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RESUMO 

 

ZOMBRILLI, A. F. Transplante autólogo de células-tronco hematopoéticas para 
doenças autoimunes: ambiente virtual de aprendizagem. Ribeirão Preto, 2017. 
96 p. Dissertação (Mestrado) – Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 
Universidade de São Paulo 2017 f. 
 
O transplante autólogo de células-tronco hematopoéticas é indicado no tratamento 
de doenças autoimunes graves e refratárias ou que comprometem a qualidade de 
vida do paciente. Tal tratamento possui sólidas bases experimentais e clínicas e 
para alguns já apresenta superioridade ao tratamento convencional. No entanto, é 
um procedimento considerado agressivo, de alto custo financeiro, que pode 
acarretar eventos adversos, complicações, fatores de tensão física e psíquica para o 
paciente e sua família. Essa complexidade exige uma assistência de enfermagem 
especializada, capaz de assistir o paciente em cada uma das fases do tratamento, a 
fim de identificar os riscos, as intercorrências e propondo intervenções adequadas. 
Além disso, é fundamental que o paciente adquira conhecimentos e habilidades para 
se adaptar às condições impostas pela terapêutica, assim reunirá recursos de 
autonomia para realizar seu autocuidado. Frente ao exposto, as tecnologias podem 
ajudar e facilitar a aprendizagem, pois abordam o conteúdo por meio de várias 
formas e formatos. Nesse contexto, a enfermagem depara-se com o desafio de 
integrar o uso da Internet® no cuidado prestado ao paciente. A utilização dessa rede 
enfoca, principalmente, a disponibilização de informação de saúde ou 
estabelecimento de contato virtual para providenciar informação acessada de forma 
rápida e adequada à demanda da pessoa. Desta forma, o objetivo deste estudo foi 
desenvolver um ambiente virtual de aprendizagem com orientações sobre 
transplante autólogo de células-tronco hematopoéticas para doenças autoimunes. 
Trata-se de um estudo metodológico, com o objetivo de desenvolver o ambiente 
virtual de aprendizagem, website, com orientações sobre transplante autólogo de 
células-tronco hematopoéticas para doenças autoimunes. O website foi construído 
conforme o modelo de design instrucional, o qual percorreu as seguintes etapas: 
análise, design, desenvolvimento e implementação. Este foi desenvolvido em 
plataforma web, na linguagem de marcação Hypertext Markup Language, utilizando-
se o programa WebAcappella, Responsive Website Creator 5 e disponibilizado no 
endereço eletrônico: http://www.transplantardai.com.br.  O conteúdo do website foi 
estruturado nos seguintes tópicos: História, Transplante, Doenças Autoimunes, Links 
Interessantes, Orientações, Fala Equipe e Dúvidas Frequentes. Os ícones e menus 
foram criados de modo que o conteúdo atraia o usuário, sem cansar ou distraí-lo, a 
fim de otimizar os recursos disponíveis no ambiente e facilitar o acesso à busca 
dessas informações. Assim sendo, o presente estudo desenvolveu um ambiente 
virtual de aprendizagem que pode ser uma ferramenta utilizada para orientar, cuidar 
e interagir.  
 
Palavras-chave: Transplante de células-tronco hematopoiéticas. Doenças 
autoimunes. Ensino. Materiais de ensino. Internet. 
 

http://transplantardai.com.br/


 

ABSTRACT 

 

ZOMBRILLI, A. F. Autologous hematopoietic stem cell transplantation for 
autoimmune diseases: a virtual learning environment. Ribeirão Preto, 2017. 96 f. 
Dissertation (Master’s degree) – Ribeirão Preto College of Nursing, University of São 
Paulo 2017 f. 
 
Autologous hematopoietic stem cell transplantation is indicated for the treatment of 
severe or refractory autoimmune diseases, or those which compromise patients’ 
quality of life. This treatment has solid experimental and clinical foundations, and in 
some cases, it outranks conventional treatments. However, it is considered an 
aggressive and high-cost procedure that may lead to adverse events, complications, 
and factors of physical and psychic tension to patients and their families. This 
complexity requires specialized nursing care, capable of assisting patients in each 
phase of the treatment, so as to identify risks and propose appropriate interventions. 
In addition, patients must acquire knowledge and skills to adapt to the conditions 
imposed by the treatment, thus gathering autonomy resources to perform self-care. 
In the light of this, technologies can help and facilitate learning, as they approach 
content in several ways and formats. In this context, nursing faces the challenge of 
integrating the use of the Internet® in the care provided to patients. The use of this 
network focuses, mainly, on making health information available or establishing 
virtual contact to provide information that can be accessed fast and that is suitable to 
the person’s demand. This was a methodological study, with the aim of developing a 
virtual learning environment and a website, with instructions on autologous 
hematopoietic stem cell transplantation for autoimmune diseases. The website was 
built according to an instructional design model, through the following steps: analysis, 
design, development, and implementation. It was developed on a web platform, using 
the Hypertext Markup Language and the programs WebAcappella and Responsive 
Website Creator 5, being available at http://www.transplantardai.com.br.  The 
website content was structured in the following topics: History, Transplantation, 
Autoimmune diseases, Interesting links, Instructions, Talk to the team and Frequently 
asked questions. The icons and menus were created so that the content would be 
attractive to users, without making them tired or distracting them, in order to optimize 
the resources available in the environment and facilitate access to the search for 
information. Therefore, the present study developed a virtual learning environment 
that can be used for guidance, caring, and interaction.  
 
Keywords: Hematopoietic stem cell transplantation. Autoimmune diseases. 
Education. Teaching materials. Internet. 
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RESUMEN 
 

ZOMBRILLI, A. F. Trasplante autólogo de células madre hematopoyéticas para 
enfermedades autoinmunes: ambiente virtual de aprendizaje. Ribeirão Preto, 
2017. 96 f. Disertación (Maestría) – Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 
Universidade de São Paulo 2017 f. 
 

El trasplante autólogo de células madre hematopoyéticas está indicado para 
tratamiento de enfermedades autoinmunes graves y refractarias, o que 
comprometen la calidad de vida del paciente. Dicho tratamiento cuenta con sólidas 
bases experimentales y clínicas, resultando para algunos, superior al tratamiento 
convencional. Por el momento, es un procedimiento agresivo, de alto costo 
financiero, que puede derivar en eventos adversos, complicaciones, factores de 
tensión física y psíquica para el paciente y su familia. Tal complejidad exige una 
asistencia de enfermería especializada, capaz de atender al paciente en cada fase 
del tratamiento, a fin de identificar los riesgos, las complicaciones y la propuesta de 
intervenciones adecuadas. Además, es fundamental que el paciente adquiera 
conocimientos y habilidades para adaptarse a las condiciones impuestas por la 
terapéutica, conjugando recursos de autonomía para encargarse de su autocuidado. 
Ante lo expuesto, las tecnologías pueden ayudar a facilitar el aprendizaje, pues 
abordan el contenido a través de diversas formas y formatos. En tal contexto, la 
enfermería se encuentra frente al desafío de integrar el uso de Internet al cuidado 
brindado al paciente. La utilización de la red enfoca, principalmente, la puesta en 
disponibilidad de información sanitaria o el establecimiento de contacto virtual para 
brindar información de manera rápida y adecuada a la demanda de la persona. El 
objetivo de este estudio fue desarrollar un ambiente virtual de aprendizaje con 
indicaciones sobre trasplante autólogo de células madre hematopoyéticas para 
enfermedades autoinmunes. Estudio metodológico, con el fin de desarrollar el 
ambiente virtual de aprendizaje, sitio web, con información sobre trasplante autólogo 
de células madre hematopoyéticas para enfermedades autoinmunes. El sitio web fue 
montado conforme el modelo de diseño educativo, el cual atravesó las siguientes 
etapas: análisis, diseño, desarrollo e implementación. Se lo desarrolló en plataforma 
web, en lenguaje de código HTML, utilizándose el programa WebAcappella, 
Responsive Website Creator 5 y alojado en la dirección 
http://www.transplantardai.com.br. El contenido del sitio fue dividido en los siguientes 
subdominios: Historia, Trasplante, Enfermedades Autoinmunes, Links de Interés, 
Indicaciones, Contacto y Preguntas Frecuentes. Los íconos y menús fueron creados 
con la intención de resultar atractivos para el usuario, sin cansarlo ni distraerlo, a 
efectos de optimizar los recursos disponibles en el ambiente y facilitar el acceso para 
la búsqueda de la información. De esta manera, con el presente estudio fue posible 
desarrollar una herramienta útil para orientar, cuidar e interactuar.  
 
Palabras clave: Trasplante de células madre hematopoyéticas; Enfermedades 
Autoinmunes; Enseñanza; Materiales de Enseñanza; Internet 
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APRESENTAÇÃO 



 

 

O interesse pelo tema surgiu a partir de minha atuação como enfermeira-

chefe da Unidade de Terapia Imunológica, do Hospital das Clínicas da Faculdade de 

Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (HCFMRP-USP), único 

local no Brasil que realiza exclusivamente transplante autólogo de células-tronco 

hematopoéticas (TACTH) para doenças autoimunes (DAI). 

Os transplantes foram iniciados mediante uma colaboração estabelecida 

entre o Centro de Terapia Celular do Hemocentro de Ribeirão Preto e da Unidade de 

Transplante de Medula Óssea do HCFMRP-USP, em junho de 2001. São 

recomendados nas formas graves de Lúpus Eritematoso Sistêmico (LES), Esclerose 

Múltipla (EM) e Esclerose Sistêmica (ES) refratária ao tratamento convencional. 

Nos primeiros anos de funcionamento da Unidade, constatamos a 

necessidade de desenvolver um material de orientações específicas das rotinas 

hospitalares e domiciliares dos pacientes submetidos ao TACTH. Observamos, 

também que a educação do cuidador/acompanhante, além de ser obrigatória, é 

parte fundamental no cuidado do paciente.  

Frente a estas necessidades e mediante a orientação da Prof.ª Dra. Maria 

Carolina, responsável médica pela Unidade de Terapia Imunológica e da 

colaboração de toda equipe, foram desenvolvidos os manuais de orientação ao 

paciente/cuidador nos períodos: pré TACTH, pós-mobilização de células-tronco 

hematopoiéticas (CPH) e de internação e alta, os quais são utilizados até os dias 

atuais. 

Estes manuais foram desenvolvidos com linguagem de fácil 

compreensão, explicando as etapas do tratamento desde o primeiro contato com a 

unidade transplantadora até os cuidados após sua alta hospitalar. Na ocasião, os 

conteúdos dos manuais, foram avaliados pelo Prof. Dr Julio Voltarelli, pesquisador 

responsável pela unidade que fez considerações às quais foram incorporadas aos 

manuais. 

Os manuais então começaram a ser utilizados pela equipe, de acordo 

com a fase do tratamento. Estes eram entregues aos pacientes e cuidadores e 

depois eram feitas as orientações nele contidas pela enfermeira do setor.  Esta 

intervenção repercutiu positivamente, pois os pacientes/acompanhantes adquiriram 

mais conhecimento sobre o tratamento ao qual estavam sendo submetidos e sobre 

seus direitos e deveres durante o transplante. 

Observou-se que os manuais de orientações melhoravam o entendimento 



 

 

sobre todo o processo e diminuíam a ansiedade dos participantes sobre as etapas e 

expectativas do procedimento. Percebemos que os pacientes e acompanhantes 

apresentavam maior comprometimento e segurança durante todo o processo.   

Com intuito de divulgar o conteúdo do material didático, que foi 

desenvolvido pela pesquisadora, utilizado e validado na prática clinica da Unidade 

de Terapia Imunológica e assim, facilitar o acesso, através do uso da tecnologia, 

para o paciente, acompanhante, familiares e profissionais de saúde em relação às 

informações relacionadas ao TACTH propõe-se o presente estudo. 
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1.1 Transplante Autólogo de Células-Tronco Hematopoéticas 

(TACTH) 

 

O TACTH é indicado em patologias malignas ou não, modificando 

significativamente o prognóstico de pacientes portadores de doenças que, até 

alguns anos, eram fatais (VOLTARELLI et al., 2005, CASTRO et al, 2012).  

No tratamento de doenças autoimunes (DAI) graves e refratárias o 

TACTH possui sólidas bases experimentais e clínicas. Desde a década de 70, o 

sucesso desta abordagem terapêutica foi amplamente demonstrado em modelos 

animais de DAI e em pacientes portadores dessas doenças que foram 

transplantados para hemopatias concomitantes (VOLTARELLI et al., 2005; BURT et 

al., 2011).  

Vale lembrar que o primeiro transplante específico para uma DAI foi para 

tratar a síndrome de CREST. Esta síndrome é um subtipo de esclerose sistémica 

cutânea limitada, cujo nome é um acrónimo para as características cardinais do 

síndrome: calcinose, fenómeno de Raynaud, dismotilidade esofágica, esclerodactilia 

e telangiectasia. É uma variante, mas nem sempre uma forma benigna da 

esclerodermia (CARNEIRO, BARBOSA, CHAVES, 2004). Este primeiro transplante 

foi realizado na cidade da Basiléia, Suíça, no ano de 1996. Desde então, foram 

desenvolvidos vários protocolos de tratamento de DAI graves e refratárias com 

imunossupressão intensa ou imunoablação, seguida de resgate com CPH autólogas 

ou alogênicas (VOLTARELLI et al., 2005; VOLTARELLI et al, 2010; BURT et al., 

2011). 

Centenas de pacientes já foram transplantados, em estudos-piloto de fase 

I/II, com resultados bastante animadores (VOLTARELLI, 2002). Mais recentemente, 

estudos randomizados de fase III, mostram superioridade do TACTH em relação ao 

tratamento convencional (VAN LAAR et al., 2014). 

Dessa forma, o procedimento de TACTH é indicado também nas doenças 

com grave comprometimento da qualidade de vida, como por exemplo, a esclerose 

múltipla e o diabetes melitus tipo 1 (VOLTARELLI et al., 2005; VOLTARELLI et al. 

2007, COURI; VOLTARELLI, 2008, MALMEGRIM et al, 2017; ALTKINS; FREEDMAN, 

2017 ).  

O TACTH é considerado um procedimento agressivo, de alto custo 
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financeiro, acarretando severos efeitos colaterais, além de outras complicações e 

fatores de tensão físicos e psíquicos vivenciados pelo paciente e sua família 

(SANTOS, et al ;2012). 

Todo transplante de células-tronco hematopoéticas é complexo e requer 

uma assistência de enfermagem especializada, para superar o comprometimento 

orgânico decorrente do tratamento (LACERDA, LIMA, BARBOSA; 2007; CASTRO et 

al, 2012).  

No Transplante autólogo, as células - tronco são retiradas do próprio 

paciente. Esta modalidade de transplante é dividida em três fases distintas: pré-

TACTH, fase de mobilização, fase de condicionamento. No pré-transplante são 

feitas as avaliações médicas e multiprofissionais e se o paciente de atender aos 

requisitos estabelecidos em protocolo clínico fará a fase de mobilização das células 

tronco, por meio de estimulação medicamentosa (principalmente ciclofosfamida e G-

CSF filgrastima) e coleta das CPH pelo Hemocentro onde são armazenadas. A 

próxima fase é chamada de condicionamento, em que o paciente é submetido a um 

protocolo de quimioterapia em altas doses, que prepara para a infusão de CPH. 

Após a infusão, aguarda-se a “pega” da medula óssea, que é quando medula volta a 

produzir células sanguíneas. A fase pós-TACTH é o período caracterizado pela alta 

hospitalar, quando a enxertia é considerada bem-sucedida, os pacientes recebem 

seguimento pós TACTH imediato (até 60 dias) em que precisam ficar na cidade do 

centro transplantador e após recebem acompanhamento até cinco anos após 

TACTH (SANTOS et al., 2011; CASTRO et al 2012). 

O enfermeiro que atua em serviços de TACTH deve possuir competência 

para assistir o paciente em cada fase do tratamento, atentando para suas 

especificidades, sendo capaz de identificar as intercorrências próprias de cada uma 

delas e de propor intervenções adequadas (RIUL; AGUILLAR, 1997; CASTRO et al 

2012; LIMA, BERNARDINO, 2014). 

Todo serviço de transplante de células-tronco hematopoéticas necessita 

de um Hospital-Dia para ser realizado o acompanhamento ambulatorial do paciente. 

No geral, esse acompanhamento ocorre por um longo período, após a sua alta 

hospitalar, durante o qual existe a possibilidade de uma série de complicações, 

ainda decorrentes do tratamento de transplante (SILVA, 2001; SANTOS et al 2011). 

Assim, por ocasião do tratamento, o paciente deverá estar apto a assumir 

as ações necessárias para dar continuidade ao tratamento, lidar com suas 
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consequências e retomar á sua vida (SILVA, 2001; SANTOS et al, 2012) 

 

1.2 Aspectos do ensino do paciente submetido ao Transplante 

Autólogo de Células-Tronco Hematopoéticas (TACTH) 

 

O paciente deve adquirir novos conhecimentos e habilidades, adaptar-se 

às condições impostas pela terapêutica, reunir os recursos necessários e engajar-se 

no processo de recuperação, que pode ser caracterizado, em conjunto, como ações 

de autocuidado. Por conseguinte, a enfermagem precisa aprofundar seus 

conhecimentos às necessidades, capacidades, limitações e dificuldades, de forma a 

auxiliá-lo a atravessar esta experiência como elementos ativos do processo e não 

apenas como expectador das ações dos profissionais de saúde (SILVA, 2001, 

CASTRO et al, 2012). Nesse contexto é fundamental que ele entenda e participe de 

cada uma das etapas do transplante que será sua terapêutica. 

As estratégias de ensino necessitam ser adaptadas às necessidades de 

aprendizado individuais de cada paciente. A utilização de uma teoria de 

aprendizagem e a sua aplicação no contexto de transplante pode demonstrar a 

efetividade do ensino realizado pela enfermagem, produzindo o conhecimento 

científico e sua transferência para a prática clínica, contribuindo para o sucesso 

dessa intervenção por longos períodos (SASSO-MENDES, 2010). 

Um importante conceito a ser considerado quando se lida com adultos é o 

conhecimento de que todos trazem um conjunto de experiências previamente 

adquiridas, muitas vezes relacionadas ao assunto em questão. Assim, temos a 

necessidade de concatenar a nova informação apresentada com este repertorio 

prévio. A incapacidade de se realizar esta concatenação torna o adulto refratário a 

novas informações (PAZIN-FILHO, 2007; IGLESIAS; PAZIN-FILHO, 2014). 

Além disso, o adulto  concentra num determinado conteúdo por vez e só 

se desloca para um novo conceito, quando  sente-se seguro que compreendeu e 

integrou o ponto anterior. O adulto necessita ser informado de como está sendo o 

seu desempenho. Precisa que lhe digam se está certo ou errado (PAZIN-FILHO, 

2007; IGLESIAS; PAZIN-FILHO, 2014). 

A primeira etapa do processo ensino-aprendizagem é a avaliação das 

necessidades de informação (NI) do paciente, sendo esta a base de todo o processo 
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educativo (MENDES et al., 2012). A NI é definida como a deficiência de informação 

ou habilidade relacionada a um domínio de vida relevante para o paciente. A 

informação pode ser oferecida de modo verbal e escrito, de acordo com o estado 

físico do paciente e do seu nível de educação. Os membros da família ou os 

cuidadores devem ser incluídos, pois podem ajudar na apreensão e retenção de 

informações que possam auxiliar o paciente, bem como participar do cuidado de 

maneira mais efetiva (MENDES et al., 2012). 

O processo ensino-aprendizagem frequentemente inicia-se quando o 

indivíduo identifica a necessidade de obter conhecimento ou de habilidade para 

fazer algo. É esperado que a NI seja maior na fase de descoberta e diagnóstico da 

doença, durante e após o tratamento proposto. A provisão de informações é 

considerada uma intervenção terapêutica e faz parte do plano de cuidados de 

enfermagem. Geralmente, os pacientes necessitam de informações sobre sua 

doença e cuidados, sobre os efeitos colaterais, complicações e problemas 

relacionados com a saúde. Também é importante obter informações sobre cuidados 

adicionais, atividades diárias, soluções práticas e questões financeiras (MENDES et 

al., 2012). 

Uma função essencial do enfermeiro é o ensino dos pacientes sobre a 

situação da saúde e autocuidados, melhorando a comunicação e as relações 

interpessoais. Esse profissional busca tornar o indivíduo um auto aprendiz efetivo, 

visando mudar comportamentos e quebrar maus hábitos (SASSO-MENDES, 2010; 

CASTRO et al, 2012).  

A maioria dos aprendizes apresenta uma combinação de cada uma 

dessas características, mas em grau diverso, sendo que alguns tendem em favor de 

um ou outro estilo de aprendizagem. Desse modo, os profissionais da saúde devem 

fornecer sessões de aprendizagem classificadas como multissensoriais, a fim de 

promover uma aprendizagem efetiva, e de acordo com as preferências dos 

aprendizes (pacientes) (SASSO-MENDES, 2010). 

Para resumir as orientações gerais ao paciente, podem ser utilizados 

recursos audiovisuais com dispositivos (do tipo slides) direcionados para a revisão 

dos medicamentos, dieta prescrita, sinais e sintomas de infecção, além de 

esclarecer em quais situações ele deve entrar em contato com o centro 

transplantador. Promover informações por escrito dessas recomendações serve 

como uma referência para o paciente após a alta hospitalar. Encorajar o autocuidado 
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e o auto monitoramento enquanto ele está hospitalizado transmite uma expectativa 

de independência (SASSO-MENDES, 2010; CASTRO, 2012).  

É importante transformar a linguagem das informações encontradas na 

literatura, tornando-as acessíveis à todas as camadas da sociedade, 

independentemente do grau de instrução das pessoas. Essa é, também, uma etapa 

de extrema importância para a equipe que, frequentemente, não nota que está 

utilizando uma linguagem técnica, que só os profissionais da área compreendem 

(ECHER, 2005; CASTRO et al, 2012).  

Faz-se necessário selecionar quais informações realmente são 

importantes, porque o material elaborado precisa ser atrativo, com objetivo, não 

muito extenso, mas fornecendo uma orientação eficaz sobre o tema a que se 

propõe. Precisa ser de fácil compreensão e atender às necessidades especificas de 

uma determinada situação de saúde para que as pessoas sintam-se estimuladas. 

Dessa forma, é importante ilustrar as orientações para descontrair, animar, torná-lo 

menos maçante e facilitar o entendimento, já que, para algumas pessoas, as 

ilustrações explicam mais do que muitas palavras (ECHER, 2005).  

As tecnologias podem ajudar e facilitar a aprendizagem, pois permitem 

mostrar de várias formas o mesmo conteúdo, representando-o sob meios e ângulos 

diferentes: pelos movimentos, cenários, sons, cores, integrando o racional e o 

afetivo, o dedutivo e o indutivo, o espaço e o tempo, o concreto e o abstrato tornam 

pontes abertas para o mundo; combinadas e integradas essas representações 

possibilitam uma melhor apreensão da realidade e o desenvolvimento de todas as 

potencialidades do educando, dos diferentes tipos de inteligência, habilidades e 

atitudes (MORAN, 2007,). 
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2.1 Referencial Pedagógico de Ausubel 

 

O desenvolvimento deste estudo está fundamentado no referencial 

pedagógico de Ausubel, o qual foi proposto no ano de 1963. Tal modelo traz a 

valorização dos conhecimentos prévios do indivíduo e na sua busca pelo 

conhecimento, a aprendizagem acontece com a vontade do indivíduo em aprender, 

adquirindo novos significados (SOUZA et al., 2015). 

O campo das ciências cognitivas vem aperfeiçoando técnicas, para que 

cada vez mais, tenha-se conhecimento sobre camadas mais profundas da mente 

humana, mais especificamente, sobre o cérebro emocional (MOREIRA; 

CABALLERO; RODRIGUES, 1997; NORMAN, 2008; CARVALHO; OLIVEIRA, 2013). 

 Os seres humanos usam os objetos e adquirem sentimentos com relação 

a eles. O mundo é repleto de objetos que nos deixam encantado, causam-nos 

alegria, acalmam ou aborrecem, facilitam ou dificultam o cotidiano. A nossa 

percepção em relação ao objeto não se limita a sua forma física ou sua função 

mecânica, mas adquire forma social e simbólica (MOREIRA; CABALLERO; 

RODRIGUES, 1997; NORMAN, 2008; CARVALHO; OLIVEIRA, 2013). 

Pode-se classificar como afeto positivo uma experiência registrada na 

memória do indivíduo como positiva, assim têm-se os seguintes exemplos: lugares 

aquecidos e bem iluminados, sabores e odores doces, cores alegres, música e sons 

harmoniosos, carícias, rostos sorridentes, sensações, sons tranquilos, formas 

simétricas, entre outros (MOREIRA; CABALLERO; RODRIGUES, 1997; NORMAN, 

2008; CARVALHO;OLIVEIRA, 2013). 

Já o afeto negativo é vivido e compreendido pelo indivíduo como uma 

experiência ruim, sendo exemplos de tais situações: altura, calor ou frio extremo, 

escuridão, luzes fortes e sons altos, cheiros desagradáveis, sabores amargos, 

objetos pontiagudos, corpos humanos deformados, serpentes e aranhas, formas 

assimétricas, entre outros (MOREIRA; CABALLERO; RODRIGUES, 1997; 

NORMAN, 2008; CARVALHO; OLIVEIRA, 2013). 

Este nível de perceptividade funciona por meio do que os cientistas 

cognitivos chamam de “combinação padrão” (NORMAN, 2008). 

O sistema afetivo, chave deste processo, controla a parte muscular do 

corpo, e por meio de neurotransmissores químicos, mudam a maneira como o 
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cérebro funciona. As ações musculares deixam os seres humanos prontos para a 

ação, servindo como sinais para outros seres humanos, descrevendo um importante 

papel da emoção na comunicação, pois, toda a postura corporal e expressão facial 

fornecem aos outros, pistas relacionadas aos seus estados emocionais. Cognição e 

afeto, compreensão e avaliação – juntos formam uma equipe poderosa (NORMAN, 

2008; DENG; POOLE, 2010). 

O desempenho adequado da pessoa ocorre à medida que o produto 

realiza bem suas funções desejadas; se o desempenho for inadequado, o produto 

fracassa. A usabilidade descreve a facilidade com que o usuário do produto pode 

compreender seu funcionamento e como fazê-lo funcionar. Caso o produto cause 

sentimentos que possam confundir ou frustrar a pessoa que o está usando o 

resultado será as emoções negativas. No entanto, se o produto fizer o que é 

necessário, se for divertido de se usar e com ele for fácil satisfazer as metas, então 

o resultado é afeto positivo. (NORMAN, 2008; SANTOS; COSTA, 2017). 

O aperfeiçoamento significa pegar um produto ou serviço existente e 

melhorá-lo. A inovação oferece uma forma completamente nova de fazer alguma 

coisa, ou uma coisa completamente nova para fazer algo que antes não era possível 

(NORMAN, 2008; SANTOS; COSTA, 2017). 

A tecnologia costuma obrigar a pessoa a colocar-se em situações em que 

não consegue viver sem ela embora pode-se, sinceramente, detestar o seu impacto. 

Outra situação é que a pessoa pode adorar o que a tecnologia oferece ao mesmo 

tempo em que pode odiar as frustrações da experiência do seu uso. Amor e ódio são 

duas emoções conflitantes, no entanto, comumente, quando combinadas formam 

um relacionamento duradouro, ainda que possa ser considerado desconfortável 

(NORMAN, 2008; RIBEIRO; NOJIMA, 2013). 

A distinção entre os termos necessidades e vontades é uma forma 

tradicional de descrever a diferença entre o que é realmente necessário às 

atividades de uma pessoa, (necessidade) versus o que a pessoa quer (vontade). As 

necessidades são determinadas pela tarefa. As vontades são determinadas pela 

cultura, pela publicidade, e pela maneira como a pessoa vê a si mesma e a sua 

autoimagem (NORMAN, 2008; RIBEIRO; NOJIMA, 2013). 

Os pensamentos e cognições desencadeiam a emoção e são, por sua 

vez, também modificados. O ser humano almeja três coisas: emoção, prazer e 

significado, tendo o objetivo de sentir-se vivo, sentir o mundo e exigir, diante de tudo, 
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um sentido. O ato de valorizar alguma coisa significa que aquele conteúdo ou 

emoção exerce determinada força sobre o ser humano (DESMET, 2002; NORMAN, 

2008, CARVALHO; OLIVEIRA, 2013). 

O ensino de pacientes, nessa nova realidade, baseia-se não só nas 

informações fornecidas verbalmente pelos profissionais de saúde, mas também na 

utilização de materiais impressos, audiovisuais e, mais recentemente, computadores 

e similares (VALLE et al., 1997; SANTOS & MARQUES, 2006; FERREIRA; PAIVA, 

2011). 

Os benefícios alcançados são diversos quando há a inclusão da mídia 

eletrônica nesse processo. Em primeiro lugar tem-se a descentralização e 

democratização do acesso à informação, porque os pacientes podem ter essas 

informações sem a presença física dos profissionais da saúde, fora dos centros 

médicos e até mesmo em suas casas, com acesso às mesmas quando e quantas 

vezes considerarem necessário (VALLE et al., 1997; SANTOS & MARQUES, 2006; 

SILVEIRA; SILVA, 2016). 

Outro beneficio dessa mudança é a possibilidade de redução dos custos 

envolvidos nos tratamentos. Os pacientes que utilizam materiais de apoio à 

educação têm alta em menos tempo, menor necessidade de internamento, mostram-

se menos problemáticos em fases pré e pós-cirúrgicas e têm reduzida, até mesmo, a 

quantidade de medicamentos utilizados contra dor. Observa-se também, nesses 

indivíduos, a redução de problemas e doenças, bem como a diminuição do uso de 

medicamentos para controle da ansiedade (VALLE et al., 1997; SANTOS; 

MARQUES, 2006). 

Há muitas maneiras de promover a utilização de computadores no ensino 

do paciente e dentre elas estão o uso de sistemas especialistas, entrevistas 

apoiadas por computador e hipermídias (VALLE et al., 1997; RANGEL et al 2011). 

 As hipermídias utilizam som e efeitos visuais podendo ser usadas para 

informar pacientes com restrições físicas, reduzindo ou até eliminando a 

necessidade de se ler textos por meios convencionais de disseminação da 

informação em saúde. No caso específico de pacientes idosos, existe a 

possibilidade do usuário/paciente poder repetir, explorar ou estudar um tópico de 

seu interesse, com o auxílio do computador, permitindo um grau de liberdade e 

conforto que eles não conseguem ter com os profissionais de saúde, principalmente, 

devido ao tempo para longos atendimentos e explicações. Para atingir a meta de 
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que os pacientes conheçam e participem ativamente de seus tratamentos pela 

utilização da ferramenta computador, é necessário elaborar soluções de ensino 

adequadas aos indivíduos e ao seu contexto social, sistemas de fácil manuseio e 

baseados em interfaces amigáveis (VALLE et al., 1997; SANTOS; MARQUES, 

2006). 

Atualmente, na área de saúde, esforços têm sido realizados com a 

finalidade de obter-se ou garantir-se a segurança e a qualidade da assistência. 

Nesse contexto, a enfermagem depara-se com um desafio, também, que é integrar 

de forma adequada e saudável o uso da Internet® no cuidado prestado ao paciente 

(SANTOS; MARQUES, 2006). 

Assim, sendo com a Internet® solidamente inserida na sociedade atual 

indaga-se em que nível a enfermagem encontra-se quanto à utilização deste sistema 

e quais os recursos de tecnologia são utilizados nos campos que constituem a 

enfermagem (SANTOS; MARQUES, 2006; SILVEIRA; MENDES, 2016).  

As utilizações dessa rede enfocam, principalmente, a disponibilização de 

informação de saúde ou estabelecimento de contato virtual para providenciar 

informação sobre a assistência conforme a demanda da pessoa (SANTOS; 

MARQUES, 2006). 

O uso da Internet® na assistência de enfermagem, conceitualmente, está 

relacionado com o uso da tecnologia para melhorar a qualidade da assistência 

independentemente do local onde ela é dispensada, seja no ambiente hospitalar ou 

no domicílio do paciente. As utilizações são variadas, incluindo o suporte de 

informação para quem presta o cuidado, ou seja, cuidadores leigos, profissionais de 

enfermagem ou relacionados; suporte para documentação de enfermagem, 

utilizando software que auxiliam na terminologia padronizada entre os profissionais; 

suporte para a tomada de decisão e, disponibilização de guias de conduta 

(SANTOS; MARQUES, 2006; SILVEIRA; MENDES, 2016).  

Sobre todas as modalidades baseadas em Internet® para promover o 

ensino em enfermagem, é importante ressaltar as barreiras que podem, de forma 

direta ou indiretamente, interferir na sua utilização. Tais barreiras incluem os fatores 

socioeconômicos e as relações de gênero, ao passo que, uma vez transpostas, 

revelam vantagens como a possibilidade de maior equidade na distribuição do 

conhecimento e a maior interação que o sistema oferece (SANTOS; MARQUES, 

2006; SILVEIRA; MENDES, 2016). 
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Quando se discute o ensino do paciente enfoca-se em disponibilizar da 

informação de saúde ou estabelecer o contato on-line para prover a informação 

sobre a assistência conforme a demanda (SANTOS; MARQUES, 2006).  

É importante entender que aprendizagem significativa é quando novos 

conhecimentos começam a significar algo ao aprendiz, e este é capaz de explicar 

com suas palavras e resolver problemas novos (SOUZA et al., 2015). 

Para que ela ocorra são necessárias três condições: o material construído 

de forma estruturada e lógica; a capacidade cognitiva do aprendiz para compreender 

e relacionar o conteúdo adquirido, e a sua motivação na integração do novo 

conhecimento. Acresce-se que o significado é na pessoa e não no que lhe é 

apresentado, dessa forma, será o aprendiz que atribuirá os significados aos novos 

conhecimentos (MOREIRA; CABALLERO; RODRIGUEZ, 2011). 

Assim, para acontecer uma aprendizagem significativa, existem duas 

condições básicas: a primeira o material de aprendizagem deve ser potencialmente 

significativo, e, segundo, o aprendiz deve apresentar uma predisposição para 

aprender (MOREIRA; CABALLERO; RODRIGUEZ, 2011; MOREIRA, 2012). 

Segundo Moreira, Caballero e Rodriguez (2011) a primeira condição é 

que o material utilizado seja lógico e não arbitrário, com estrutura cognitiva 

adequada e relevante. O aprendiz deve ter em sua estrutura cognitiva ideias âncoras 

com os quais o material seja relacionado. Quando o aprendiz atribui significados a 

um conhecimento recebido, relacionando-o com conhecimento prévio, a 

aprendizagem é significativa.  

Dessa forma, uma vantagem dessa aprendizagem é a compreensão, o 

significado, e, principalmente, a transferência do aprendizado para as situações 

novas, trazendo no aprendiz uma sensação de tranquilidade e de possibilidade de 

aprender novamente sempre que necessário (MOREIRA; CABALLERO; 

RODRIGUEZ, 2011; MOREIRA, 2012). 

O melhor recurso na aprendizagem significativa é a linguagem, pois é 

fator essencial para que se obtenha essa aprendizagem. Neste cenário, os materiais 

virtuais são fortes aliados porque viabilizam o intercâmbio e a negociação de 

significados (MOREIRA; CABALLERO; RODRIGUEZ, 2011). 

A teoria de aprendizagem proposta por Ausubel pode ser um recurso bem 

utilizado no ensino de profissionais, pacientes, aprendizes de modo geral, porque há 

ênfase no novo, reelabora conceitos, atualiza a partir de conhecimentos prévios, o 
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que trará significado e transformará a prática profissional e o saber do aprendiz 

(SOUZA et al., 2015). 

Nessa teoria pedagógica descreve-se que a estrutura cognitiva do ser 

humana é organizada de maneira hierárquica e a aquisição de conhecimento é 

facilitada, se ocorrer de acordo com a diferenciação progressiva, a fim de facilitar o 

aprendizado. Além disso, o conteúdo deve proporcionar diferenciação progressiva, 

evidenciar as diferenças e as similaridades relevantes, relacionar conceitos e 

proposições e harmonizar inconsistências reais ou aparentes (MOREIRA et al., 

1997; MOREIRA, 2012). 

 

2.2 Ambiente Virtual de Aprendizagem 

 

Assim, ao propor o desenvolvimento do material em ambiente virtual 

sobre o transplante, visa-se que, pacientes, cuidadores e profissionais da saúde 

desenvolvam novos significados que possam contribuir para sua aprendizagem e 

solução de problemas. 

Considerando o exposto, entende-se que é notória a ampliação do uso da 

Internet® e sua relativa democratização no mundo, como recurso facilitador da 

comunicação em vários contextos sociais. E, para que a educação à distância possa 

ser efetiva, faz-se necessária a utilização de Ambientes Virtuais de Aprendizagem 

(AVA).  

Esse ambiente proporciona ao usuário o contato com o conteúdo e a 

participação nas atividades de forma sincrônica ou assíncrona, desde que tenha 

acesso à Internet® (VASCONCELOS et al., 2013b).  

Na forma sincrônica, o usuário recebe as informações em tempo real, e 

na assíncrona é atemporal, as informações estão disponíveis ao usuário a qualquer 

momento e neste este tipo de aprendizagem, ainda que de modo abstrato, o material 

fica em constante elaboração, susceptível a reelaborações contínuas, não é estático, 

podendo ser atualizado constantemente. Assim, criar um website com informações 

sobre o transplante permite que o usuário tenha acesso as informações sempre 

atualizadas (VASCONCELOS et al., 2013a, VASCONCELOS et al., 2013b).   

O contrário da aprendizagem significativa é a mecânica, decorativa, em 

que são apresentados conceitos sem pouca ou nenhuma relevância na estrutura 
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cognitiva do aprendiz. Assim novas informações arbitrariamente armazenam-se, sem 

ancoragem no cognitivo, e consequentemente ocorrerá o esquecimento do conteúdo 

(LANGHI; 2010). 

Frente ao exposto, considerando as necessidades de informação e 

orientações especializadas em todas as fases do TACTH, o desenvolvimento do 

ambiente virtual de aprendizagem ampliará a disponibilidade e alcance desses 

conhecimentos de modo simples e rápido, e por tratar-se de uma pesquisa 

envolvendo apenas dados de domínio público e revisão bibliográfica, sem 

envolvimento de seres humanos, não necessitam aprovação por parte do Sistema 

CEP-CONEP.  
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3  OBJETIVO 
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 Desenvolver um ambiente virtual de aprendizagem com orientações sobre 

transplante autólogo de células-tronco hematopoéticas para doenças 

autoimunes.  
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4  MATERIAIS E MÉTODO 
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4.1 Delineamentos do estudo 

 

Trata-se de um estudo metodológico para a construção de um ambiente 

virtual de aprendizagem, do tipo website que disponibiliza informações para 

profissionais, pacientes e cuidadores, para que eles tenham acesso rápido e 

confiável aos materiais educativos sobre o transplante autólogo de células-tronco 

hematopoéticas para doenças autoimunes (POLIT; BECK, 2011). 

 

4.1.1 Desenvolvimento do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) 

 

Para desenvolver sistemas ou aplicações educacionais a metodologia 

utilizada deve conter normas, técnicas, ferramentas e procedimentos que definam o 

padrão desejado, da maneira que atenda aos requisitos de padronização, 

documentação, flexibilidade, modularização e planejamento (FALKEMBACH, 2005; 

LANGHI, 2010; PRESSMAN; 2011).  

Neste desenvolvimento é necessário que o conteúdo seja pensado e 

direcionado, refletindo quais os conceitos relevantes do conteúdo, tendo como 

referência a realidade do aprendiz, quais materiais facilitam o entendimento dos 

temas a serem abordados, como aprofundar o entendimento desses temas, no 

intuito de facilitar o aprendizado (FALKEMBACH, 2005; LANGHI, 2010). 

Assim, o AVA foi construído de acordo com o modelo de design 

instrucional – ADDIE que se trata de um acrônimo em inglês para: Analysis, Design, 

Development, Implementation and Evaluation (FILIATRO, 2004; SAVI R., VON 

WANGENHEIM , A.F BORGATTO 2011). 

Nos modelos convencionais de design instrucional geralmente estruturam 

o planejamento do ensino-aprendizagem em fases distintas (SAVI, VON 

WANGENHEIM , BORGATTO, 2011). 

a) Análise: nesta primeira fase as necessidades de aprendizagem são identificadas, 

observadas as restrições e definido o conteúdo; 

b) Design ou desenho: nesta fase, todas as informações da fase de análise serão 

usadas para definir os objetivos e o que será feito para alcança-los; 

c) Desenvolvimento: Elaborar os materiais e produtos instrucionais que serão 

importantes para o AVA; 
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d) Implementação: o AVA propriamente dito; 

e) Avaliação: é o acompanhamento, a revisão e a manutenção do sistema proposto. 

 

Primeira fase – Análise 

 

Nesta fase, realiza-se a análise dos temas que seriam abordados, os 

recursos disponíveis, diagnóstico do público alvo e objetivos do desenvolvimento do 

AVA (FALKEMBACH, 2005). 

 

Caracterização do público alvo 

 

O objetivo da criação do AVA foi disponibilizar informação pertinente, 

segura e simples acerca do TACTH nas DAI, para profissionais de saúde, pacientes 

com diagnóstico das doenças ou submetidos ao TACTH em qualquer fase desse 

tratamento, cuidadores e população em geral, além de propiciar contato direto com a 

equipe da Unidade de Terapia Imunológica, do Hospital da Clinicas da Faculdade de 

Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo. É seguro afirmar que, 

por se tratar de uma terapêutica relativamente nova no Brasil, existem muitas 

dúvidas, distorções nas informações, desconhecimento dos procedimentos e dos 

protocolos vigentes, o que nos leva a acreditar que esse canal de aprendizado trará 

benefícios a seus usuários. 

 

Definição do tema 

 

A principal meta do trabalho é proporcionar aos usuários do site, a 

ampliação de informações sobre o TACTH, trazendo para o público interessado, o 

conteúdo revisado dos manuais informativos e os protocolos de pesquisa 

desenvolvidos na unidade, entrevistas dos profissionais e atuação da equipe 

multidisciplinar, publicações de trabalhos científicos sobre a temática, informações 

sobre as doenças autoimunes e materiais educativos sobre o tratamento, foram 

aplicados termos de consentimento e autorização de imagem desses profissionais. 
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Definição dos objetivos educacionais 

 

Acreditamos que por meio de informações estruturadas de maneira 

progressiva o aprendiz possa significar, a partir do seu conhecimento prévio, todas 

as fases deste tratamento. Os objetivos educacionais foram definidos para que esse 

aprendiz tenha conteúdo para conhecer e aprender sobre o TATCH. 

 

Recursos Técnicos necessários  

 

Foram definidos, nesta etapa, os recursos humanos, financeiros e 

materiais que seriam utilizados para desenvolver o projeto. 

Foi necessário um profissional de TI (Tecnologia da Informação) para o 

desenvolvimento gráfico, estrutura de navegação, construção do hipertexto, 

manutenção e montagem gráfica do conteúdo teórico. Utilizaram-se 

microcomputadores para o profissional de TI e para a pesquisadora. Os custos do 

projeto foram financiados pela própria pesquisadora. 

 

Segunda fase – Design ou Desenho 

 

Nesta fase foram reunidos e organizados os conteúdos bibliográficos para 

elaboração do projeto gráfico. (FALKEMBACH, 2005). 

 

Organização do Conteúdo 

 

De maneira lógica todo material bibliográfico foi organizado e procuramos 

apresentá-lo de maneira clara, e abrangente e significativa, pois, a simplicidade na 

sua exposição é a chave da compreensão. 

Segundo Freitas, Loyola e Prates (2002), para elaborar o conteúdo, as 

imagens devem ter legendas, as sentenças e os parágrafos devem ser curtos com 

conteúdos atualizados, de fontes idôneas com credibilidade e a utilização de 

passagem via hiperlinks devem ser estimuladas no fim de cada tela.  

Na elaboração do AVA, as imagens e vídeos foram obtidos a partir de 

sites da Internet® cuja utilização tinha permissão livre, sendo que todos foram 

referenciados. As fotografias e desenhos pertencem à pesquisadora e foram 
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aplicados termos de autorização de imagem e voz, quando necessário. 

Para a linguagem consideramos que deveria ser diferente da utilizada 

convencionalmente, pois um conteúdo destinado à web é bastante diferenciado. 

Conforme Nielsen e Loranger (2006), 79% dos usuários de Internet® “escaneam” a 

página, ao invés de lerem palavra por palavra. A leitura na tela do computador é 

25% mais lenta que no papel; para minimizar essas dificuldades na leitura foram 

tomados alguns cuidados técnicos, a saber:  

 

 uso de linguagem simplificada; 

 imagens ou elementos multimídias devidamente legendados; 

 uso de parágrafos e sentenças curtas; 

 organização de frases e parágrafos de maneira simplificada e objetiva com 

princípio meio e fim; 

 conjugação do verbo, sempre que possível, na voz ativa e no presente; 

 sintetização do texto, preservando as informações. 

 

Outro fator que foi considerado no desenvolvimento do site foi sua 

usabilidade, que consiste na implementação de recursos focando o usuário final, 

mediante métodos que visam facilitar a utilização de uma interface por ele sem 

perder a interação e suas funcionalidades com o sistema. Assim, criar o site com 

informações sobre o transplante permite que o usuário tenha acesso as 

informações, de acordo com a sua necessidade, em suas casas ou em qualquer 

local desde que tenha acesso a Internet® (VASCONCELOS et al., 2013a).   

Segundo Nielsen e Loranger (2006) existem sete regras básicas que 

colaboram para usabilidade dos sites, a saber: clareza na arquitetura da informação, 

para que o usuário consiga distinguir o que é prioritário e o que é secundário; 

facilidade de navegação, pois o acesso às informações desejadas pelo usuário deve 

ser adquirida em até três cliques; simplicidade, já que o exagero deve ser evitado, 

para que o usuário tenha paz e tranquilidade para analisar a informação; relevância 

do conteúdo, com textos concisos e objetivos, textos curtos, considerando-se que as 

informações secundárias podem ficar nas paginas de suporte; manutenção da 

consistência, pois um website deve ser gerenciado como um projeto único de 

interface com o usuário; tempo suportável, já que o tempo de carga das páginas 

deve ser curto, pois 10 segundos é o máximo de tempo antes que as pessoas 
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percam o interesse; foco nos usuários, para é permitir que o usuário possa fazer o 

que quer, da maneira mais rápida possível. 

 

Terceira fase: Desenvolvimento 

 

Todo conteúdo foi dividido em módulos e estes em tópicos; foi criado um 

protótipo da página inicial do AVA pelo profissional de TI e assim a pesquisadora 

estabeleceu os padrões de cores, formato e tamanho de fonte, cor de fundo, uso do 

logotipo da Unidade de Terapia Imunológica para ajudar na associação do serviço 

às informações prestadas. Nesta fase, também, o profissional de TI fez a conversão 

para o AVA de todo material teórico proposto com supervisão da pesquisadora. 

O AVA foi desenvolvido em plataforma web, na linguagem de marcação 

HTML (Hyper Text Makup Language), escolhida por ser multiplataforma, ou seja, 

pode ser acessado em vários equipamentos (computadores, tablets, celulares) 

(SILVA; 2014), utilizando-se o programa WebAcapella, Responsive Website Creator 

5,  software com bons recursos para o desenvolvimento de websites com tecnologia 

responsiva, o que torna a tecnologia mais flexível e adaptável is a mídia. O software 

é gratuito e foi desenvolvido pela empresa intuishere (Silva, 2014). 

 

Quarta fase: Implementação 

 

O AVA foi disponibilizado na web, para acesso livre dos usuários. 

 

Quinta fase: Avaliação 

 

A última fase do ADDIE, neste estudo, optou-se por não realizá-la, pois 

demanda tempo, que se tornou insuficiente para o desenvolvimento e finalização do 

mestrado. 
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5  RESULTADOS 
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O desenvolvimento do ambiente virtual AVA com orientações sobre 

TACTH para DAI foi construído conforme o planejamento descrito e está disponível 

no endereço eletrônico: < http://www.  transplantardai.com.br>, de domínio público e 

registrado pela pesquisadora. 

Ao digitar o endereço, o usuário terá acesso à página inicial do site que foi 

intitulado “Transplantar”. Este título foi pensado e instituído por ser simples e bem 

objetivo, corroborando com a temática que o site propõe. 

Ainda, nesta página inicial o usuário terá acesso a um texto de boas-

vindas e orientações sobre o conteúdo, a finalidade, contato e a autoria do AVA. 

A barra de tarefas está na parte superior da tela, em linha horizontal, nos 

quais os módulos de navegação são apresentados por tópicos: história, transplante, 

doenças autoimunes, links interessantes, orientações, fala equipe e dúvidas 

frequentes. 

À partir da tela inicial pode-se navegar pelo AVA seguindo a ordem dos 

módulos ou de maneira aleatória, como o usuário preferir. Os módulos foram 

planejados de maneira independente. 

No centro da página inicial, colocamos uma ilustração desenvolvida pela 

Profa. Dra. Maria Carolina Rodrigues, docente responsável pela Unidade de Terapia 

Imunológica do HCFMRP-USP, por solicitação dessa pesquisadora, com o tema 

borboletas, que faz alusão ao logotipo da unidade e associa o TACTH à 

metamorfose das borboletas, pois mesmo na incerteza, a lagarta constrói seu casulo 

na confiança de transformar-se, um dia, em uma borboleta.  

O paciente quando toma a decisão pelo transplante imagina as etapas 

pelas quais irá passar: isolamento social e familiar, distância das suas atividades e 

cidade onde reside, medo, mudança na aparência, inseguranças, frustrações, 

dificuldades financeiras, risco de morte, entre outras, mas mesmo assim ele enfrenta 

as demandas impostas pelo tratamento na confiança de vencer a luta contra a sua 

doença (TORRANO-MASETTI, OLIVEIRA; SANTOS; 2000). 

Ao digitar o endereço eletrônico www.transplantardai.com.br o usuário 

acessa a página inicial com as boas vindas ao site (Figura 1). 

 

http://transplantardai.com.br/
http://www.transplantardai.com.br/
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Figura 1- Apresentação da tela inicial do Ambiente Virtual de Aprendizagem website 
Transplantar, Ribeirão Preto, SP, 2017.  

 

 
 

 

 
 
Figura 2 – Apresentação dos autores do Ambiente Virtual de Aprendizagem website 

Transplantar, Ribeirão Preto, SP, 2017.  
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Ainda, na tela inicial está a identificação das autoras do site e o seu 

contato, com o objetivo de estabelecer comunicação com o usuário; a pesquisadora 

receberá as demandas por e-mail, que serão respondidos por ela (Figura 2). 

Ao clicar o botão “História”, o usuário terá acesso a um texto composto 

por título e conteúdo, contextualizando o tema de forma simples e ilustrando os fatos 

que levaram ao desenvolvimento do TACTH. Narra à trajetória do tratamento 

associado à atuação da própria pesquisadora e membros da equipe da unidade 

(Figura 3). 

 

Figura 3 – Apresentação do módulo história, do Ambiente Virtual de Aprendizagem 
website Transplantar, Ribeirão Preto, SP, 2017 

 

 

 
 

Os módulos são estruturados de maneira semelhante, assim, na Figura 4 

observa-se que o botão “Transplante” relaciona um texto informativo sobre o 

TACTH, com conteúdo explicativo sobre as fases do transplante, coleta e 

preservação das células, tempo estimado do tratamento, em dois botões de acessos 

distintos para cada fase. Ainda, estão disponibilizados links externos que dão acesso 

aos conteúdos, para quem busca maior conhecimento no assunto. 
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Figura 4 – Apresentação do módulo transplante, do Ambiente Virtual de 
Aprendizagem website Transplantar, Ribeirão Preto, SP, 2017.  

 

 
 

 

No módulo “orientações” são enfatizadas as informações necessárias 

sobre os cuidados que o paciente necessita em cada fase do transplante fora e 

dentro do ambiente hospitalar e que foram extraídas dos manuais de orientações 

pré-existentes da unidade de transplante. Neste módulo as orientações para cada 

fase do TATCH terá um ícone referente ao conteúdo específico, os assuntos são 

abordados de forma resumida e linguagem acessível, pois a nossa proposta é 

introduzir o usuário no tema (Figura 6).  
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Figura 5 - Apresentação da tela Orientações do Ambiente Virtual de Aprendizagem 
website Transplantar, Ribeirão Preto, SP, 2017.  
 

 

 

No módulo “Doenças Autoimunes” o usuário tem acesso aos conceitos 

básicos e resumidos sobre doenças autoimunes. Foram feitos tópicos separados 

das doenças mais transplantadas desenvolvidos na mesma estrutura conceitual, 

com figuras e links externos relacionados, além da referência consultada na sua 

construção.  

 
Figura 6 - Apresentação da tela Doenças autoimunes do Ambiente Virtual de 

Aprendizagem website Transplantar, Ribeirão Preto, SP, 2017.  
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Figura 7 - Apresentação da tela Links interessantes do Ambiente Virtual de 
Aprendizagem website Transplantar, Ribeirão Preto, SP, 2017. 

 

 

 

Para o item “Links Interessantes” neste módulo, foram selecionados 

vídeos, reportagens, matérias, prêmios acadêmicos, publicações que são 

associadas ao trabalho realizado sobre transplante de células tronco 

hematopoéticas e poderão contribuir para maior conhecimento do usuário. 
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Figura 8 - Apresentação da tela Fala equipe do Ambiente Virtual de Aprendizagem 
website Transplantar, Ribeirão Preto, SP, 2017. 

 

 

 

No módulo “Fala Equipe” existem conteúdos variados relacionados ao 

TACTH, com ênfase no profissional. Toda equipe multidisciplinar poderá participar, 

inserindo no site assuntos que julguem importantes aos usuários de acordo com a 

linha de pesquisa utilizada pelo profissional. Na primeira versão há um vídeo da 

psicóloga da equipe que abordará seu trabalho com os pacientes transplantados e 

um vídeo explicativo sobre a importância da fisioterapia para estes pacientes com a 

fisioterapeuta da unidade explicando sua atuação e os resultados da sua pesquisa 

realizada com os pacientes submetidos ao transplante. 

 

Figura 9 - Apresentação das Dúvidas frequentes do Ambiente Virtual de 
Aprendizagem website Transplantar, Ribeirão Preto, SP, 2017 
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Em relação ao módulo Dúvidas Frequentes”, devido ao seu trabalho junto 

aos pacientes, cuidadores e profissionais ao longo de suas atividades  junto à 

equipe de Ribeirão Preto, a pesquisadora foi capaz de selecionar as principais 

dúvidas expostas pelos pacientes, desenvolvendo as respectivas respostas e 

colocando-as neste módulo do ambiente virtual. Assim, acredita que tais respostas 

poderão contribuir para esclarecer possíveis dúvidas do usuário, que estiver 

utilizando o AVA.  
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6  DISCUSSÃO 
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Apesar dos progressos no entendimento dos mecanismos imunológicos 

das doenças autoimunes, a etiologia da grande maioria delas permanece 

desconhecida, prejudicando o seu tratamento específico. Outros fatores relevantes 

são a baixa qualidade e a expectativa de vida dos pacientes acometidos por essas 

doenças (VOLTARELLI et al; 2005, VOLTARELLI et al; 2010). 

Neste cenário, o emprego de terapias agressivas, como a quimioterapia, 

imunoterapia, radioterapia, com ou sem infusão de CPH é justificado. Dados da 

literatura respaldam a evidência científica do uso do TACTH em DAI com relação 

aos tratamentos convencionais disponíveis. Estes estudos revelaram um resultado 

bastante animador devido ao potencial do TACTH para induzir remissão prolongada 

na maior parte dos pacientes que receberam esta terapia (BURT et al, 2011; 

VOLTARELLI et al, 2005; VOLTARELLI et al, 2010; VAN LAAR, 2014; ALTKINS; 

FREEDMAN, 2017  ). 

No entanto, embora o TACTH seja uma terapia consolidada mediante 

estudos clínicos na fase III, no Brasil ainda é de pouco acesso da população (BURT 

et al., 2011; VAN LAAR et al., 2014). 

O centro transplantador do HCRP-USP, é referência do TACTH, sendo o 

serviço brasileiro com o maior numero de transplantes realizados para DAI. É a 

única unidade exclusiva para este tratamento nessas doenças, contando com 

enfermagem especializada, apta a assistir as particularidades desses pacientes 

desenvolvendo uma assistência segura. Os profissionais dessa profissão, são 

cientes da responsabilidade em disseminar informações e orientações sobre essa 

terapia inovadora. 

Desta forma, a divulgação em ambientes virtuais permitirá a difusão desta 

terapia aos pacientes, os quais por meio de multiplataformas da web terão acesso 

às informações e poderão entrar em contato com a equipe e serem beneficiados 

com uma nova possibilidade de tratamento (SILVEIRA;  SILVA, 2016). 

Assim, com a velocidade do avanço tecnológico na área da saúde, apesar 

de todas as dificuldades, o ambiente virtual de aprendizagem tende a ser valorizado 

cada vez mais, como aliado na divulgação de conhecimentos. Esta ferramenta 

favorece o contato de pacientes, familiares, cuidadores e profissionais da saúde com 

informações e grande abrangência (RANGEL et al, 2011; FROTA et al, 2013). 

Na enfermagem os AVA, são amplamente utilizados, no desenvolvimento 

de vários projetos, com finalidade educativa, tais como: curativos, eventos adversos, 
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medicamentos, parada cardiorrespiratória, punção venosa, e-learning, entre outros, 

com avaliações positivas por parte dos usuários (AGUIAR; CASSIANI, 2007; 

RANGEL et al, 2011). 

Nossa proposta de criação desse ambiente virtual de informação 

corrobora com a literatura, a qual demonstra a importância que a transformação 

digital tem em todas as esferas, modificando assim, a forma de relacionamento entre 

professores e alunos, pacientes e profissionais da saúde, clientes e colaboradores, 

entre outros, redefinindo as práticas, as relações, os modelos e os processos 

tradicionais de trabalho ou ensino (XELEGATI; ÉVORA; 2011).  

Ainda, é sabido que o adoecimento faz com que as pessoas e os 

familiares busquem acesso às informações na Internet®, para obter conhecimento 

sobre a patologia e o tratamentos. Assim, vão assimilando conteúdos, gerando 

dúvidas e questionamentos e, consequentemente,  tornando-se ativos em seu 

tratamento (GARBIN, PEREIRA NETO;  GUILIAM; 2008). 

Frente a isso, optamos por utilizar, para a elaboração do AVA, a teoria de 

aprendizagem de Ausubel a qual assinala que aprender significativamente é ampliar 

e reconfigurar os conteúdos preexistentes relacionando novos dados assimilados na 

estrutura mental cognitiva do aprendiz. Dessa forma, o conhecimento prévio trazido 

pelo paciente será um “ponto de ancoragem” para o novo saber propiciado pelo AVA, 

interligando conceitos relacionáveis por meio do conteúdo por assimilação (MOREIRA, 

2012). 

O AVA foi construído utilizando-se o modelo de acordo com a 

metodologia proposta por Galvis Panqueva, que Filiatro (2004), em consonância, 

apresentou o modelo de design instrucional – ADDIE (em inglês: analysis, design, 

development, implementation and evaluation); portanto, esses ambientes de 

aprendizagem permitem integrar recursos, mídias, linguagens de acordo com a 

intencionalidade (XELEGATI; ÉVORA; 2011). Neste momento optamos em realizar 

as fases de análise, design ou desenho e o desenvolvimento do website e, 

posteriormente, faremos avaliação do produto desenvolvido. 

O website foi desenvolvido pela autora da pesquisa com o objetivo de 

oferecer um ambiente virtual agradável, em linguagem clara, letras legíveis, com 

fontes das letras em tamanhos adequados para facilitar a leitura, textos curtos e 

objetivos com fundo da tela em cores claras para evitar distrações (RANGEL et al, 

2011).  
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O conteúdo disponibilizado ao usuário foi dividido em sete módulos: 

história, transplante, doenças autoimunes, orientações, links interessantes, fala 

equipe e dúvidas frequentes. Tal divisão foi pensada para facilitar a navegação, pois 

os pacientes poderão acessar as informações de maneira que atendam suas 

necessidades e, de certa maneira, individualize e aproxime o paciente da 

plataforma. 

Visando obter todas as suas funcionalidades, foram criados ícones e 

menus, de modo que o conteúdo seja interessante ao usuário, sem cansar ou 

distrai-lo, otimizando os recursos disponíveis no ambiente e facilitando o acesso a 

busca de informações (CAETANO, 2006; NASCIMENTO, 2006). 

No modulo História a pesquisadora teve a intenção de traçar brevemente, 

a trajetória do TACTH, especialmente mediante a carreira do Profº Drº Júlio César 

Voltarelli, imunologista brasileiro que iniciou esta modalidade de tratamento para as 

DAI no Brasil (VOLTARELLI; 2002). Traz ainda, sobre o primeiro TACTH para a 

Diabetes do tipo 1 do mundo, que foi realizado por esse mesmo brilhante 

pesquisador e sua equipe narrando o curso do legado deste médico, morto em 

março de 2012 (VOLTARELLI et al; 2007, MALMEGRIM et al,2017). 

Quanto ao módulo Doenças Autoimunes, a pesquisadora elaborou 

conteúdos bem simples sobre as principais doenças transplantáveis. Como o foco 

do trabalho é o TACTH, as doenças foram pouco detalhadas, no texto da 

Dissertação de Mestrado e no AVA. 

O transplante é um assunto que atrai os usuários, que buscam sanar 

numerosas dúvidas que surgem ao longo de todo percurso do paciente, desde a 

busca por tratamento até o aceite no TACTH (SANTOS et al; 2011). 

A elaboração de um tópico que contemplasse as orientações ao paciente 

durante o período de hospitalização e alta foi pensada, em consonância a uma das 

atribuições do enfermeiro, que é o seu papel educativo. Este profissional tem a 

obrigação ética e responsabilidade em realizar a educação em saúde em todos os 

períodos da hospitalização e no preparo da alta (CASTRO et al, 2012; COFEN, 

1997). 

O conteúdo dessas orientações refere-se aos de cuidados que o paciente 

deverá ter durante a fase de condicionamento e alta do TACTH. São ações 

realizadas no período que ele estará neutropênico e os cuidados são extremamente 

necessários. A literatura traz que é importante que o paciente passe por essa fase 
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do TACTH de maneira ativa, desenvolvendo habilidades necessárias para o 

autocuidado no pós-alta (Castro et al, 2012) 

Ao propiciar conhecimentos das orientações do TACTH, previamente, o 

usuário será capaz de desenvolver habilidades e empoderamento, informação 

habilitando pacientes, familiares e profissionais a atuarem ativamente em todas as 

fases do tratamento (GARBIM, PEREIRA NETO, GUILAM, 2008; CASTRO, 2012). 

Ainda, no tópico “Fala Equipe”, optou-se pelo desenvolvimento e inclusão 

de vídeos com orientações feitas por profissionais de diversas categorias que atuam 

na Unidade de Terapia Imunológica. A equipe multidisciplinar ocupa papel de 

destaque em unidades de transplante de medula óssea. Geralmente é composta por 

enfermagem, fisioterapia, nutricionista, terapeuta ocupacional, psicólogo, com 

grandes ganhos para os pacientes e acompanhantes, tais como: esclarecimento e 

orientação a pacientes, e/ou familiares; intervenções psicossociais; atendimentos 

familiares; discussão de casos clínicos; grupos de vivência; grupos de atendimento 

para acompanhantes e equipe; atividades ocupacionais; produção de material 

educativo e terapêutico; orientação para a aquisição de complementos específicos 

(perucas, próteses, entre outros.); projetos de pesquisa e estudos científicos 

(TORRANO-MASETTI, OLIVEIRA; SANTOS, 2000; CUNHA; CAMPOS, 2011). 

Para o AVA, os temas escolhidos por eles foram na área da psicologia, 

mostrando o impacto do transplante nas esferas emocionais, na fisioterapia 

indicando a promoção da qualidade de vida e a prevenção de perdas funcionais ao 

longo da hospitalização e na área médica focando sobre o tratamento e a indicação 

da terapia (TAKEKIYO et al, 2015; SEIXAS et al, 2014). 

Tal escolha foi realizada pensando em abordar as principais dificuldades 

que a doença e o tratamento apresentam ao paciente. As DAI podem trazer 

limitações na realização das atividades de vida diárias, o que pode impactar nos 

aspectos funcionais, trazer prejuízos músculo-esqueléticos e emocionais. Ainda, há 

as particularidades do TACTH como a necessidade de passar um período fora da 

cidade de origem e a necessidade de um período de hospitalização prolongado, que 

podem agravar, momentaneamente, essa situação. No entanto, saber que há uma 

equipe disponível e meios de enfrentamento podem trazer apoio e segurança ao 

paciente e família (SANTOS et al, 2011). 

Soma-se, ainda, a orientação do profissional médico que ao explicar o 

TACTH proporciona informações que trazem realidade ao procedimento, quebrando 
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paradigmas e informações enviesadas, fazendo com que o paciente  aproprie-se da 

informação e reflita sobre essa possibilidade de tratamento e, ainda, desenvolva 

questionamentos que poderão ser esclarecidos em consulta (MACEDO GABARRA; 

& CREPALDI, 2017). 

Este módulo foi trazido na forma de vídeos considerando que essa 

abordagem é destacada pela literatura como importante ferramenta multimídia, por 

proporcionar uma imediata resposta emocional do usuário. Além disso, é capaz de 

permitir que afetos positivos aproximem-no do conteúdo transmitido, legitimando o 

importante papel da emoção na comunicação (XELEGATI; ÉVORA. 2011; 

NASCIMENTO, 2006; RANGEL et al ,2011; CARVALHO,OLIVEIRA. 2013). 

A inserção de um tópico com Links Interessantes foi elaborado visando 

permitir o acesso a mais referências dos assuntos abordados no AVA, em outros 

documentos da Internet®. Essa estratégia foi pensada objetivando atender usuários 

que gostariam de ampliar a gama de informações com o objetivo de aprofundar o 

conhecimento.  

No último módulo “Dúvidas Frequentes” o conteúdo foi definido pela 

experiência profissional da pesquisadora junto aos pacientes, cuidadores e 

profissionais ao longo do seu trabalho junto à equipe de Ribeirão Preto. Foram 

selecionadas as principais dúvidas expostas pelos pacientes, desenvolvendo as 

respectivas respostas e colocando-as neste módulo do ambiente virtual.  

Este módulo foi desenvolvido para ampliar as informações e atuar de 

maneira educativa, aproximando os usuários do serviço de saúde ao tema proposto, 

pois dá respostas imediatas aos eventuais questionamentos. 

No entanto, caso eles não tiverem suas dúvidas elencadas nos módulos 

do AVA, poderão ter acesso à pesquisadora mediante o ícone “Contato”, enviando 

um email para ela que irá retornar as solicitações. Acreditamos que essa troca de 

informações de possibilidade de contato direto com a equipe dão credibilidade e 

trazem benefícios para o usuário por terem essa aproximação. 
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7  CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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O presente estudo desenvolveu um ambiente virtual de aprendizagem 

fundamentado na abordagem teórica da aprendizagem significativa de Ausubel, 

referente às orientações sobre transplante autólogo de células-tronco 

hematopoiéticas para doenças autoimunes.  

Este ambiente virtual de aprendizado é um website nomeado 

“Transplantar” desenvolvido na linguagem HTML (Hyper Text Makup Language) e o 

programa WebAcapella, Responsive Website Creator, por ser um software adaptável 

às várias plataformas da web e específico para eles. 

O AVA foi construído para informar sobre o transplante autólogo de 

células-tronco hematopoéticas para doenças autoimunes, o qual foi dividido em sete 

módulos: história do transplante, o transplante, as doenças autoimunes, links 

interessantes, orientações de enfermagem, fale equipe de saúde e dúvidas 

frequentes. Todos os módulos foram construídos de forma independente. 

O Objetivo deste estudo foi concluído e o AVA está disponível no 

endereço eletrônico http://www.transplantardai.com.br; desde a primeira página o 

usuário pode navegar de maneira aleatória. 

Acreditamos que a tecnologia tem a grande capacidade de difundir 

conteúdos e que construir ambientes atrativos e agradáveis e que propiciem 

conhecimento, tornam-se grandes aliados da enfermagem em muitas esferas: 

educação, informação, cuidado, interação dentre outras. 

Durante o trabalho encontramos dificuldades relacionadas à produção 

acadêmica sobre todos os assuntos abordados neste trabalho, especialmente sobre 

a atuação da enfermagem no TACTH em DAI. Associa-se o grande desafio pessoal 

da pesquisadora no campo da tecnologia, por ser uma área não explorada 

previamente e, provavelmente, pela maioria dos colegas enfermeiros, mas a 

associação dos conhecimentos de um profissional de TI possibilitou o 

desenvolvimento do AVA.  

Acreditamos que a metodologia e o referencial teórico utilizado estão em 

consonância para alcançar o objetivo proposto para este estudo. 

Consideramos que este estudo irá contribuir e subsidiar o trabalho da 

enfermagem no campo de TACTH para DAI o qual, certamente, será cada vez mais 

utilizado como tratamento no cenário nacional. 

Para o futuro pretende-se avaliar o AVA sob a perspectiva do usuário, 

conforme o modelo de design instrucional utilizado na construção, visando cada vez 

http://www.transplantardai.com.br/
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mais aprimorar o acesso à informação de qualidade ao usuário e em contrapartida 

fortalecendo o papel do enfermeiro na educação e promoção de saúde. 
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ANEXO 1 – Conteúdo do Módulo 1, História disponibilizado no Ambiente 

Virtual de Aprendizagem website Transplantar, Ribeirão Preto, SP, 2017 

 

O transplante de células tronco hematopoiéticas no tratamento de doenças 

autoimunes teve início na década de 70, em pesquisas realizadas com animais. A 

partir de 1996, centenas de pacientes foram transplantados com resultados 

satisfatórios;  

Os transplantes foram iniciados no Brasil mediante uma colaboração 

estabelecida entre  o hemocentro de Ribeirão Preto e a unidade de transplante de 

medula óssea do hospital das clínicas, em junho de 2001, para formas graves de 

lúpus eritematoso sistêmico, esclerose múltipla e esclerose sistêmica, refratários ao 

tratamento convencional. 

Este tratamento de vanguarda foi coordenado pelo Prof. Dr. Júlio César 

Voltarelli e sua equipe, em Ribeirão Preto; 

No ano de 2006, foi inaugurada a Unidade de Terapia Imunológica, 

destinada exclusivamente para os transplantes em doenças autoimunes. Em 2002, 

foi realizado em Ribeirão Preto o primeiro transplante para diabetes do tipo 1 do 

mundo. A partir do ano de 2012, após o falecimento do Prof. Júlio César Voltarelli, 

as pesquisas passaram a ser coordenadas pela Prof. Dra. Maria Carolina de Oliveira 

Rodrigues; 

O transplante de células-tronco hematopoéticas para doenças autoimunes 

tem sido realizado por vários centros ao redor do mundo, especialmente na Europa, 

América do Norte, Austrália e China. No Brasil, centenas de pacientes já foram 

tratados, principalmente pelo HCFMRP-USP e Hospital Israelita Albert Einstein. 

Atualmente, o Brasil é considerado referência mundial para esses tipos de 

transplantes, especialmente para diabete melito do tipo 1 e esclerose sistêmica. 

Desenvolvemos pesquisas e nos destacamos pelo número de pacientes 

transplantados e pela qualidade da assistência prestada. 

 

Elaboração: 

Enfa. Andreia Zombrilli 

Contato: www.transplantardai.com.br 

 

http://www.transplantardai.com.br/
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ANEXO 2 – Conteúdo do Módulo 2, Transplante ,disponibilizado no Ambiente 

Virtual de Aprendizagem website Transplantar, Ribeirão Preto, SP, 2017 

 

O transplante autólogo de células-tronco hematopoiéticas (TACTH), é um 

procedimento utilizado para a cura ou controle de várias doenças que, sem o 

transplante, poderiam ser fatais ou comprometer a qualidade de vida. Neste 

tratamento são utilizadas altas doses de quimioterapia e infusão de células - tronco, 

que neste caso são do próprio paciente. 

No TACTH podem ocorrer efeitos colaterais que podem ser imediatos ou 

tardios, os quais desaparecem quando os medicamentos que os causam deixam de 

serem usados, os principais efeitos colaterais são: náuseas, vômitos, cansaço, falta 

de apetite, alteração do humor, inflamação e ou feridas na mucosa da boca, febre, 

infecções, alteração orgânica. Sabendo que podem ocorrer essas reações, a equipe 

está preparada para preveni-las e tratá-las, o TATCH ocorre em duas fases: 

mobilização e condicionamento. 

Fase de mobilização: É previsto nesta fase internação hospitalar de até tres 

dias, onde são feitas duas doses de quimioterapia, em seguida o paciente é 

encaminhado ao hemocentro para avaliação e pre paração para coleta das células 

tronco, é feito medicamento para acelerar a produção de células tronco no sangue 

periférico, quando for adequado as células são coletadas por aférese, em uma 

máquina que fará a remoção das células tronco do sangue periférico; assim o 

hemocentro faz a criopreservação para que as células sejam reintroduzidas no 

paciente na próxima fase. Em média tem duração de 15 dias, e o paciente precisa 

ficar na cidade do centro transplantador; 

Já nesta fase a dose de quimioterapia é capaz de provocar queda total dos 

cabelos. 

Fase de Condicionamento: Tem em média 20 dias de internação 

hospitalar, o paciente receberá altas doses de quimioterapia que destruirão a 

capacidade do corpo produzir células do sangue por um período de tempo, que é 

chamado de aplasia medular, neste momento a imunidade chegará a “zero”, após o 

término do protocolo de quimioterapia as células do paciente que estão guardadas 

no hemocentro é infundida no paciente. 

É através de um cateter venoso central (tubo flexível) que o paciente recebe 

os medicamentos, quimioterápicos, células- tronco, são coletados exames 
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laboratoriais, transfusões quando necessárias. 

Este cateter é um procedimento medico feito no próprio quarto do paciente 

com anestesia local, em uma veia de grande calibre do pescoço ou do tórax.   

  

Importante: É obrigatório que o paciente permaneça na cidade do centro 

transplantador por três meses em média, e tenha um acompanhante o tempo todo 

nas duas fases. 

Elaboração: 

Enfa. Andreia Zombrilli 

Contato: www.transplantardai.com.br 

 

 

 

http://www.transplantardai.com.br/
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ANEXO 3 – conteúdo do módulo 3, doenças autoimunes ,disponibilizado no 

Ambiente Virtual de Aprendizagem website Transplantar, Ribeirão Preto, SP, 

2017 

 

O objetivo é compartilhar informações, de modo bem simples e objetivo, 

sobre as doenças autoimunes mais transplantadas no Brasil. 

A ciência ainda não consegue explicar a origem das doenças autoimunes, e 

ainda são motivo de estudos no mundo todo. O que se entende sobre o mecanismo 

destas doenças, é que o organismo passa a ser “atacado” pelo seu próprio sistema 

imunológico. Normalmente, o sistema imunológico garante proteção contra 

invasores externos, como vírus, bactérias e fungos. As terapias propostas para 

combater as doenças autoimunes são direcionadas para interromper esse “ataque”. 

No Transplante autólogo de Células Tronco Hematopoéticas (TATCH), é feito de 

forma mais agressiva com altas doses de quimioterápicos e imunossupressores. 

Nas doenças autoimunes a gravidade depende dos órgãos afetados pela 

doença, por exemplo: órgãos e estruturas nobres do corpo, como o sistema nervoso 

central, coração, pulmão e/ou vasos sanguíneos. 

As doenças mais frequentemente transplantadas são: 

Esclerose Sistêmica (ES) 

É uma doença autoimune que envolve lesão dos vasos, fibrose da pele e 

inflamação. Provoca espessamento e enrijecimento da pele (esclerodermia) e, 

muitas vezes, dos órgãos internos, como, pulmões, coração, rins e trato digestivo. 

Pode ser subdividida em três formas: 

Esclerose sistêmica difusa: Existe acometimento da pele, que estende-se ás 

regiões centrais do corpo, como tronco e a face. Pode afetar vários órgãos internos, 

pode provocar fibrose pulmonar (causando espessamento dos pulmões e 

interferindo com a respiração, também sendo conhecida como doença intersticial 

pulmonar), coração, sistema gastrointestinal e rins. É a forma mais grave da doença.  

Esclerose sistêmica limitada: Nessa forma da doença, o acometimento da pele 

costuma ser mais periférico, atingindo as mãos, antebraços, pernas, face e pescoço, 

poupando o tronco, braços e coxas. 

 

Órgãos internos costumam demorar mais para serem acometidos, e quando 

são geralmente os atinge vasos dos pulmões e tudo digestivo. 
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Esclerose sistêmica sine esclerodermia: é uma situação pouco frequente (menos 

de 5% dos casos) na qual existem evidências de acometimento “esclerodérmico” de 

um órgão interno sem espessamento da pele. 

Atualmente as indicações para o transplante de ES são: ES difusa ou 

limitada que esteja piorando mesmo em uso do tratamento convencional, idade 

inferior à 60 anos, presença de pneumopatia intersticial comprovada por tomografia, 

piora da capacidade vital mesmo em uso de tratamento convencional. 

 

Lúpus Eritematoso Sistêmico (LES)  

 

LES ou lúpus é uma doença inflamatória crônica de origem autoimune, 

causada pela disfunção do sistema imunológico. É uma doença que predomina no 

sexo feminino geralmente inicia entre a segunda e a terceira décadas de vida, e 

podendo afetar também crianças e idosos. É comum que os pacientes com LES 

tenham algum familiar com histórico de doenças autoimunes, que pode sugerir 

componentes genéticos e hormonais da doença, além disso, é fato bem estudado 

que a exposição solar pode facilitar ou piorar a doença. 

O lúpus pode provocar sintomas que são gerais, como a febre, 

emagrecimento, perda de apetite, fraqueza e desânimo. Outros, específicos de cada 

órgão como dor nas articulações, inflamação da pleura, hipertensão pulmonar, 

hipertensão arterial, alterações renais e na pele costuma ser afetada com manchas 

avermelhadas ou eritematosas, geralmente nas áreas mais expostas ao sol (face, 

colo, braços, orelhas). Na face essa mancha é chamada de “asa de borboleta” 

devido à semelhança do desenho. Exames laboratoriais ajudam no diagnóstico e 

manejo desta doença. 

Houve avanços recentes no tratamento do lúpus, porém, é uma doença 

potencialmente grave, a depender da progressão da doença nos órgãos afetados, 

como por exemplo, os rins que podem ficar insuficientes e necessitar de tratamento 

dialítico. 

Quando a doença continua a progredir apesar do tratamento, o transplante 

pode ser indicado pelo reumatologista quando apresentar um ou mais desses 

sintomas, que foram tratados com terapia convencional e continuam piorando: 

glomérulonefrite grau III ou  IV ,Vasculite visceral, citopenias autoimune, eventos 

trombóticos. 
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Esclerose Múltipla (EM) 

 

A Esclerose Mútipla (EM) é uma doença autoimune, onde o sistema 

imunológico ataca o seu próprio sistema nervoso central, provocando lesões no 

cérebro e na medula espinhal. Esta doença de causa ainda desconhecida, 

geralmente afeta jovens, na sua maioria mulheres entre 20- 40 anos. 

O termo esclerose múltipla significa "muitas cicatrizes”. É uma doença 

neurológica crônica e que não tem cura, mas que pode ser controlada com 

medicamentos. Pode ter variados sintomas: fadiga intensa, depressão, fraqueza 

muscular, alteração de sensibilidade, alteração do equilíbrio da coordenação motora, 

perda visual e disfunção intestinal e da bexiga. 

Os tratamentos da EM buscam reduzir a atividade inflamatória e a agressão 

do sistema nervoso, assim reduzindo os surtos e a evolução da doença. O 

tratamento dos sintomas associados à EM tem grande importância para melhorar a 

qualidade de vida. São indicados também neurorreabilitação, que é fundamental 

para reduzir a espasticidade, espasmo, fadiga, depressão, entre diversos outros 

sintomas. A neuroreabilitação inclui: psicologia, neuropsicologia, fisioterapia, 

arteterapia, fonoaudiologia, fisioterapia, neurovisão na área da oftalmologia e terapia 

ocupacional. 

Muito se estuda sobre esclerose múltipla pelo mundo. Assim, muitos 

tratamentos são descobertos e tem bons resultados no controle desta doença. 

O Transplante de Células-Tronco Hematopoéticas (TACTH) é um tratamento 

também estudado para EM, com a finalidade de estabilizar a doença. Neste 

tratamento aplica-se altas doses de quimioterapia, causando aplasia da medula, e 

consequentemente provocando a destruição do sistema imunológico. Com isso, 

acredita-se que ao se refazer, o sistema imunológico deixe de agredir o próprio 

organismo. Trata-se de um tratamento agressivo, que deve ser indicado somente 

aos pacientes que não tiveram resultados com as terapias convencionais. 

Geralmente o transplante é indicado aos seguintes pacientes: 

- Pacientes com a forma recorrente-remitente (EMRR) com incapacidade 

moderada, que consigam deambular sozinhos ou, no máximo, com o apoio de uma 

bengala, que tenham surtos frequentes ou com lesões novas à ressonância 

magnética, e não tenham respondido a pelo menos duas linhas de tratamento; 

- Pacientes com a forma secundariamente progressiva (EMSP) com surtos 
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ou primariamente progressiva (EMPP), mas com lesões novas à ressonância 

magnética e piora clínica confirmada ao longo do último ano; 

Após mais de 20 anos do inicio da utilização clínica do transplante (TACTH), 

há registros de mais 450 pacientes com EM que foram submetidos ao procedimento 

na Europa. E no Brasil mais de 140 transplantes já foram realizados, no Hospital das 

Clínicas de Ribeirão Preto, São Paulo e Hospital Israelita Albert Einstein. 

 

Diabetes do tipo 1 (DM1) 

 

Diabetes do tipo 1 é uma forma de diabetes que é resultado da destruição 

das células beta pancreáticas pelo próprio sistema imunológico (doença autoimune). 

Isso provoca deficiência na produção de insulina, assim, a glicose fica no sangue, 

em vez de ser usada como energia. O excesso de glicose no sangue provoca várias 

manifestações e o paciente percebe que está doente. 

 Geralmente costuma acometer crianças e adultos jovens, mas pode ser 

desencadeado em qualquer faixa etária. Essa variedade é sempre tratada com 

insulina, medicamentos, planejamento alimentar e atividades físicas, para ajudar a 

controlar o nível de glicose no sangue. 

Os sintomas mais comuns são: sede, excesso de urina, emagrecimento, 

cansaço e fraqueza.  

Se o tratamento não for realizado rapidamente, os sintomas podem evoluir 

para desidratação grave, sonolência, vômitos, dificuldades respiratórias e coma. 

Esse quadro mais grave é conhecido como Cetoacidose Diabética e necessita de 

internação para tratamento. 

Em 2004, o imunologista Júlio Voltarelli (falecido em março de 2012), do 

Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo (USP). 

Iniciou uma técnica pioneira no mundo o transplante de células-tronco em 

pacientes com diabetes tipo 1 recém-diagnosticado. O transplante é feito com 

quimioterápicos em altas doses, aplicados logo após o diagnóstico de diabetes. Isso 

porque neste momento, sabemos que uma grande parte do pâncreas já foi 

destruída, mas restam cerca de 10-20% ainda viáveis. Se conseguirmos interromper 

a destruição do pâncreas neste momento, é possível preservar essas células e, 

assim, controlar o diabetes com mais facilidade. 

De 2004 à 2017 foram transplantados no HCRP 25 pacientes com DM1. 
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Desses 21 ficaram sem insulina durante vários meses a anos, e alguns pacientes 

continuam sem usar insulina há mais de 10 anos. 

Atualmente, o protocolo de pesquisa recebe pacientes a partir de 18 anos, e 

até SEIS SEMANAS de diagnostico da doença. Embora o tratamento traga 

benefícios, os pacientes precisam manter rotinas diárias de dieta alimentar e 

exercícios físicos, mesmo depois do transplante. 

 

 

 

 

Elaboração:  

Enfa. Andreia Zombrilli  

Contato: www.transplantardai.com.br 
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ANEXO 4 – Conteúdo do Módulo 5, orientações, disponibilizado no Ambiente 

Virtual de Aprendizagem website Transplantar, Ribeirão Preto, SP, 2017 

 

Orientações para internação 

 

Na segunda fase TACTH, que é chamada de condicionamento, várias orientação 

são fornecidas aos pacientes e seus acompanhantes a fim de prevenir 

especialmente infecções que todos os pacientes estão suscetíveis por estar com as 

células de defesa baixas, como: 

 

- INSTALAÇÕES FÍSICAS 

 

O quarto é de uso individual pelo paciente, onde todas as atividades são feitas até a 

recuperação da medula, saindo apenas para realização de exames, quando 

necessários. O acompanhante terá não pode utilizar o que é destinado aos 

pacientes (cama, cadeira, mesa, banheiro, etc). Assim também como o paciente não 

deve utilizar os locais destinados ao acompanhante. 

Todos os objetos (bolsas, nécessaire, malas, livros, embalagens, telefones 

celulares, computadores) que entram no quarto deverão ter higienizados com pano 

embebido em álcool 70%. 

 

- VESTUÁRIO 

 

O pijama do paciente é fornecido pelo hospital, trocado diariamente ou quantas 

vezes forem necessárias, as roupas intimas, meias, luvas e toucas, são do próprio 

paciente; 

O acompanhante deverá trocar de roupa diariamente, tomando o cuidado de não 

molhá-las no banheiro;  

Adornos (anéis, brincos, piercing) não são permitidos. 

Atenção: Evite roupas curtas e decotes. 

 

Não é permitido lavar ou secar nenhum tipo de roupa dentro do quarto, portanto, 

roupas sujas devem ser lavadas fora do hospital; 
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- LAVAGEM DAS MÃOS 

 

A higienização das mãos é o procedimento mais importante para evitar a 

transmissão de infecções relacionadas à assistência à saúde, promovendo 

segurança ao paciente durante todo o tratamento.  

Existem microrganismos capazes de causar doenças e nossas mãos, são muito 

pequenos não conseguimos enxergar. Por isso a higienização das mãos é tão 

importante. Se feita adequadamente muitos desses microrganismos são eliminados. 

A higiene das mãos deve ser feita em pia/lavatório para essa finalidade, com 

sabonete líquido antisséptico apropriado. 

Ainda, quando não tiver sujidade visível nas mãos, a higienização pode ser realizada 

com preparação alcoólica, que fica disponível em vários pontos da unidade (dentro 

do quarto, próximo às entradas, sobre a geladeira e armários). 

 

Momentos para higiene das mãos: 

 

 Antes e após as refeições; 

 Antes e após utilizar o banheiro; 

 Imediatamente após quaisquer tarefas que possam envolver exposição potencial a 

fluidos corporais, tais como: urina, fezes, suor, vômito; 

 Antes e após tocar superfícies próximas ao paciente; 

 Antes e após manusear qualquer objeto (ex: comadres e papagaios, livros, 

computadores, celulares, maçanetas etc.); 

 Antes de abrir geladeiras e armário de roupas; 

 Ao entrar ou sair do quarto; 

 Sempre que as mãos estiverem sujas. 

 

- USO DA MÁSCARA 

 

Assim que começa a quimioterapia todas as pessoas que entram no quarto usam 

máscaras faciais comuns; 

Os acompanhantes permanecem de máscara durante o transplante. A máscara 

deverá ser trocada a cada 24h,  se estiver saturada, sempre após espirros, tosse, ou 

cair no chão. 
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Rotinas diárias no Hospital 

 

- HIGIENE PESSOAL 

 

Banho: A enfermagem, no inicio da manhã, prepara o paciente para o banho, 

protegendo o cateter central para não molhar, acompanha o banho, que é 

recomendado na cadeira, pois é possível ocorrer mal estar súbito e com isso queda 

ao solo. 

Para o banho o hospital fornecerá sabonete antisséptico para uso durante a 

internação. Para higiene do couro cabeludo e face sabonete líquido neutro do 

paciente. 

 

Higiene íntima: Não é permitido uso de papel higiênico nesta fase. Para a higiene 

intima é utilizado ducha higiênica e toalhas apropriadas (macias). Traga para o 

hospital um sabonete líquido neutro para este fim. 

 

Lembre-se de lavar as mãos antes e após a higiene íntima. 

 

Higiene oral: Durante todo do tratamento, é necessário usar escova de cerdas extras 

macias e movimentos delicados para evitar lesões; traga para o hospital um protetor 

labial, para evitar fissuras (rachaduras) nos lábios. 

Durante a infusão de certas drogas quimioterápicas, a enfermagem oferecerá gelo 

para prevenção de mucosites. Além disso, poderá ser realizado laser terapia com a 

mesma finalidade pela equipe da odontologia, de acordo com a disponibilidade no 

hospital. 

 

Higiene das unhas: as unhas devem ser mantidas curtas, não retirando as cutículas, 

pois servem como barreira de proteção. Não roa as unhas, não lixe as unhas. Traga 

um cortador de unhas novo; a enfermagem fará o corte das unhas se for preciso. 

 

O acompanhante deve manter suas unhas limpas e curtas, não lixar e nem cortar 

próximo ao paciente. 
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- PREVENÇÃO DE QUEDAS 

 

Devido à queda das plaquetas sanguíneas, as quedas devem ser totalmente 

evitadas para não ocorrerem sangramentos e complicações. 

Vários fatores como idade, condições ambientais e efeitos adversos dos 

medicamentos, poderá aumentar o risco de mal súbito, por isso, é necessário 

cuidados preventivos: 

 

 O paciente não deve se levantar ou andar sozinho; 

 Usar chinelos antiderrapantes (um para banho e um para o quarto); 

 Não andar em piso úmido, não pisar descalço no chão; 

 Manter as grades da cama elevadas; 

 Chamar ajuda em todas as atividades de movimentação; 

 Não é permitido uso de tapetes; 

 Manter a barra da calça na altura do tornozelo; 

 Usar as barras de apoio do banheiro para evitar quedas; 

 Se fizer uso de óculos, usar sempre que for andar; 

 Não levantar se estiver com sono, sentindo tontura ou mal estar; 

 A iluminação do quarto deve ser adequada; 

 Comunique a equipe sintomas que possam ser de efeitos adversos dos 

medicamentos (sonolência, tontura, vertigem, mal estar etc.). 

 

- CATETER VENOSO CENTRAL 

 

 
Banco de imagens PINTEREST 

 

Neste tipo de tratamento é utilizado o cateter venoso central de curta 
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permanência, que necessita de cuidados especiais para o controle de infecções, 

portanto: 

 

 Antes do banho, ele receberá uma cobertura impermeável para que a água do 

chuveiro não molhe o curativo; 

 Durante o banho direcione o jato d’água para longe do cateter; 

 Não converse com a enfermeira enquanto é feito o curativo, para evitar 

respingos de saliva; 

 Cuidado com a movimentação do seu corpo evite movimentos bruscos para 

que não ocorra saída acidental do cateter. 

 

- MEDICAÇÕES 

 

 

Banco de imagens PIXABAY 

 

Existem medicações que são muito prejudiciais durante o tratamento e 

podem colocar a sua vida em risco, portanto, somente medicamentos prescritos 

pelos médicos da equipe poderão ser utilizados 

 

- ALIMENTAÇÃO 

 

É muito importante uma alimentação balanceada e o consumo de 2 a 3 litros de 

água por dia; 

A alimentação durante o tratamento é acompanhado pela nutricionista da equipe, os 

alimentos são preparados com rigoroso cuidado e higiene, a água que é oferecida 

aos pacientes sofre um processo especial de filtragem; 

Os alimentos preferencialmente são cozidos, alimentos crus somente após rigorosa 

higienização e imersão em solução de hipoclorito de sódio (2,5%); 

Qualquer outro alimento (não preparado no hospital) que o paciente queira comer 
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deve ser autorizado pela nutricionista. 

 

ATENÇÃO:  

 Não ingerir bebidas com lactobacilos vivos; 

 Não ingerir castanhas, e nenhum alimento que as contenham; 

 Preparados com ovos crus. 

 

 

- CONTROLE HÍDRICO 

 

Para o sucesso do tratamento, é muito importante sabermos, se o paciente está 

ganhando ou perdendo peso corporal e se esta eliminando ou acumulando líquidos 

no corpo. Por isso algumas rotinas são estabelecidas: 

 Peso corporal 3x ao dia (manhã, tarde, noite); 

 Será anotado em um impresso próprio TUDO (incluindo líquidos, gelatinas, 

picolé) que o paciente ingere de líquidos nas 24 horas. 

 

- VISITAS 

 

Durante o tratamento o paciente poderá receber vistas, porém, é importante que o 

menor número de pessoas venha visitá-lo, para evitar exposição do paciente à 

possíveis infecções trazidas pelo visitante. 

Crianças, pessoas doentes ou recém-vacinadas (há menos de 15 dias) não devem 

visitar pessoas internadas. 

Em caso de dúvidas sempre converse com a equipe de saúde. 
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- ACOMPANHANTES 
 

 
Banco de imagens PIXABAY 

 
O acompanhante é um membro participante do cuidado do paciente. 
 
O ideal é que o acompanhante seja alguém familiarizado com o paciente e 

capaz de oferecer amor, paciência, ajuda e respeito. 

Caso o acompanhante não se adapte às necessidades do serviço 

transplantador e do paciente, trazendo-lhe riscos, poderá ser substituído a pedido da 

equipe de saúde. 

É importante o acompanhante observar e comunicar alterações que estão 

acontecendo com o paciente, oferecer apoio emocional, ajuda nos cuidados diários. 

 

Dicas: 

 

 Manter os cabelos limpos e presos; 

 Unhas limpas e bem curtas; 

 Não use adornos; 

 Não é permitido entrar em outras enfermarias; 

 Não é permitida a permanência do acompanhante no posto de enfermagem; 

 Não use perfumes fortes, os pacientes ficam sensíveis a odores; 

 Use roupas confortáveis e adequadas ao ambiente hospitalar. 

 

 

Elaboração: 

Enfa. Andreia Zombrilli 

Contato: www.transplantardai.com.br 

 

http://www.transplantardai.com.br/
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ANEXO 5 – Conteúdo do Módulo 5, orientações, disponibilizado no Ambiente 

Virtual de Aprendizagem website Transplantar, Ribeirão Preto, SP, 2017 . 

 

Orientações para alta 

O transplante de células tronco hematopoéticas é um procedimento 

complexo e mesmo depois da alta são necessários vários cuidados para diminuir o 

risco de complicações. 

Por isso, é importante seguir corretamente as orientações fornecidas pela 

equipe de saúde. 

 

- HIGIENE: 

Tomar banho pelo menos uma vez ao dia, com sabonete glicerinado ou 

neutro (uso individual), preferencialmente use sabonete líquido; 

Fazer higiene íntima com água sempre após evacuações; 

Usar papel higiênico branco e dupla e macio; 

Manter as unhas sempre curtas e limpas, não retire as cutículas, pois, elas 

servem como uma barreira de proteção contra os microorganismos, usar somente 

esmaltes novos e de uso exclusivo; 

Não frequentes salões de beleza, nesta fase você não poderá fazer 

depilações com cera ou com aparelhos elétricos, não retire os pêlos da sobrancelha. 

Caso necessite remover pêlos use lâmina de barbear nova e de uso exclusivo com 

bastante delicadeza e cuidado; 

Evite cosméticos perfumados e com álcool; 

Não use maquiagem nos olhos, você poderá usar batom novo e de uso 

indidual; 

Em caso surjam alterações em qualquer local do corpo como: dor, coceira, 

vermelhidão, e/ou feridas no ânus, pênis ou bolsa escrotal, vagina e pele, você 

deverá comunicar a equipe médica e/ou de enfermagem. 
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Higiene Oral 

 

 

Banco de imagens PIXABAY 

 

Usar escova dental extra macia e creme dental de acordo com orientação do 

dentista e sempre após refeições; 

Caso apresente: sangramento na gengiva, bolhas nos lábios, rachaduras, dor, aftas, 

placas brancas (sapinhos), ardor, procurar orientação médica, enfermagem e 

dentista. 

 

 

Lavagem das Mãos 

 

 

Banco de imagens PIXABAY  

 

Mantenha suas mãos sempre limpas! Você deverá lavar as mãos várias 

vezes ao dia, principalmente nas seguintes situações: 

 

Antes e após as refeições; 

Após utilizar o banheiro; 

Quando entrar em contato com objetos; 

Sempre que sujar as mãos. 
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Limpeza da Casa 

 

A limpeza da casa deverá ser realizada diariamente ( nunca pelo paciente). 

Usar para limpeza: desinfetantes, sabão em pó, sabão em pedra e no 

banheiro hipoclorito de sódio (roupalim, água sanitária) 

Limpar o carpete diariamente com água e vinagre (1 colher de vinagre para 

1 litro de água) 

Não usar inseticidas de nenhum tipo, exceto aqueles elétricos (de tomada). 

OBS: Manter o ambiente sempre limpo e em ordem. Não utilizar ventiladores. O uso 

de ar condicionado está liberado desde que o mesmo tenha passado por revisão e 

troca de filtros. 

 

Roupas  

 

Lavar bem as roupas com água e sabão. Passar as roupas a ferro após 

secar, incluindo roupas íntimas; 

Usar sempre uma troca de roupa limpa por dia. 

OBS: Trocar e lavar diariamente: cueca, calcinha, meias, camisas, 

camisetas, blusas, toalha de banho. 

 

 

- SONO E REPOUSO 

 

  

 

Dormir em ambiente tranquilo e arejado, e repousar durante o dia; 

 A roupa de cama deverá ser trocada a cada três dias e deve ser lavada e 

passada. 
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- LAZER E RECREAÇÃO 

 

Passeios 

Usar máscara sempre que sair, ou receber visitas; 

Evitar lugares com aglomeração, tais como: ônibus, cinemas, elevadores 

cheios, teatros, supermercados e igrejas. 

 

Exercícios Físicos 

Os exercícios físicos serão orientados pelo profissional de fisioterapia de acordo 

com suas condições no momento da alta ou nos seus retornos. 

 

Visitas 

Receber poucas visitas a cada dia, evitar receber várias pessoas ao mesmo 

tempo; 

Usar máscara sempre que receber visitas; 

Não entrar em contato com pessoas com viroses (gripes, varicela, caxumba, 

herpes, febre, diarréia) e outras infecções; 

Evitar contato com crianças desconhecidas e crianças recém-vacinadas (há 

menos de 15 dias). 

 

 

- CUIDADOS ESPECIAIS 

 

Uso de Máscaras 

Usar máscara sempre que sair de casa e quando receber visitas. 

 

Retorno ao Trabalho 

Após avaliação e orientação médica. Isto vai depender do seu estado físico, 

do seu sistema de defesa e do que você faz. Antes de pelo menos 100 dias pós-

transplante, você não poderá trabalhar. 
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- ALIMENTAÇÃO 

 

 Fazer de 5 a 6 refeições no dia e ingerir de 2 a 3 litros de líquidos ao dia; 

 Fazer refeições balanceadas, que contenham carnes, legumes, frutas, 

verduras e cereais e que tenham pouca gordura; 

 A água deverá ser filtrada e fervida por 20 minutos em fogo baixo após 

fervura devendo permanecer em recipiente com tampa na geladeira, consumir 

em até 24 horas. Utilizar água fervida para preparar suco, chá ou outra 

bebida. 

 Os embutidos (presunto, queijo, salame, mortadela) devem ser cozidos 

(microondas, chapas, grelhas) antes de serem ingeridos. 

 Margarinas devem ser compradas em potes pequenos, mantendo em 

geladeira e consumindo em 5 dias; 

 Manteiga em barra: cortá-la em 5 pedaços, embalar, congelar. Descongelar e 

consumir um pedaço a cada vez; 

 As carnes devem ser sempre bem cozidas (nunca cruas), não ingerir ovos 

mal cozidos ou fritos com gema mole; 

 Não deixe alimentos cozidos em contato com os crus. Após manipular o 

alimento cru, não utilize o mesmo utensílio em um alimento cozido. 

 Sal, açúcar e gordura: Use com moderação; 

 Evite alimentos que ficaram na geladeira por mais de 24 horas, prefira os 

alimentos que acabaram de ser feitos; 

 É permitido o consumo de alimentos pasteurizados (industrializados e que 

sofreram a ação de temperatura alta para matar microorganismos) de marca 

conhecida. Fazer a limpeza com água e sabão antes de abrir a embalagem 

(iorgute, achocolatados, sucos, chás, etc); 

 Você não deverá comer em bares, restaurantes, ou comprar alimentos de 

fabricação caseira, expostos em vitrines ou de procedência duvidosa; 

 Ao comprar os alimentos, verifique a data de fabricação e de validade, o 

aspecto 

dos alimentos e integridade das embalagens; 

 Todos os utensílios de cozinha devem ser bem limpos com água e sabão e 

guardados secos; 

 As frutas e hortaliças são permitidas desde que, muito bem higienizadas. 
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(Não é permitido consumir morango e uva); 

 Consumo de molhos e coberturas (maionese, mostarda, chantilly e coberturas 

de bolo) somente os industrializados. 

 Consumo de cereais (granola, aveia, etc), infusões e chás, somente 

industrializados; 

 Sucos e mel, consumir os pasteurizados, em até 3 dias desde que 

armazenado em geladeira após aberto; 

 Queijos: não consumir os de mofo branco (brie e camembert) e azul 

(gorgonzola) 

 Consumir iogurtes industrializados; Não consumir iogurtes com adição de 

probióticos; 

 Frios (presunto, blanquet, etc) Preferir os embalados a vácuo, consumir até 3 

dias em geladeira após aberto. 

 

Outras informações poderão ser obtidas com a nutricionista da equipe. 

 

- TEMPERATURA CORPORAL 

 

Verificar três vezes ao dia deixando o termômetro de 3 a 5 minutos ou ate 

soar o alarme caso termômetro digital (manhã, tarde e noite); 

Comunicar imediatamente o Serviço de TMO sobre qualquer alteração, 

como febre (temperatura maior ou igual 37,8 ºC), tremores e calafrios. 

 

- ATIVIDADE SEXUAL 

 

Iniciar atividade sexual somente após liberação médica. O início destas 

atividades dependerá de seu estado geral e de sua contagem de plaquetas; 

Usar sempre preservativos e lubrificantes à base de água para diminuir a 

irritação; 

Evitar atividade sexual com parceiros desconhecidos e em locais 

promíscuos. 
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- OUTROS 

 

 Evitar contato com animais domésticos (cachorro, gato, etc.), excrementos 

humanos e animais (como trocar fraldas, limpar gaiolas e aquários), flores, 

terra, lixo, locais em reforma ou construção; 

 Comunicar o serviço em caso de irritação, descamação e lesões de pele, dor 

abdominal (cólica), diarréia, vômito, fraqueza, tontura, ou: 

 Dor e ardência ao urinar, 

 Presença de sangue na urina e fezes, 

 Falta de ar, dor no tórax, tosse, ou seja, a presença de qualquer alteração. 

 Não fumar; 

 Não ingerir bebidas alcóolicas; 

 Evite contato com pessoas recém-vacinadas (até 15 dias após a vacina) 

 Não receber vacinas antes de 6 meses do transplante, exceto sob autorização 

do médico da Unidade de Transplante. 

 

- MEDICAÇÕES 

 

Utilizar somente os medicamentos recomendados pelos médicos da UTMO, 

Seguir corretamente a folha de autovigilância. Sempre que vier ao hospital          

trazer a folha de autovigilância e os medicamentos. 

 

- ACOMPANHAMENTO AMBULATORIAL 

 

O retorno será realizado conforme avaliação médica e de enfermagem; 

Horário de funcionamento do ambulatório: 07h30min as 17h00min; 

O paciente deverá chegar no período da manhã às 7h30 e no período da 

tarde às 13h30min; 

Trazer sempre nos retornos do Hospital a folha de autovigilância, os 

medicamentos que serão usados na semana e o cartão de retorno; 

Trazer alimentos e líquidos para as refeições; 

Observar as orientações quanto à necessidade do jejum para coleta de 

exames; 

Quando houver exames para colher, comparecer ao ambulatório em jejum, e 
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até as 7h30; 

Apesar das restrições, procure fazer coisas que você goste e que não 

ofereçam risco, procurando levar uma vida o mais próximo do normal; 

Se tiver qualquer dúvida, pergunte sempre para um profissional da equipe, 

esclarecendo-a, e qualquer alteração comunique o serviço. 
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ANEXO 6 – Conteúdo do Manual de Internação utilizado e validado na prática 

clinica da Unidade de Terapia Imunológica e utilizado no Ambiente Virtual de 

Aprendizagem website Transplantar, Ribeirão Preto, SP, 2017. 
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Anexo 7 – Termos de autorização de uso de imagem e voz, aplicado 

para os profissionais que gravaram vídeos para o website TRANSPLANTAR, 

2017 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


