMA
Slide (Microsoft PowerPoint) com o título: Saberes
necessários para a compreensão do problema.
(Enfermeiro) A sífilis é uma infecção Cena 28: Enfermeiro narrando
Animação: Apresentação de uma figura
sexualmente transmissível (IST), po- Cenário 2 (local): Estúdio de gravação
do corpo humano, com as fases da sífilis
dendo ocorrer pelo contato sexual em
e suas complicações. (Mesmas utilizarelações desprotegidas, sem o uso do predas no CTA), acompanhando a expliservativo e também, pode ser transmicação do profissional enfermeiro.
tida durante a gestação, sendo chamada
de sífilis congênita. É um problema que
pode ocasionar diversas complicações
para a mãe e para criança, podendo gerar inclusive, o aborto espontâneo. Também é importante saber que a sífilis congênita tem cura e o tratamento deve ser
iniciado o mais rápido possível, para evitar complicações graves para a criança.
De um modo geral, é importante saber
que a sífilis pode ser prevenida por meio
de práticas sexuais seguras, com uso de
preservativos.
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Também que todas as pessoas com vida
sexual ativa, incluindo as gestantes e
as parceria(s) sexual(is), devem realizar
o teste rápido, e em caso de exposição
sexual, sem uso de preservativo, imediatamente deve-se procurar o serviço de
saúde disponível. É preciso saber ainda,
que a pessoa pode procurar atendimento
para testagem rápida, orientação e retirada dos insumos de prevenção, como
os preservativos e gel lubrificante, nos
Centro de Testagem e Aconselhamento
(CTA) e em todas as redes de Atenção
Primária a Saúde (APS). Sinais e sintomas:
PLANEJAMENTO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM / PLANO DE CUIDADO
Slide (Microsoft PowerPoint) com o título: Planejamento da assistência de enfermagem / plano de
cuidado para a prevenção e manejo as sífilis
(Usuário) A sífilis dói? Forma ferida? Cena 29: Usuário pergunta para o enfermeiro.
Imagem da conversa entre o usuário e
Tem como tratar? Tem cura?
Cenário 1 (local): Laboratório de simulação
o enfermeiro.
(Enfermeiro) Sim. O antibiótico para Cena 30: Enfermeiro respondendo para o usuário
Imagem da conversa entre enfermeiro
o tratamento é a penicilina. Iremos pre- Cenário 1 (local): Laboratório de simulação
e o usuário.
cisar acompanhá-lo por um período de
dois anos, sendo que no primeiro, faremos o VDRL trimestralmente e no
segundo ano semestralmente.
(Usuário) É de graça tudo isso?
Cena 31: Usuário perguntando para o enfermeiro.
Imagem da conversa entre o usuário e
Cenário 1 (local): Laboratório de simulação
o enfermeiro.
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• Deve ser colocado antes da penetração, durante a ereção peniana;
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(Enfermeiro) Sim. Todo o atendi- Cena 32: Enfermeiro respondendo para o usuário
Animação: (Ilustrar com a foto do memento, desde a testagem rápida e o tra- Cenário 1 (local): Laboratório de simulação
dicamento penicilina).
tamento/ seguimento, são inteiramente
disponibilizados pelo Sistema Único de
Saúde (SUS).
INTERVENÇÕES DE ENFERMAGEM: PARA A PREVENÇÃO E MANEJO DA SÍFILIS
Slide (Microsoft PowerPoint) com o título Intervenções
de enfermagem: Prevenção e manejo da sífilis.
(Enfermeiro) Vou mostrar aqui para Cena 33: Enfermeiro narrando a técnica de utilização Imagens cedidas pelo (Departamento
o sr como colocar o preservativo mascu- dos insumos de prevenção.
de IST/Aids e Hepatites Virais do Milino e feminino de forma correta, falarei Cenário 2 (local): Estúdio de gravação
nistério da Saúde) orientando a colocatambém do gel lubrificante, ele é função do preservativo masculino e femidamental que todas as pessoas façam o
nino.
uso corretamente.
Preservativo Masculino: Armazenar
longe do calor, observando-se a integridade da embalagem, bem como o prazo
de validade;

• A extremidade do preservativo
deve ser mantida apertada entre
os dedos durante a colocação, retirando todo o ar do seu interior;
• Ainda segurando a ponta do preservativo, deve-se desenrolá-lo até
a base do pênis;
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• Em caso de ruptura, o preservativo deve ser substituído imediatamente;
• Após a ejaculação, retirar o pênis
ainda ereto, segurando o preservativo pela base para que não haja
vazamento de esperma;
• O preservativo não pode ser reutilizado e deve ser descartado no
lixo (não no vaso sanitário) após
o uso.
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• Devem-se usar apenas lubrificantes de base aquosa (gel lubrificante), pois a utilização de lubrificantes oleosos (como vaselina ou
óleos alimentares) danifica o látex,
ocasionando sua ruptura. O gel
lubrificante facilita o sexo anal e
reduz as chances de lesão;

• Jamais deve ser utilizado dois preservativos ao mesmo tempo, isso
pode ocasionar a ruptura.
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• Armazenar longe do calor,
observando-se a integridade da
embalagem e prazo de validade;
• Não usar juntamente com o preservativo masculino;
• Ao contrário do preservativo masculino, o feminino pode ser colocado até oito horas antes da relação e retirado com tranquilidade
após o coito, de preferência antes de a mulher levantar-se, para
evitar que o esperma escorra do
interior do preservativo;
• Já vem lubrificado;
• Para colocá-lo corretamente, a
mulher deve encontrar uma posição confortável (em pé com um
dos pés em cima de uma cadeira,
sentada com os joelhos afastados,
agachada ou deitada);
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Preservativo Feminino:
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• O anel móvel deve ser apertado
e introduzido na vagina. Com o
dedo indicador, ele é empurrado
o mais profundamente possível,
para alcançar o colo do útero; a argola fixa (externa) deve ficar aproximadamente 3 cm para fora da
vagina; durante a penetração, o
pênis deve ser guiado para o centro do anel externo;
• Um novo preservativo deve ser utilizado a cada nova relação.
Gel lubrificante:
• O gel lubrificante também pode
ser utilizado nas relações sexuais,
pois facilita o sexo vaginal e anal,
redizindo as chances de lesão;
• Ao utilizar o mesmo deve-se sempre observar a data de validade.
Todos esses insumos ficam disponíveis
na rede de atenção à saúde. Ficou alguma dúvida?
(Usuário) Não, mas se eu tiver alguma Cena 34: Usuário respondendo para o enfermeiro.
dúvida onde posso encontrar toadas es- Cenário 1 (local): Laboratório de simulação
sas informações novamente?

Imagem da conversa entre o usuário e
o enfermeiro.
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Cena 35: Enfermeiro respondendo para o usuário.
Cenário 1 (local): Laboratório de simulação

Imagem da conversa entre enfermeiro
e o usuário.

Cena 36: Usuário respondendo o enfermeiro
Cenário 1 (local): Laboratório de simulação

Imagem da conversa entre o usuário e
o enfermeiro.

Cena 37: Enfermeiro respondendo o usuário
Cenário 1 (local): Laboratório de simulação

Imagem da conversa entre enfermeiro
e o usuário.
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(Enfermeiro) Ah boa pergunta, o sr
poderá assistir um vídeo na internet
no canal do YouTube, que trata sobre tudo isso que conversamos aqui.
Disponível em: <https://youtu.be/15_
K37GmTS0>
(Usuário) Ah isso é muito bom, então
eu agradeço pela sua atenção e por ter
me ajudado nessa situação que estou
vivendo agora. Eu gostaria de levar
preservativos!
(Enfermeiro) Sr P. R. S., estaremos
aqui para o que precisar e se tiver alguma dúvida pode procurar o nosso serviço ou a Unidade Básica próxima a sua
casa. O sr. pode retirar os preservativos que estão distribuídos em vários
locais do nosso serviço, sobre as mesas.
Não se esqueça de retornar para darmos continuidade no acompanhamento
e seguir conforme já combinamos. Ah,
vamos aguardar a sua esposa e quem
sabe a pessoa com quem se relacionou
eventualmente.

REFERÊNCIAS
BRASIL. Ministério da saúde.
Secretaria de vigilância em saúde.
Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais.
Protocolo clínico e diretrizes terapêuticas para atenção integral às pessoas com infecções sexualmente transmissíveis.
Brasília, 2015a.
Disponível em:
<http://http://www.aids.gov.br/pt-br/pub/2015/
protocolo-clinico-e-diretrizes-terapeuticas-para-atencao-integral-pessoas-com-infeccoes>. Acesso em: 04 dez. 2016.
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BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais. TELELAB, cursos de
capacitação profissional à distância. Disponível em: <http://telelab.aids.gov.br/moodle/pluginfile.php/22200/mod_resource/content/2/
Sifilis%20-%20Manual%20Aula%209.pdf>. Acesso em: 01 mar. 2017.
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Storyboard do vídeo educativo (versão pós-validação)

Áudio/Narração
Música de abertura ao fundo (Youtube
library)

Imagens/Cenas
APRESENTAÇÃO
Título do vídeo: Educação em saúde para prevenção
e manejo da sífilis.
Responsáveis: Policardo Gonçalves da Silva / Profa.
Dra. Soraia Assad Nasbine Rabeh.
Instituição: Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto
da Universidade de São Paulo – EERP/USP.
Público-alvo: Usuários atendidos em Unidades de
Saúde.
Objetivo da aprendizagem: Abertura do vídeo: Narração do áudio gravado pelo CIRP, informando o conteúdo do material educativo.

Fotos/Animações/Imagens
Título do vídeo educativo aparecer no
centro da tela, letras maiúsculas destacadas em vermelho.
Os nomes dos responsáveis pela criação
do vídeo educativo devem aparecer na
parte inferior da tela, letras maiúsculas
destacadas em preto.
Logo da instituição responsável pela
produção do vídeo educativo (EERP/
USP + a logo do Mestrado Profissional), aparecer no centro da tela.
Foto em tela cheia do Álbum Seriado
(Departamento de IST/Aids e Hepatites Virais – DIAHV) (Pág.7)
A sífilis pode estar com quem
você menos imagina, inclusive
com você. Animação sendo escrita
por uma mão (Vídeo Scribe).
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Sucessão de pequenos recortes das cenas que serão mos- Abertura do vídeo: Narração do áutradas no próprio vídeo, realização do teste rápido para dio gravado pelo CIRP, informando o
triagem da sífilis, saberes necessários acerca do uso do conteúdo do material educativo.
preservativo masculino, feminino e orientações acerca da
prevenção, diagnóstico e tratamento da sífilis.
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Este vídeo foi produzido a partir das recomendações definidas pelo Ministério
da Saúde por meio do Protocolo Clínico
e Diretrizes Terapêuticas para Atenção
Integral às Pessoas com infecções sexualmente transmissíveis – PCDT/IST
(BRASIL, 2015). Ele é composto por
consulta de enfermagem, a partir de um
caso clínico fictício e foi produzido em
cenários simulados em ambiente ambulatorial. O material tem como finalidade,
promover a educação em saúde, orientações acerca da testagem rápida para
a sífilis e a prática sexual segura. Ao
assistir o vídeo, o público poderá compreender o porquê existe a necessidade
de todas as pessoas e suas parcerias sexuais, buscarem o serviço de saúde para
aconselhamento e orientações acerca da
testagem rápida para a sífilis, conhecer
o fluxo de atendimento na Unidade de
Saúde, para orientações e realização do
teste rápido como exame de triagem e
aspectos do tratamento e seguimento
da infecção. Poderá ainda, assistir uma
demonstração de como utilizar com segurança os insumos para a prevenção
da sífilis, outras infecções sexualmente
transmissíveis, do HIV/Aids e também
das Hepatites Virais.
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CONSULTA DE ENFERMAGEM – CASO CLÍNICO SIMULADO
Consulta de enfermagem – caso clínico simulado.
Animação com trilha sonora do Youtube library.
Animação sendo escrita por uma mão
(Vídeo Scribe).
Inicialmente o usuário chega à Unidade Cena 1: Usuário chegando na Unidade de Saúde e sendo Ilustração do usuário chegando ao serde Saúde para a realização dos testes acolhido pela recepcionista.
viço e a recepcionista fazendo o acolhirápidos, é informado que receberá uma Cenário 1 (local): Laboratório de simulação 5.
mento.
senha e que será atendido por ordem de
Reprodução do áudio gravado pelo
chegada respeitando o seu anonimato.
CIRP, iniciando a narração da históCaso queira levar o laudo do resultado,
ria fictícia.
deverá necessariamente apresentar um
Balões simulando os diálogos.
documento com foto.
Bom dia, eu gostaria de fazer o teste Cena 2: Usuário conversa com a recepcionista.
Ilustração do usuário conversando com
rápido.
a recepcionista.
Cenário 1 (local): Laboratório de simulação 5.
Reprodução do áudio gravado pelo
CIRP.
Sugestão de legenda (balõezinhos de
conversa) em todas as falas, além do áudio, facilitando, assim, a inclusão para
pessoas com deficiência visual/auditiva.
Bom dia, qual é o seu nome?
Cena 3: Recepcionista pergunta ao usuário.
Ilustração da recepcionista atendendo.
Reprodução do áudio gravado pelo
Cenário 1 (local): Laboratório de simulação 5.
CIRP.
Balões simulando os diálogos.
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Cena 4: Usuário responde à recepcionista.
Cenário 1 (local): Laboratório de simulação 5.

É a primeira vez que você vem ao ser- Cena 5: Recepcionista pergunta ao usuário.
viço, João?
Cenário 1 (local): Laboratório de simulação 5.

Sim.

Cena 6: Usuário responde à recepcionista.
Cenário 1 (local): Laboratório de simulação 5.

Eu preciso realizar o seu cadastro.
Cena 7: Recepcionista orienta o usuário.
Para garantir sua privacidade, você será Cenário 1 (local): Laboratório de simulação 5.
chamado pelo número da sua senha.
Por gentileza queira aguardar o atendimento.

Ilustração do usuário conversando com
a recepcionista.
Reprodução do áudio gravado pelo
CIRP.
Balões simulando os diálogos.
Ilustração da recepcionista atendendo.
Reprodução do áudio gravado pelo
CIRP.
Balões simulando os diálogos.
Ilustração do usuário respondendo a
recepcionista.
Reprodução do áudio gravado pelo
CIRP.
Balões simulando os diálogos.
Ilustração da recepcionista atendendo
o usuário.
Reprodução do áudio gravado pelo
CIRP.
Animação OFF com as palavras:
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João.

• Anonimato
• Demanda espontânea
Surgir texto simulando máquina de escrever.
Animação de efeito sonoro de batida de
carimbo.
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Cena 8: Usuário responde à recepcionista.
Cenário 1 (local): Laboratório de simulação 5.

Olá, bom dia, por favor, o usuário da
senha número um pode entrar na sala
de atendimento para que possamos conversar.
Senhor João, sou o Policardo, enfermeiro do Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA). O que o traz no
serviço? Posso ajudá-lo?
Então, é o seguinte: eu vim aqui porque
apareceram algumas manchas avermelhadas nas minhas mãos.
O senhor sabe o que pode estar acontecendo? Por que apareceram essas manchas?

Cena 9: Enfermeiro realiza o acolhimento do usuário.
Cenário 1 (local): Laboratório de simulação 5.

Então, eu “tô” preocupado porque eu vi
umas fotos na internet e aí achei melhor
vir aqui.

Cena 13: Usuário responde ao enfermeiro.
Cenário 1 (local): Laboratório de simulação 5.

Ilustração do usuário respondendo a
recepcionista.
Reprodução do áudio gravado pelo
CIRP.
Balões simulando os diálogos.
Gravação do enfermeiro anunciando o
usuário.
Legenda na parte inferior do vídeo.

Cena 10: Enfermeiro realiza o acolhimento do usuário. Gravação do enfermeiro conversando
Cenário 1 (local): Laboratório de simulação 5.
com o usuário.
Legenda na parte inferior do vídeo.
Cena 11: Usuário responde ao enfermeiro.
Cenário 1 (local): Laboratório de simulação 5.
Cena 12: Enfermeiro pergunta ao usuário.
Cenário 1 (local): Laboratório de simulação 5.

Gravação do usuário conversando com
o enfermeiro.
Legenda na parte inferior do vídeo.
Gravação do enfermeiro conversando
com o enfermeiro.
Animação em OFF de pontos de interrogação.
Legenda na parte inferior do vídeo.
Gravação do usuário conversando com
o enfermeiro.
Legenda na parte inferior do vídeo.
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Tudo bem, obrigado.
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Cena 14: Enfermeiro conversa com o usuário.
Cenário 1 (local): Laboratório de simulação 5.

Gravação do enfermeiro conversando
com o usuário.
Legenda na parte inferior do vídeo.

Cena 15: Usuário conversa com o enfermeiro.
Cenário 1 (local): Laboratório de simulação 5.

Gravação do usuário conversando com
o enfermeiro.
Legenda na parte inferior do vídeo.
Animação de um balão do usuário lembrando da sua esposa em casa.
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O senhor agiu bem em procurar o serviço de saúde. Preciso que, neste atendimento, o senhor me fale a verdade,
independente do que tiver acontecido,
somente assim poderei oferecer orientações e tomar as condutas necessárias.
Senhor João, trabalhamos com o sigilo
profissional e jamais iremos passar informações sobre seu caso. O nosso atendimento é livre de julgamentos, por favor,
me conte o que aconteceu e fique à vontade.
Certo, fico com um pouco de vergonha,
mas acho que posso confiar em você. Eu
sou casado e tenho um filho. . . E mais
ou menos uns três meses atrás eu conheci uma mulher em um aplicativo de
celular, a gente se encontrou e aí você já
sabe o que aconteceu, né?! Nós tivemos
relação sexual, o preservativo estourou e
agora eu “tô” preocupado, porque essas
manchas eu não tinha antes disso. Mas
“oh” vou te falar, a mulher era muito
bonita, bem vestida e eu não percebi
nenhuma coisa estranha nela. Eu “tô”
preocupado também com a minha esposa. . . Porque eu não uso preservativo
com ela.
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Gravação do enfermeiro conversando
com o usuário.
Legenda na parte inferior do vídeo.

Gravação do usuário conversando com
o enfermeiro.
Foco nas manchas que o usuário mostrar em suas mãos.
Foto do Álbum Seriado das IST,
ilustrando os sinais e sintomas característicos da sífilis. (Departamento de
IST/Aids e Hepatites Virais – DIAHV)
(Pág. 29).
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Senhor João, inicialmente preciso ori- Cena 16: Enfermeiro conversa com o usuário.
entar que o preservativo deve ser utili- Cenário 1 (local): Laboratório de simulação 5.
zado em todas as relações sexuais, independentemente de ser casado, solteiro
e, principalmente, porque as infecções
sexualmente transmissíveis podem não
apresentar sinais e sintomas e, mesmo
assim, serem transmitidas. Quanto ao
preservativo ter estourado pode ser que
não foi colocado de forma correta. Depois vamos falar mais sobre isso. Ok?!
Agora gostaria de avaliar as manchas
avermelhadas que o senhor me disse no
início do atendimento.
Certo. Veja aqui nas minhas mãos.
Cena 17: Usuário responde ao enfermeiro.
Cenário 1 (local): Laboratório de simulação 5.
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O senhor já realizou o teste rápido de
sífilis alguma vez?

Cena 20: Enfermeiro conversa com o usuário.
Cenário 1 (local): Laboratório de simulação 5.

Não. Como são feitos esses testes rápi- Cena 21: Usuário pergunta ao enfermeiro.
dos? “Tô” preocupado com isso!
Cenário 1 (local): Laboratório de simulação 5.
Fique tranquilo, para o teste nós usamos uma lanceta e com uma picadinha
na ponta do dedo retiramos uma gota
de sangue para os exames. Todos os
materiais são descartáveis e de uso individual de cada pessoa. Os resultados
ficam prontos em 15 minutos.
Ah, então tudo bem, agora “tô” mais
tranquilo. Pode fazer os exames.

Cena 22: Enfermeiro conversa com o usuário.
Cenário 1 (local): Laboratório de simulação 5.

Cena 23: Usuário responde ao enfermeiro.
Cenário 1 (local): Laboratório de simulação 5.

Gravação do enfermeiro conversando
com o usuário.
Foto das plataformas dos testes
rápidos (arquivo pessoal do pesquisador).
Legenda na parte inferior do vídeo.

Gravação do usuário conversando com
o enfermeiro.
Legenda na parte inferior do vídeo.
Gravação do enfermeiro conversando
com o usuário.
Legenda na parte inferior do vídeo.
Gravação do usuário conversando com
o enfermeiro.
Legenda na parte inferior do vídeo.
Gravação do enfermeiro conversando
com o usuário.
Foto das plataformas dos testes rápidos, com foco na lanceta
sendo destacada por um círculo
(arquivo pessoal do pesquisador).
Legenda na parte inferior do vídeo.
Gravação do usuário conversando com
o enfermeiro.
Legenda na parte inferior do vídeo.
Animação de um balão de pensamento
do usuário escorrendo suor na testa.
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Olha, senhor João, essas manchas po- Cena 18: Enfermeiro conversa com o usuário.
dem estar associadas com a sífilis, mas Cenário 1 (local): Laboratório de simulação 5.
para confirmar teremos que fazer inicialmente o teste rápido. Sempre oferecemos todos os testes rápidos, além
do teste de sífilis, precisamos fazer também o de HIV, Hepatite B e C. O senhor
concorda em fazer esses testes?
Sim, concordo.
Cena 19: Usuário conversa com o enfermeiro.
Cenário 1 (local): Laboratório de simulação 5.
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Por favor a senha número um, o seu
teste rápido já está pronto, me acompanhe aqui na sala reservada, iremos
conversar.
Nossa eu “tô” muito nervoso! Me fala
logo o resultado, por favor!!!

Cena 26: Enfermeiro conversa com o usuário.
Cenário 1 (local): Laboratório de simulação 5.

Cena 27: Usuário responde ao enfermeiro.
Cenário 1 (local) : Laboratório de simulação 5.

Independentemente do resultado, gosta- Cena 28: Enfermeiro pergunta ao usuário.
ria procurasse que o senhor procurasse Cenário 1 (local): Laboratório de simulação 5.
ficar tranquilo. Como enfermeiro, estou
aqui para auxiliar no que precisar, sanando dentro do possível, suas dúvidas,
medos e angústias.

Gravação do enfermeiro conversando
com o usuário.
Legenda na parte inferior do vídeo
Gravação do usuário conversando com
o enfermeiro.
Legenda na parte inferior do vídeo.
Animação de um GIF na parte superior direita, no final da fala do usuário,
representando o tempo de 15 min.
Gravação do enfermeiro conversando
com o usuário.
Legenda na parte inferior do vídeo
Gravação do usuário conversando com
o enfermeiro.
Legenda na parte inferior do vídeo.
Animação de um GIF na parte superior
direita, representando o usuário com
medo.
Gravação do enfermeiro conversando
com o usuário.
Legenda na parte inferior do vídeo.
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Vamos até a sala de exame para que eu Cena 24: Enfermeiro orienta o enfermeiro.
possa coletar o sangue e realizar o teste Cenário 1 (local): Laboratório de simulação 5.
rápido, como eu já expliquei ao senhor.
Tudo bem?
Tudo bem, pode fazer.
Cena 25: Usuário responde ao enfermeiro.
Cenário 1 (local): Laboratório de simulação 5.
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Cena 29: Usuário responde ao enfermeiro.
Cenário 1 (local): Laboratório de simulação 5.

Senhor João, o resultado do teste rápido
para a sífilis foi REAGENTE e os demais não reagentes, isso quer dizer que
o senhor já teve contato com a bactéria
que causa a sífilis, mas acalme-se esse
teste é somente uma triagem, iremos fazer outro exame que se chama (VDRL),
para verificar o nível da infecção no organismo. Levando em consideração que
está apresentando alguns sinais e sintomas característicos da sífilis, já iremos
agendar uma consulta com o médico
especialista aqui do serviço, para avaliação e conduta para o tratamento. “Tá”
certo, senhor João?
“Tá certo”.

Cena 30: Enfermeiro conversa com o usuário.
Cenário 1 (local): Laboratório de simulação 5. Gravação do enfermeiro conversando com o usuário.
Legenda na parte inferior do vídeo.
Foto das plataformas dos testes rápidos sendo
que o foco é mostrar o teste reagente para a sífilis
(arquivo pessoal do pesquisador).

Cena 31: Usuário conversa com o enfermeiro.
Cenário 1 (local): Laboratório de simulação 5.

Gravação do usuário conversando com
o enfermeiro.
Legenda na parte inferior do vídeo.
Animação de um GIF na parte superior
direita, representando o usuário com
medo.
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“Tá” certo, mas o que deu no resultado?

Gravação do usuário conversando com
o enfermeiro.
Legenda na parte inferior do vídeo.
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Cena 32: Enfermeiro conversa com o usuário.
Cenário 1 (local): Laboratório de simulação 5.

Gravação do enfermeiro conversando
com o usuário.
Legenda na parte inferior do vídeo.

Cena 33 : Usuário pergunta ao enfermeiro.
Cenário 1 (local): Laboratório de simulação 5.

Gravação do usuário conversando com
o enfermeiro.
Legenda na parte inferior do vídeo.
Animação de um GIF na parte superior direita representando o usuário lembrando da sua esposa em casa.

Cena 34: Enfermeiro responde ao usuário.
Cenário 1 (local): Laboratório de simulação 5.

Gravação do enfermeiro conversando
com o usuário.
Legenda na parte inferior do vídeo. Animação OFF com as palavras: (Sigilo
Profissional).
Surgir texto simulando máquina de escrever.
Animação de efeito sonoro de batida de
carimbo.
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Então, para dar continuidade as orientações, precisamos fazer o teste rápido
na sua esposa, uma vez que vocês não
fazem o uso do preservativo. Ainda, eu
aconselho que o senhor considere a possibilidade de conversar com a pessoa a
qual manteve a relação sexual, para que
ela também venha realizar a testagem,
pois ela pode estar com sífilis, não saber
e estar transmitindo a outras pessoas.
Podemos combinar assim?
Minha esposa eu até consigo falar para
procurar vocês, agora a outra mulher
não dá, pois no dia, eu fiz contato com
ela em um aplicativo e, logo já saímos.
Mas estou preocupado. . . Em relação eu
ter traído minha esposa com essa mulher. Vocês não vão falar nada para ela,
“né”?!
De maneira nenhuma! Somos uma
equipe de saúde e temos o dever de trabalhar com sigilo profissional.
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Cena 35: Usuário conversa com o enfermeiro.
Cenário 1 (local): Laboratório de simulação 5
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Gravação do usuário conversando com
o enfermeiro.
Legenda na parte inferior do vídeo.
Senhor João, o senhor sabe o que é a Cena 36: Enfermeiro conversa com o usuário.
Gravação do enfermeiro conversando
sífilis?
com o usuário.
Cenário 1 (local): Laboratório de simulação 5
Legenda na parte inferior do vídeo.
Não sei muita coisa, você pode me ex- Cena 37: Usuário conversa com o enfermeiro.
Gravação do usuário conversando com
plicar?
Cenário 1 (local): Laboratório de simulação 5
o enfermeiro.
Legenda na parte inferior do vídeo.
SABERES NECESSÁRIOS PARA A COMPREENSÃO DO PROBLEMA
Saberes necessários para a compreensão do pro- Animação com trilha sonora do Youblema.
tube library.
Animação sendo escrita por uma mão
(Vídeo Scribe).
Sim, posso. A sífilis é uma infecção sexu- Cena 38: Enfermeiro conversa com o usuário.
Gravação do enfermeiro conversando
almente transmissível (IST), que pode Cenário 2 (local): Laboratório de Simulação 5.
com o usuário.
ocorrer em relações desprotegidas, sem
Legenda na parte inferior do vídeo.
o uso do preservativo e também, pode
ser transmitida durante a gestação, e
aí ela é chamada de sífilis congênita.
Pode ainda ocasionar diversas complicações para a mãe e para criança, inclusive o aborto espontâneo. Ela pode ser
prevenida por meio de práticas sexuais
seguras, com uso de preservativos, e todas as pessoas com vida sexual ativa,
incluindo as gestantes e as sua(s) parceria(s) sexual(is), devem realizar o teste
rápido. O senhor sabia disso, senhor
João?
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Tá certo, vou tentar fazer conforme me
orientou.

Cena 39: Usuário responde ao enfermeiro.
Cenário 1 (local): Laboratório de Simulação 5.

Então, senhor João, diante de todas essas orientações e em casos de exposição
sexual, sem uso de preservativo, a pessoa deve procurar o serviço de saúde
disponível imediatamente.
Nossa! Agora eu “tô” mais preocupado.
A sífilis dói? Forma ferida? Tem como
tratar? Tem cura?

Cena 40: Enfermeiro conversa com o usuário.
Cenário 2 (local): Laboratório de Simulação 5.

Cena 41: Usuário pergunta ao enfermeiro.
Cenário 1 (local): Laboratório de Simulação 5.

Não, ela não dói, pode aparecer peque- Cena 42: Enfermeiro responde ao usuário.
nos pontos avermelhados (lesões), ge- Cenário 1 (local): Laboratório de Simulação 5.
ralmente nas mãos e nos pés, iguais às
que o senhor me mostrou, que podem
desaparecer, mesmo sem tratar, dando
assim a falsa impressão de cura. O tratamento é feito com um antibiótico chamado Penicilina, geralmente, são duas
doses por semana durante três semanas.
O acompanhamento vai acontecer por
um período de dois anos, sendo o exame
de VDRL realizado a cada três meses
no primeiro ano e a cada seis meses no
segundo ano. O senhor tem alguma dúvida?

Gravação do usuário conversando com
o enfermeiro.
Legenda na parte inferior do vídeo.
Gravação do enfermeiro conversando
com o usuário.
Legenda na parte inferior do vídeo.

Gravação do usuário conversando com
o enfermeiro.
Legenda na parte inferior do vídeo.
Animação de um GIF na parte superior
direita representando o usuário com dúvida.
Gravação do enfermeiro conversando
com o usuário.
Legenda na parte inferior do vídeo.
Foto do Álbum Seriado das IST,
ilustrando os sinais e sintomas característicos da sífilis. (Departamento de
IST/Aids e Hepatites Virais – DIAHV)
(Pág. 29).
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Não, eu não sabia.
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Cena 43: Usuário pergunta ao enfermeiro.
Cenário 1 (local): Laboratório de simulação 5.

Sim. Todo o atendimento, desde a testa- Cena 44: Enfermeiro responde ao usuário.
gem rápida e o tratamento/seguimento, Cenário 1 (local): Laboratório de simulação 5.
são gratuitos pelo Sistema Único de
Saúde (SUS).

Gravação do usuário conversando com
o enfermeiro.
Legenda na parte inferior do vídeo.
Gravação do enfermeiro conversando
com o usuário.
Legenda na parte inferior do vídeo.
Animação OFF com as palavras:
• SUS;
• Gratuito.

Surgir texto simulando máquina de escrever.
PLANEJAMENTO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM / PLANO DE CUIDADO
Planejamento da assistência de enfermagem / Animação sendo escrita por uma mão
plano de cuidado para a prevenção e manejo as (Vídeo Scribe).
sífilis Animação com trilha do Youtube library.
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Não, por enquanto não, mas gostaria de
saber se é de graça tudo isso?
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Gravação do enfermeiro orientando
o usuário ao fazer a demonstração
da colocação dos preservativos masculino/feminino em próteses e também o
uso do gel lubrificante.
Legenda na parte inferior do vídeo

Gravação do usuário conversando com
o enfermeiro.
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Como falamos anteriormente senhor Cena 45: Enfermeiro orienta o usuário.
João, alguns cuidados são necessários Cenário 1 (local): Laboratório de Simulação 5.
para a prática sexual segura. O uso
do preservativo é a principal barreira
de proteção, assim como, a importância
de realizar o teste rápido em todas as
pessoas com vida sexual ativa. Agora
vamos falar dos tipos de preservativos,
gel lubrificante e como usá-los. Primeiramente gostaria de demonstrar a colocação do preservativo masculino e para
isso vou utilizar a prótese. E se o senhor
tiver alguma dúvida pode me interromper, senhor João. Em seguida, gostaria
de demonstrar também o feminino. O
senhor conhece o preservativo feminino?
Não, eu não conheço.
Cena 46: Usuário responde ao enfermeiro.
Cenário 1 (local): Laboratório de Simulação 5.
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• Deve ser armazenado longe do calor, observando a integridade da
embalagem, bem como o prazo de
validade;
• Jamais deve ser utilizado dois
preservativos ao mesmo tempo,
isso pode ocasionar a ruptura do
mesmo;
• Deve ser colocado com o pênis
ereto antes de iniciar a relação sexual;
• A extremidade do preservativo
deve ser mantida apertada entre
os dedos durante a colocação, retirando assim todo o ar do seu
interior;

Cena 47: Enfermeiro orienta o usuário.
Cenário 1 (local): Laboratório de Simulação 5.

Reprodução do áudio gravado pelo
CIRP.
Reprodução da gravação ensinando o
usuário
Legenda na parte inferior do vídeo.
Animação em OFF com o endereço eletrônico do Departamento de IST/Aids
e Hepatites Virais, recomendando a
Profilaxia pós-exposição de risco ao
HIV (PEP).
Animação de um GIF em tela cheia,
representando o tempo de atendimento
que é 72 horas. (O uso do GIF foi
autorizado pelo DIAHV).
Surgir texto simulando máquina de escrever.
Saiba mais sobre a PEP: <http://
www.aids.gov.br/pt-br/publico-geral/
pep-profilaxia-pos-exposicao-ao-hiv>
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Então vamos iniciar as demonstrações.
Preservativo Masculino:

• Ainda segurando a ponta do preservativo, deve-se desenrolá-lo até
a base do pênis;
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• Após a ejaculação, deve-se retirar
o preservativo com o pênis ainda
ereto, segurando o preservativo
pela base para que não haja vazamento de esperma;
• O preservativo não pode ser reutilizado e deve ser descartado no
lixo após o uso.
Preservativo Feminino:
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• Deve-se usar apenas lubrificantes
de base aquosa (gel lubrificante),
pois a utilização de lubrificantes
oleosos (como vaselina ou óleos
alimentares) danifica o látex, ocasionando sua ruptura. O gel lubrificante facilita o sexo anal e reduz
as chances de lesões;

• Deve ser armazenado longe do calor, observando-se a integridade
da embalagem e prazo de validade;
• Não usar juntamente com o preservativo masculino, isso pode ocasionar a ruptura do mesmo;
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• Ele já vem lubrificado;
• Para colocá-lo corretamente, a
mulher deve encontrar uma posição confortável (em pé com um
dos pés em cima de uma cadeira,
sentada com os joelhos afastados,
agachada ou deitada);
• O anel móvel deve ser apertado
e introduzido na vagina. Com
o dedo indicador, ele é empurrado o mais profundamente possível, para alcançar o colo do útero;
a argola fixa (externa) deve ficar aproximadamente três centímetros para fora da vagina; durante a penetração, o pênis deve
ser guiado para o centro do anel
externo;
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• Ao contrário do preservativo masculino, o feminino pode ser colocado bem antes da relação sexual e retirado com tranquilidade,
de preferência antes da mulher
levantar-se, para evitar que o esperma escorra do interior para o
preservativo;
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Gel lubrificante:
• Deve ser armazenado longe do calor, observando a integridade da
embalagem, bem como o prazo de
validade;
• O gel lubrificante também pode
ser utilizado nas relações sexuais,
pois facilita o sexo vaginal e anal,
reduzindo as chances de lesão;
• Esses insumos estão disponíveis
nas unidades de saúde.
Senhor João, para o sucesso do seu tratamento, sua esposa precisa certificar que
não está com sífilis e ambos devem fazer
uso do preservativo, pois pode acontecer
uma reinfecção e termos que reiniciar
tudo de novo.
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• Um novo preservativo deve ser utilizado a cada nova relação sexual.
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O senhor poderá assistir a um vídeo Cena 49: Enfermeiro responde ao usuário.
que produzimos, que trata sobre tudo Cenário 1 (local): Laboratório de simulação 5.
isso que conversamos aqui, o nome do vídeo é “Educação em saúde, para prevenção e manejo da sífilis”. Disponível em:
<https://youtu.be/15_K37GmTS0>
“Ah” isso é muito bom, então eu agra- Cena 50: Usuário pergunta ao enfermeiro.
deço pela sua atenção e por ter me aju- Cenário 1 (local): Laboratório de simulação 5.
dado nessa situação que “tô” vivendo
agora. Eu gostaria de levar preservativos!

Gravação do usuário conversando com
o enfermeiro.
Legenda na parte inferior do vídeo
Gravação do enfermeiro conversando
com o usuário.
Legenda na parte inferior do vídeo
Animação em GIF no canto superior
direito, de uma lâmpada chamando a
atenção para o material educativo e
remetendo o nome.
Gravação do usuário conversando com
o enfermeiro.
Legenda na parte inferior do vídeo
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Caso o preservativo estoure durante a
relação sexual, é preciso procurar uma
Unidade de Saúde para orientações sobre a Profilaxia pós-exposição de risco
ao HIV (PEP), e o mais importante,
dentro de até no máximo 72 horas. O
senhor vai passar pela consulta médica
e será encaminhado para o tratamento
e acompanhamento. Ficou alguma dúvida?
Eu acho que não, mas se eu tiver dúvida Cena 48: Usuário pergunta ao enfermeiro.
onde posso encontrar essas informações? Cenário 1 (local): Laboratório de simulação 5.
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Cena 52: Usuário saindo da Unidade de Saúde
Cenário 1 (local): Laboratório de simulação 5.

Gravação do enfermeiro conversando
com o usuário.
Legenda na parte inferior do vídeo
Foto dos insumos de prevenção sobre a
mesa (arquivo pessoal do pesquisador).
• Preservativo masculino e Feminino;
• Gel lubrificante;
• Teste rápido.
Surgir texto simulando máquina de escrever.
Foto do Álbum Seriado das IST,
(página 11) representando o usuário
saindo satisfeito da Unidade de Saúde
e levando consigo os insumos de prevenção. (Departamento de IST/Aids e
Hepatites Virais – DIAHV).
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Senhor João, estaremos aqui para o Cena 51: Enfermeiro responde ao usuário.
que precisar, caso tenha alguma dúvida Cenário 1 (local): Laboratório de simulação 5.
pode procurar o nosso serviço ou a unidade básica de saúde próxima a sua casa.
O senhor pode retirar os preservativos
que estão distribuídos em vários locais
aqui do nosso serviço, sobre as mesas.
Não se esqueça de retornar no acompanhamento e seguir conforme já combinamos. “Ah”, vamos aguardar a sua
esposa e quem sabe a pessoa com quem
o senhor se relacionou eventualmente.
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APÊNDICE I – Instrumento para validação do roteiro/script e storyboard
do vídeo educativo sobre educação em saúde para prevenção e manejo da sífilis
– Juíz especialista na temática.

1. Caracterização dos peritos:
1.1.

Sexo:

( ) Feminino

( ) Masculino

1.2.

Idade: _______ anos

1.3.

Área de atuação profissional atual:_______________________
Há quantos anos: _________

1.4. Maior titulação acadêmica:
( ) Graduação.
Área: ______________________________
( ) Especialização. Área: ______________________________
( ) Mestrado.
Área: ______________________________
( ) Doutorado.
Área: ______________________________
( ) Pós Doutorado. Área: ______________________________
1.5. Nos últimos 2 anos, participou de algum evento científico relacionado à sua
área de atuação profissional:
( ) sim
( ) não
2. Preenchimento do instrumento
Prezado participante, solicitamos que avalie o roteiro/script e o storyboard do
vídeo educativo quanto aos quesitos:
• Objetivo
• Conteúdo
• Relevância
• Ambiente
Em seguida, marque com um
dos critérios estabelecidos.

 a alternativa que melhor representa a sua opinião dentro

Discordo
OBJETIVOS
1

Discordo
parcialmente
2

Indiferente
Concordo
Comentários/
(nem concordo
parcial- Concordo Justificativa
e nem discordo)
mente
3
4
5

2.1.1. Os objetivos estão coerentes com a prática
de enfermagem.
2.1.2. Os objetivos estão adequados para serem
atingidos.

2.2. CONTEÚDO: refere-se à forma de apresentar o vídeo, isso inclui sua organização geral, estrutura, estratégia de apresentação e
suficiência.
Discordo
CONTEÚDO
1
2.2.1. O conteúdo apresentado no roteiro/script
corresponde aos objetivos propostos.
2.2.2. O conteúdo facilita o processo ensinoaprendizagem sobre prevenção e manejo sífilis.
2.2.3. O conteúdo permite a compreensão da prevenção e manejo da sífilis.
2.2.4. O conteúdo obedece a uma sequência lógica.

Discordo
parcialmente
2

Indiferente
Concordo
Comentários/
(nem concordo
parcial- Concordo Justificativa
e nem discordo)
mente
3
4
5
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2.1. OBJETIVOS: referem-se a propósitos, metas ou fins que se deseja atingir por meio da prática de enfermagem para a prevenção
e manejo da sífilis, descrita no roteiro do vídeo educativo.

2.2.6. O conteúdo dispõe de todos os materiais necessários para demonstração da prevenção e manejo
da sífilis.
2.2.7. As informações do roteiro/script estão corretas.

2.3. RELEVÂNCIA: refere-se às características que avaliam o grau de significação dos itens (imagens e cenas) apresentados no
roteiro e storyboard do vídeo educativo
Discordo
RELEVÂNCIA
1
2.3.1. As imagens e cenas ilustram aspectos importantes para a prática da prevenção e manejo da
sífilis.
2.3.2. As imagens e cenas são relevantes para que
o usuário do serviço de saúde possa entender sobre
a prevenção e manejo da sífilis.
2.3.3. As imagens e cenas permitem transferência
e utilização do conhecimento teórico/prático em
diferentes contextos pelos enfermeiros.

Discordo
parcialmente
2

Indiferente
Concordo
Comentários/
(nem concordo
parcial- Concordo Justificativa
e nem discordo)
mente
3
4
5
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2.2.5. O conteúdo incorpora todos os passos necessários para a realização da prevenção e manejo da
sífilis.

Discordo
AMBIENTE
1
2.4.1. O cenário é adequado para a produção do
vídeo.
2.4.2. O cenário é adequado para o ensino e aprendizagem da prevenção e manejo da sífilis.

Discordo
parcialmente
2

Indiferente
Concordo
Comentários/
parcial- Concordo Justificativa
(nem concordo
e nem discordo)
mente
3
5
4
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2.4. AMBIENTE: refere-se à avaliação do cenário que será apresentado no vídeo educativo.
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APÊNDICE J – Instrumento para validação do roteiro/script e storyboard
do vídeo educativo educação em saúde para prevenção e manejo da sífilis – Juiz
técnico especialista em vídeo.

1. Caracterização dos peritos
1.1.

Sexo:

( ) Feminino

( ) Masculino

1.2.

Idade: _______ anos

1.3.

Área de atuação profissional atual:_______________________
Há quantos anos: _________

1.4. Maior titulação acadêmica:
( ) Graduação.
Área: ______________________________
( ) Especialização. Área: ______________________________
( ) Mestrado.
Área: ______________________________
( ) Doutorado.
Área: ______________________________
( ) Pós Doutorado. Área: ______________________________
1.5. Nos últimos 2 anos, participou de algum evento científico relacionado à sua
área de atuação profissional:
( ) sim
( ) não
2. Preenchimento do instrumento
Prezado participante, solicitamos que avalie o roteiro/script e o storyboard do
vídeo educativo quanto aos quesitos:
• Funcionalidade
• Usabilidade
• Eficiência
Em seguida, marque com um
dos critérios estabelecidos.

 a alternativa que melhor representa a sua opinião dentro

Discordo
FUNCIONALIDADE
1

Discordo
parcialmente
2

Indiferente
Concordo
Comentários/
(nem concordo
parcial- Concordo Justificativa
e nem discordo)
mente
3
4
5

2.1.1. O roteiro do vídeo propõe intervenções de
enfermagem compreensíveis para a prevenção e
manejo da sífilis.
2.1.2. O roteiro do vídeo tem potencial para gerar
resultados positivos.

2.2. USABILIDADE: refere-se à facilidade prevista de usar o vídeo, a partir do roteiro.
Discordo
USABILIDADE
1

Discordo
parcialmente
2

Indiferente
Concordo
Comentários/
(nem concordo
parcial- Concordo Justificativa
e nem discordo)
mente
3
4
5

2.2.1. É fácil de aprender os conceitos que serão
utilizados no vídeo e suas aplicações

2.3. EFICIÊNCIA: refere-se ao nível previsto de desempenho do vídeo, a partir do roteiro quanto aos recursos utilizados.

Apêndice J – Instrumento para validação do roteiro/script e storyboard do vídeo educativo educação em
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149

2.1. FUNCIONALIDADE: refere-se aos componentes presentes no roteiro/script e storyboard do vídeo, que visam cumprir os
objetivos previstos nas práticas sobre a prevenção e manejo da sífilis.

EFICIÊNCIA
1
2.3.1. O tempo proposto é adequado para que o
usuário aprenda o conteúdo.
2.3.2. O número de cenas está coerente com o
tempo proposto para o vídeo.
2.3.3. O número e a caracterização dos personagens
atendem ao objetivo proposto.
2.3.4. As comunicações entre os personagens ocorrem de forma eficiente e compreensível.
2.3.5. A descrição dos materiais que serão utilizados
está clara.

Indiferente
Concordo
Comentários/
parcial- Concordo Justificativa
(nem concordo
mente
e nem discordo)
4
3
5
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Discordo

Discordo
parcialmente
2
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APÊNDICE K – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE)
para o usuário do serviço de saúde

Caro usuário do serviço de saúde, meu nome é Policardo Gonçalves da Silva,
sou enfermeiro, mestrando do Programa Mestrado Profissional em Tecnologia e Inovação
em Enfermagem da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto-USP (EERP/USP) e estou
realizando um estudo sob orientação da Profa Dra Soraia Assad Nasbine Rabeh da EERPUSP com o título: “Assistência de enfermagem para prevenção e manejo da sífilis: validação
de material educativo”.
O objetivo geral do estudo foi desenvolver um material educativo (vídeo)
para prevenção, manejo e seguimento da sífilis, para todos os usuários dos serviços da
rede de atenção primária à saúde, que buscam atendimento no Centro de Testagem e
Aconselhamento (CTA).
Sendo assim, gostaríamos de convidar o(a) senhor(a) a participar deste estudo
assistindo o vídeo educativo e respondendo a um instrumento para validação do material.
O tempo previsto para esta atividade será de aproximadamente 30 minutos.
Caso ocorra algum dano decorrente de sua participação na pesquisa, o(a)
senhor(a) terá direito à indenização, conforme as leis vigentes no país, por parte do
pesquisador nas diferentes fases da pesquisa (Item IV.3-h – Resolução CNS 466/2012).
Os benefícios da sua participação na pesquisa serão para melhorar a assistência
de enfermagem a pessoa com sífilis e sua parceria sexual, por meio da produção do vídeo
educativo.
O(A) senhor(a) tem o direito de recusar a participar em qualquer momento, se
assim o desejar. Cabe ressaltar também, que os resultados desta pesquisa, serão divulgados
em forma de artigo em revistas e em eventos científicos afins. O pesquisador coloca-se à
disposição para quaisquer esclarecimentos ou dúvidas que surgirem.
Vale enfatizar que não terá nenhum custo e tampouco não receberá nenhum
valor financeiro para participar do estudo.
Ao participante será garantida a entrega da segunda via deste TCLE, assinada
pelo pesquisador e seu nome não será divulgado em nenhuma fase da pesquisa.
Informamos que essa pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa
da EERP/USP sob o número de protocolo: 69748117.0.0000.5393, que tem a finalidade
proteger eticamente o participante, bem como assegurar o sigilo do mesmo, sendo esta
uma orientação da CONEP.
Após ter recebido estas informações e os esclarecimentos que julgar necessários
em relação à pesquisa, se o(a) senhor(a) concordar, solicitamos que assine este termo.
Recebi as informações acima e ciente dos meus direitos, CONCORDO em
participar do estudo e declaro que recebi uma via do Termo de Consentimento Livre e
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Esclarecido, assinado pelo pesquisador.
Nome Civil: _____________________________________
Nome Social: _____________________________________
Data: ____ de ________________ de ________
Assinatura: _______________________________
Agradecemos sua colaboração.
Ribeirão Preto, ____ de ______________ de ________.

Policardo Gonçalves da Silva
Pesquisador
Tel: (35) 99744-8362
E-mail: goncalvespolicardo@live.com.ar

Soraia Assad Nasbine Rabeh
Orientadora
Tel: (16) 3315-0710
E-mail: soraia@eerp.usp.br

USP – ESCOLA DE ENFERMAGEM DE RIBEIRÃO PRETO, DEGE - Departamento
de Enfermagem Geral e Especializada, Sala 63. Av. dos Bandeirantes, 3900 – Ribeirão
Preto, SP – Brasil. Comitê de Ética EERP/USP: (16) 3315-9197 (segunda a sexta-feira,
das 10h às 12h e das 14h às 16h).
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APÊNDICE L – Teste Piloto para avaliação do vídeo educativo sobre
Educação em saúde para prevenção e manejo da sífilis

Identificação:
Nome civil do(a) usuário(a) participante: __________________________
Nome Social do(a) usuário(a) participante: _________________________
(Não será divulgado o seu nome).
Sexo: ( ) F
()M
Data de Nascimento: ____ / ________ / ______
Idade: __________
Profissão: __________________________
Escolaridade: ________________________
Estado Civil: _________________________
Você já teve sífilis? ( ) sim
( ) não
Vive com o vírus do HIV? ( ) sim
( ) não
Você já teve outra Infecção sexualmente transmissível? ( ) sim
( ) não
Qual: __________________________
Prezado(a) participante, solicitamos que avalie o vídeo educativo marcando
com um  a alternativa que melhor representa a sua opinião.
1. O conteúdo do vídeo apresenta informações importantes para a
prática da prevenção, diagnóstico e tratamento da sífilis?

( ) sim

( ) não

2.

O conteúdo do vídeo está claro e compreensível?

( ) sim

( ) não

3.

As imagens e cenas auxiliam para a compreensão da sífilis?

( ) sim

( ) não

4. Assistir ao vídeo auxilia na compreensão do problema e estimula
a sua prevenção, diagnóstico e tratamento da sífilis?

( ) sim

( ) não

5.

( ) sim

( ) não

O tempo do vídeo é adequado?

Sugestões:_______________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
_______________________________________________.
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ANEXO

A

–

Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa
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ANEXO

B

–

Autorização para realização de pesquisa
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ANEXO

C

–

Autorização de uso de figuras e GIF animado
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ANEXO

D

–

Autorização para a utilização de dados epidemiológicos

