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RESUMO  

 

O estudo objetivou construir e validar uma ferramenta de tecnologia do tipo vídeo educativo 

para orientação no perioperatório de cirurgia robótica. Trata-se de uma pesquisa metodológica 

do tipo desenvolvimento. O vídeo educativo foi intitulado “ENFERMAGEM NA ROBÓTICA: 

Orientações de Apoio no Perioperatório para o Enfrentamento Cirúrgico” teve como essência 

a realização de uma revisão da literatura. O tempo de duração do vídeo foi de 7 minutos e 33 

segundos. O estudo consiste na construção e validação de um vídeo para auxiliar a Enfermagem 

nas orientações de apoio no período perioperatório ao paciente em procedimento cirúrgico do 

tipo robótico. composto por duas fases em seu delineamento: 1ª fase Revisão Integrativa para 

o levantamento bibliográfico (RI 2) e 2ª fase que correspondeu ao estudo metodológico 

(construção, validação do vídeo e elaboração do roteiro final). O processo de produção do vídeo 

seguiu três etapas: a) pré-produção (sinopse ou storyline, argumento, roteiro e storyboard); b) 

produção e; c) pós-produção. Para a validação do roteiro sobre o conteúdo e aparência, em que 

a partir dos critérios, participaram 14 especialistas para a validação do conteúdo com 

experiência na área da temática, e 10 especialistas para validação técnica na aparência com 

experiência na produção de vídeos. Utilizou-se a estatística descritiva para análise das variáveis 

sociais e profissionais dos juízes de conteúdo e técnicos. Para a análise qualitativa  os 

comentários e sugestões em cada bloco foram organizados em quadros. O vídeo educativo foi 

avaliado quanto aos seus Objetivos, Estrutura e apresentação e Relevância. Todos os itens das 

três dimensões avaliadas apresentaram IVC excelentes, variando entre 0,86 a 1,00 (p>0,05), 

com IVCt = 0,95. Foi utilizado como ferramentas de softwares, editor inteligente de vídeo e 

texto. Para a elaboração do vídeo educativo o Adobe Premiere, Adobe Photoshop, Adobe 

Audition, e Animaker. as alterações realizadas no estudo para a elaboração do vídeo educativo, 

estão de acordo com o referencial que fora utilizado. As sugestões propostas consideradas 

pertinentes foram acatadas em sua maioria, enriquecendo e quantificando ainda mais a 

produção do vídeo, sendo incorporada na versão final do vídeo. Portanto, o Produto Final, 

decerto, conduzirá os enfermeiros em suas orientações no período perioperatório dos pacientes 

de Cirurgia Robótica, orientando o acolhimento dos pacientes e a correta preparação para o 

procedimento cirúrgico, provendo uma excelente recuperação. Percebeu-se o desprovimento na 

área da cirurgia para procedimento robótica, o destaque da Enfermagem para orientações 

perioperatórias no qual houvesse o apoio para o enfrentamento cirúrgico do paciente. Diante 

disso, foi comprovado a utilidade, e importância na construção e validação de uma ferramenta 

de tecnologia do tipo vídeo educativo para orientação no perioperatório de cirurgia robótica.   

 

Palavras-chave: Enfermagem. Procedimento Cirúrgico Minimamente Invasivo. Pré-

operatório. Informação. Robótica.  
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ABSTRACT  

 

The study aimed to build and validate an educational video-type technology tool for guidance 

in the perioperative period of robotic surgery. This is a development-type methodological 

research. The educational video was entitled "NURSING IN ROBOTICS: Perioperative 

Support Guidelines for Surgical Coping" had as it´s essence the realization of a literature 

review. The duration of the video was 7 minutes and 33 seconds. The study consists of the 

construction and validation of a video to assist nursing in providing support in the perioperative 

period to patients undergoing robotic surgical procedures. composed of two phases in its design: 

1st phase Integrative Review for the bibliographic survey (RI 2) and 2nd phase that will 

correspond to the methodological study (Construction, Validation of the video, and elaboration 

of the final script). The video production process followed three stages: a) pre-production 

(synopsis or storyline, script, script and storyboard); b) production and; c) post-production. For 

the validation of the script on content and appearance, based on the criteria, 14 experts 

participated in the validation of the content with experience in the subject area, and 10 

specialists for technical validation in appearance with experience in video production. 

Descriptive statistics were used to analyze the social and professional variables of the content 

and technical judges. For the qualitative analysis, the comments and suggestions in each block 

were organized into tables. The educational video was evaluated regarding its Objectives, 

Structure and presentation and Relevance. All items of the three dimensions evaluated 

presented excellent CVI, ranging from 0.86 to 1.00 (p>0.05), with CVIt = 0.95. It was used as 

software tools, intelligent video and text editor. Adobe premiere, adobe photoshop, adobe 

audition, and animaker were used to create the educational vídeo. the alterations made in the 

study for the elaboration of the educational video are in accordance with the framework that 

was used. The proposed suggestions considered pertinent were mostly accepted, enriching and 

quantifying even more the video production, being incorporated in the final version of the video. 

Therefore, the material will be able to guide nurses in their guidance in the perioperative period 

of CR patients, so that patients feel welcomed and well prepared for their surgical procedure, 

providing an excellent recovery. It was noticed the lack in the area of surgery for robotic 

procedure, the emphasis of nursing for perioperative guidelines in which there was support for 

the patient's surgical coping. Therefore, the usefulness and importance in the construction and 

validation of an educational video-type technology tool for guidance in the perioperative period 

of robotic surgery was proven. 

 

Keywords: Nursing. Minimally Invasive Surgical. Preoperative. Information. Robotics. 
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1 INTRODUÇÃO  

Com o aumento do uso das tecnologias, nos diversos segmentos da área da saúde, a 

tecnologia de uso da Cirúrgica Robótica (CR), está em foco na atualidade, por sua diversidade 

e inovadora capacidade de proporcionar benefícios à população que a utiliza.  

A CR tem sua origem no aprimoramento das cirurgias vídeos laparoscopias, de 

procedimento cirúrgico minimamente invasivo, sendo realizada em uma plataforma robótica, 

guiada por um sistema computadorizado, que utilizam técnicas mais complexas, de menor risco 

de provocar traumas a estrutura tecidual do paciente (DOMENE, 2014; MADUREIRA et al., 

2017). 

A excelência para a verificação do grau de expansão, dessa tecnologia, dar-se ao fato de 

já termos em 2013, o número de 2799 Sistemas da Vinci® inseridos em todo o mundo, sendo 

2001 nos EUA, na Europa um número de 442, e no restante do mundo 356 (INTUITIVE 

SURGICAL, 2018). Desta forma, conforme Rubinstein (2015) acredita-se que já existem 

aproximadamente 3000 sistemas robóticos que permitem a CR espalhados pelo mundo. 

Collins (2016) corrobora, que a Intuitive Surgical já inseriu 3.660 sistemas robóticos Da 

Vinci® em todo o mundo, abrangendo 2.431 nos Estados Unidos, 616 na Europa, e 613 nos 

demais mercados internacionais, não cabendo ao pesquisador julgar as referências, mas apenas 

observa-las como fatos significativos. 

Doravante Pereira (2019), estudos apontam que o Brasil é o país da América Latina que 

mais realizou CR, em 2018 já haviam sido realizados no país mais de 8 mil procedimentos, 

comprovando que essa tecnologia complexa cresce no Brasil de forma significativa. 

Essa realidade pode ser exemplificada através dos quantitativos de CR realizadas no 

Hospital Albert Einstein. Desde 2008 até o ano de 2018 foram realizadas mais de 7.000 cirurgias 

robóticas. Entre os meses de janeiro de 2017 até março de 2018, aconteceu um número superior 

a 1.700 procedimentos cirúrgicos, entre as diversas especialidades de urologia, ginecologia, 

torácica, cardíaca, cabeça e pescoço, e gastrocirurgia, pela maioria dos 140 médicos certificados, 

possuem em seu arsenal cirúrgico, um robô da Vinci Xi e dois robôs da Vinci Si (HOSPITAL 

ALBERT EINSTEIN, 2018). 

Atualmente, encontra-se o dispositivo cirúrgico robótico da Vinci®, indexado nos 

registros da ANVISA, com o nome comercial: Sistema Cirúrgico Robótico da Vinci – de 

fabricação da Intuitive Surgical (EUA) e portando a escritura no Brasil pela H Srattner e Cia 
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Ltda, nome técnico: Sistema Para Cirurgia Endoscópica, Número: 10302860146 (ANVISA, 

2012; CONITEC, 2018). 

No Ceará, o primeiro hospital do Nordeste a utilizar o equipamento mencionado acima 

foi o Hospital Monte Klinikum, localizado na cidade de Fortaleza, onde foram realizadas mais 

de 500 cirurgias de diversos tipos como urológicas, ginecológicas, bariátricas, 

coloproctológicas, torácicas, oncológicas e cirurgia geral (O POVO, 2019). 

É imperativa a presença do enfermeiro frente às transformações vivenciadas pelo 

mundo, já que como parte integrante da equipe cirúrgica, e protagonista do cuidado, tem o dever 

e responsabilidades para com o paciente, então assim, deve estar preparado para utilizar 

corretamente os equipamentos, instrumentais, e ferramentas, bem como estar capacitado para 

resolver infortúnios que despontem durante os procedimentos cirúrgicos robóticos assistidos 

por computador. 

A tecnologia já ganhou espaço, no mundo contemporâneo, e o enfermeiro do novo 

século, apresenta uma grande necessidade de manter-se atualizado, sempre à procura de maior 

aprendizado, para lidar com situações de novas práticas, que tragam segurança ao cuidado 

perioperatório da CR (SOUSA et al., 2016). 

Desta forma, faz-se necessário a atuação efetiva do enfermeiro, para proporcionar maior 

segurança na assistência perioperatória, com a implementação de um cuidado qualificado e 

diferenciado, devido a utilização de equipamentos de alta complexidade, no intuito de livrar o 

paciente de possíveis danos, ocasionados pela falta de sapiência sobre a CR. 

Diante do exposto, destacam-se as tecnologias educativas do tipo vídeo, como estratégia 

audiovisual, de caráter extremamente informativo, que impactará de forma positiva no auxílio 

ao enfermeiro em programas de orientação pré-operatórias, para reduzir o nível de ansiedade, 

estresse e medo dos pacientes, desta maneira influenciará em um melhor preparo para o 

enfrentamento cirúrgico de tão alta complexidade (ÁFIO et al., 2014). 

O instrumento metodológico, como o vídeo, é utilizado pelos enfermeiros como 

estratégia inovadora educacional audiovisual, que abrange conhecimentos sobre o processo 

cirúrgico, com uma linguagem simples, layout atraente, com a temática baseada nas 

informações sobre o tratamento cirúrgico em questão, com o objetivo de elucidar dúvidas e 

aumentar a compreensão, possibilitando a sua autossuficiência do saber, reduzindo os riscos 

eventuais à saúde pela falta de instrução (STRAGLIOTTO et al., 2017). 
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Albuquerque (2015) afirma que o uso da tecnologia educacional em forma de vídeo irá 

auxiliar no conhecimento do paciente em relação ao procedimento de forma integral, além de, 

ao mesmo tempo, fortalecer o vínculo cliente-profissional. 

O estudo mostra-se relevante pela contribuição da inclusão de materiais educativos na 

prática assistencial do enfermeiro, e de outros profissionais, além de dinamizar o cuidado frente 

a educação em saúde do paciente submetido a CR, para esta finalidade, deve-se conhecer as 

ferramentas, e dos dispositivos para esse fim. 

O interesse pela temática surgiu pela experiência enquanto enfermeira assistencial 

prestando cuidados aos pacientes procedentes do Centro Cirúrgico (CC), na qual se percebeu 

sentimentos de instabilidade emocional dos pacientes acerca do procedimento cirúrgico a que 

seriam submetidos e, dos cuidados perioperatórios da CR. Tal fato ocasiona, muitas vezes, 

dificuldade na recuperação pós-cirúrgica pela instabilidade dos sinais vitais decorrente do 

estresse do paciente. Levando também, a uma avaliação e tratamentos incorretos, por parte da 

equipe de saúde. 

Cabe ao enfermeiro assistir o paciente de CR de forma singular, perceber e identificar 

os sinais clínicos e emocionais diagnostica-los diferencialmente para impactar diretamente no 

tratamento e recuperação precoce do paciente. Com o ingresso no Mestrado Profissional em 

Tecnologia e inovação em Enfermagem (MPTIE) da Universidade de Fortaleza (UNIFOR), 

instigou-se em aliar o conhecimento prático, fundamentado na pesquisa, na resolução do 

problema, tendo como subsídio a incorporação de tecnologias inovadoras, de alta 

complexidade, com embasamento teórico aplicado à assistência de Enfermagem humanizada. 

Instigando-se para a construção e validação de vídeo para fornecer orientações acerca da CR. 

O estudo, de certo, pretende contribuir para a prática dos enfermeiros que atuam na 

assistência clínica-cirúrgica, visto que se tem um papel de extrema importância no preparo, e 

ensino do paciente em suas necessidades, haja vista ser o enfermeiro um educador nato. Neste 

sentido, é inquestionável a necessidade em se desenvolver uma tecnologia educativa - vídeo, 

diante das intervenções cirúrgicas do mundo moderno robotizado, para proporcionar uma base 

consolidada, que antecipe as informações do procedimento para o paciente, visto que irá 

desempenhar um papel significativo para sua recuperação. 

Na área da Enfermagem, deve-se estar em constante aperfeiçoamento devido a 

heterogeneidade da sistematização do cuidado, por isso deve ser baseado em evidências e ter 

sua fundamentação nos conhecimentos teóricos com a efetuação na prática (SILVEIRA; 

COGO, 2017). 
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A relevância do estudo está em contribuir para uma assistência de Enfermagem de 

qualidade, pautada em recomendações baseadas em evidências, proporcionando uma melhor 

qualidade vida aos pacientes e contribuindo para uma prática segura e diferenciada 

A hipótese confirmada foi o desenvolvimento de uma tecnologia educativa em formato 

de vídeo, para orientar pacientes no perioperatório de cirurgia robótica, que servirá como apoio 

também ao enfermeiro que atua nessa área, tendo em vista que é um instrumento dinâmico, 

acessível e de fácil utilização.  
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Geral 

 

✓ Construir e validar uma ferramenta de tecnologia do tipo vídeo educativo para 

orientação no perioperatório de cirurgia robótica. 

 

2.2 Específicos 

 

✓ Validar o conteúdo do roteiro do vídeo educativo com juízes da área específica da saúde; 

 

✓ Validar a aparência do vídeo educativo com especialistas técnicos da área de design e 

publicidade.  
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3 O ESTUDO DA ARTE 

Esse estudo teve como essência a realização de uma revisão da literatura que traz os 

seguintes tópicos: o entendimento sobre a CR e a Enfermagem humanizada; a Enfermagem: 

tendo como nova opção de carreira a CR; O uso do vídeo como instrumento educacional de 

apoio para orientações ao paciente de CR.  

A 1ª revisão integrativa da literatura teve a finalidade de buscar evidências à cerca das 

tecnologias educativas existentes voltadas a orientações de apoio aos pacientes em pré-

operatório de procedimento robótico que tragam repercussões positivas em seu período no seu 

perioperatório.  

 

3.1 Cirurgia Robótica e a Enfermagem Humanizada 

Diante da modernidade nos últimos anos, e com o progresso das tecnológicas, de 

mínima invasão, observa-se que o ramo da medicina tem sido um dos mais beneficiados no 

contexto destas inovações, haja vista a evolução crescente de novas técnicas, de equipamentos, 

e da informatização cada vez mais sofisticados nos programas cirúrgicos (PEREIRA, 2017). 

Com o avanço e a modernização dos procedimentos, vinculados à necessidade de se 

manter o controle, o enfermeiro assumiu cada vez mais encargos técnico-administrativos, 

afastando-se de forma gradual do cuidado direto ao paciente, surgindo assim a necessidade de 

retomar os valores humanísticos da assistência de Enfermagem de outrora. 

 Humanizar o cuidado de Enfermagem é tornar uma assistência mais humana, sensível 

e ter um olhar mais generoso. É transformar os paradigmas de gestão, proporcionando aos 

profissionais o acesso e a participação mais efetiva nos processos que envolvam um 

atendimento com simpatia, mais benevolente e gentileza (SANTOS et al., 2015). 

A Enfermagem tem um papel de suma importância, e de grande responsabilidade, o que 

diz respeito à observação, e suporte para o apoio das necessidades psicossomáticas do cliente 

cirúrgico, devendo ser reconhecidas, pois possui uma vinculação na efetividade do tratamento 

a ser implementado, pois a depender de sua prática poderá favorecer, ou dificultar o processo 

de restabelecimento, doravante que o paciente é permeado de medo do desconhecido, em um 

diferente do seu lar (BEDIN et al., 2015). 

A robótica cresceu rapidamente na indústria e em processos de execução em tarefas mais 

precisas. Os procedimentos robóticos assistidos desenvolveram-se de forma significativa, 
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principalmente no quesito precisão, para a realização de tarefas bem complexas, desta maneira, 

foram incluídos na assistência à saúde devido a sua tecnologia de ponta inovadora (HUSSAIN 

et al., 2014). 

A garantia da eficiência de qualquer tipo de procedimento cirúrgico pode ser referida a 

maneira pela qual os pacientes são atendidos nas suas necessidades psico-emocionais, sociais, 

espirituais e físicas. Para um atendimento efetivo é primordial observar como deveremos 

recebê-los, acolhe-los e como faremos uma relação de confiança com a equipe de Enfermagem, 

pois são fatores que influenciam significativamente no processo recuperação de todo o 

perioperatório (BARROS; LIMA, 2015). 

A CR desenvolveu-se a partir dos procedimentos de mínima invasão proporcionados 

pela técnica laparoscópica, sendo que os braços do robô são gerenciados por um cirurgião, que 

mantém os dedos em uma ferramenta que aciona os movimentos robóticos, e ele permanece 

sentado em um console, a uma determinada distância do paciente (MADUREIRA FILHO, 

2015). 

Inicialmente, por volta dos anos 80, a ideia inicial em cirurgia robótica, advinda de 

militares norte-americanos, que queriam realizar procedimentos cirúrgicos em campos de 

batalha a quilômetros de distância, mediante o controle remoto do cirurgião, sendo dado início 

a produção de robôs. Já final dos anos 90, temos o primeiro sistema robótico o AESOP 

(Automated Endoscopic System for Ortimal Postioning), a realizar cirurgias com telepresença, 

aprovado pela Food and Drug Administration (FDA), o qual permitia o cirurgião manipular a 

posição do endoscópio com som da sua voz e pedais (HUSSAIN et al., 2014; MADUREIRA et 

al., 2017). 

Logo aparece o da Vinci® Surgical System, que utiliza instrumentais com Endo Wrist®, 

que movem- se como a mão humana, e possuem a destreza, através de uma conexão artificial, 

além de favorece a uma visão do campo tridimensional. O Zeus é outro tipo de robô, muito 

semelhante ao da Vinci, salvo devido uma articulação endoscópica, no entanto, utiliza o 

Socratres®, um sistema de tecnologia digital, com a facilidade dos recursos da internet, 

ocorrendo cirurgias a longa distância, no qual os cirurgiões conversam com colegas, através do 

Hermes® (MAGALHÃES, 2015; YU, 2017). 

A robótica vem aprimorando-se desde 2010, quando ocorreu a primeira cirurgia cardíaca 

com o sistema robótico Da Vinci® na América Latina (POFFO et al., 2017). 
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A plataforma robótica é formada por um sistema guiado por computador, no qual existe 

a presença de um robô, que funciona sob as coordenadas teleguiadas por um cirurgião, que fica 

em um console, a uma distância do paciente, o complexo é formado basicamente através de 03 

componentes: um console do cirurgião ou dois (é o ponto central de conexão do controle, entre 

o cirurgião e o robô, e utilizará dois consoles na presença de dois cirurgiões), o carrinho do 

paciente (constituído pelo console da cabeceira com 4 braços do operador cirúrgico) e o 

carrinho de visão (local dos equipamentos de processamento das imagens tridimensionais), 

atualmente, o da Vinci i® , vem sendo o de maior utilização (INTUITIVE SURGICAL, 2016; 

SIQUEIRA-BATISTA, 2016; MCGUINNESS; RAI, 2018).  

Exemplifica-se a seguir, na figura 1 conforme Bonde (2014), a descrição dos 

componentes da plataforma robótica.  

Figura 1 - Componentes da Plataforma Robótica: Carrinho do paciente; Carrinho de Visão; 

Console do Cirurgião. Fortaleza, Ceará, 2019. 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Bonde (2014). 

 

A tecnologia robótica veio para proporcionar muitos benefícios com sua utilização, 

sendo destacados entre eles: a utilização de câmaras com visualização tridimensional (3D HD), 

a maior destreza, extensão e precisão dos movimentos, uma melhor ergonomia para o cirurgião, 

ao permanecer em uma postura confortável no console, com o cabeça encostada ao visor, o 

controla dos equipamentos mestres de pulso, é feito por conexões de “Joystick” ocorre a 
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filtração dos tremores, e para maior segurança de paciente, caso o cirurgião retire a cabeça do 

visor, os movimentos do robô são automaticamente parados (LATIF; PARK, 2017; YOO et al., 

2015; SCHIFF et al., 2016; RANDELL et al., 2015; DOMENE, 2014; MADUREIRA et al., 

2017; VARGAS-ROSERO; VIVAS-ALBAN, 2016; PITASSI, 2016). 

Com a utilização de equipamentos tão complexos, diante da inovação moderna 

cirúrgica, os robôs ainda proporcionam outros benefícios no seu emprego: menor tempo 

cirúrgico, menos riscos de sangramentos, redução de infecções, favorece a satisfação do 

paciente, no que diz respeito a estética dos orifícios cirúrgicos, menor trauma tecidual, com 

incisões menores, diminuição da dor no pós-operatório, brevidade com relação a alta hospitalar, 

e retorno as suas atividades de rotina (KHAJURIA, 2015; BAEK; KIM, 2014, RANDELL  et 

al., 2014). 

O custo do empreendimento poderá ser um fator restritivo, para sua aquisição, e 

aplicação quanto ao uso pela população, no entanto, o somatório dos benefícios da cirurgia 

minimante invasiva robótica, deverá ser observada, já que o futuro da utilização das novas 

técnicas, já se fazem evidentes no presente (PIROLLA et al., 2018).     

 

3.2 Enfermagem: nova opção de carreira na Cirurgia Robótica 

Com o avançar dos novos instrumentos e equipamentos tecnológicos, o uso da CR 

expandiu-se de maneira rápida entre a classe médica, no processo de evolução de técnicas 

menos invasivas, no entanto, observou-se a necessidade de haver outros profissionais que 

desenvolvessem de forma favorável o trabalho com relação ao paciente, sendo participante da 

equipe multiprofissional, por conta dos grandes desafios que a inovação do programa exibiria. 

Devido utilização da maquinaria em procedimentos cirúrgicos com robôs assistidos, 

através da medicina por inteligência virtual, usada em números exponenciais, faz de forma 

emergente, que seja incorporada uma nova área como opção de carreira para os enfermeiros, 

surgindo os enfermeiros especialistas em robótica. Junto à organização das aparelhagens do 

(CC), sua manipulação e treinamentos educativos para garantir uma assistência, de acordo com 

protocolos de cuidado ao paciente, o enfermeiro que atua no perioperatório vem a ocupar, um 

papel de atuação indispensável, diante do processo (FRANCIS, 2006). 

Torna-se ascensão programas de implementação de boas práticas para a cirurgia 

robótica, com presença de treinamentos, e diretrizes, contando com o apoio de vários 

profissionais, na formação das equipes perioperatórias, em uma relação próxima a enfermeira 
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robótica, para propiciar um cuidado ao paciente, que ofereça critérios de segurança (ESTES et 

al., 2017). 

Os enfermeiros das operações robóticas tem um papel significativo para a sua 

realização, pois devem confirmar de que houve a checagem por parte da equipe cirúrgica de 

todas os dados referentes ao paciente, antes do procedimento, bem como admiti-lo na chegada 

ao C.C, devem ter expertises para a colocação dos segmentos robóticos com relação a posição 

do paciente, para que não ocorra evento adverso durante a locomoção dos braços do robô, e 

nem decorra o movimento inesperado quanto ao posicionamento do paciente na mesa 

operatória, deve manter-se em alerta constante, para que a cirurgia aconteça  e termine com 

seguridade (LEVINE et al., 2017). 

É de primordial importância que todos os integrantes do grupo multidisciplinar da 

equipe robótica, incluindo as enfermeiras, estejam habilitados para atuarem situações de 

emergência, em que os riscos iminentes à morte, possam estar presentes, para isso, devem 

passar por treinamentos de capacitação com o auxílio de simuladores, para que saibam 

manusear o sistema numa situação de tensão (HUSER et al., 2014). 

No Brasil, o papel de desempenho de atividades por parte da Enfermagem, na cirurgia 

robótica, é muito recente, e ainda restrito o conhecimento sobre sua atuação, à cerca dessa 

inovação tecnológica, ou seja, o desenvolvimento para o aprendizado ainda se encontra carente, 

por haver poucos estudos com relação ao atendimento perioperatório. Sabe-se, contudo, que o 

enfermeiro atua fortemente, nos três períodos operatórios (pré, transoperatório e pós-

operatório), e em como os demais procedimentos cirúrgicos, ela deve estar atualizada, quanto 

ao uso da tecnologia de alta complexidade, para propiciar a disseminação do conhecimento 

entre os profissionais, e garantir ao paciente as melhores práticas de segurança (MARTINS et 

al., 2019). 

A nova área do enfermeiro na CR requer um processo de preparo claro para determinar, 

a realização dos procedimentos, diante da medicina moderna, devido ao uso de instrumentos e 

hardware tão complexos. O trabalho em equipe tem papel importante, e as responsabilidades 

são impactantes, quanto à utilização do sistema para garantir a proteção do paciente, e isso, 

ocasiona preocupação, ao mesmo tempo, descontentamento e não adesão entre os enfermeiros 

para o programa, já que em muitas instituições, as atividades não estão bem definidas, e 

verifica-se à ausência de protocolos gerencias de treinamentos  (USLU et al., 2019). 

Com tanto crescimento nas operações minimante invasivas, a telemedicina instigou 

transformações, e gerou novos desafios na aplicação das cirurgias assistidas pela robótica. 
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Certificam Lichosik et al., (2014), que a Enfermagem na CR, deve conter uma educação 

continuada, uma elaboração e revisão das normas do comportamento peculiar ao serviço. O 

enfermeiro adquiriu uma nova especialidade perioperatório, destacando por ser um profissional 

com muitas atribuições na equipe, participante de treinamentos, foi a procura de sapiência no 

contexto, superando as dificuldades antecipadamente ao cirurgião, assim, utilizando a 

tecnologia como instrumento de melhoria do atendimento do paciente, não deixando os 

androides ocuparem o espaço da inteligência do homem. 

Nos hospitais, a tecnologia robótica está em alta, e o seu aproveitamento necessita de 

profissionais com características múltiplas para desenvolver um serviço responsável e eficiente, 

já que se faz pertinente o conhecimento sobre tamanha inovação cirúrgica. O enfermeiro, como 

atuante nos centros de complexidade, carreia a importância de alcançar um conhecimento e 

qualificação para o trabalho com o novo sistema robótico, para que venha a dar o amparo diante 

da execução do software. Suas responsabilidades vão muito mais além do que o preparo com o 

ambiente físico, passa pelo gerenciamento da educação continuada e permanente da equipe, 

atuando como um facilitador do serviço, e vai até sua premissa do cuidado eficiente, com a 

manipulação de técnicas complexas (PINTO et al., 2018). 

Com todos os argumentos citados acima, verifica-se que já estamos de fronte a uma 

inovação de carreia profissional, também, para os enfermeiros, e que estes tem um papel 

importantíssimo para o desempenho das atividades na CR, devendo participar de treinamentos 

que os capacitem, para reconhecerem suas aptidões e destrezas quanto a verificação e 

funcionamento do equipamento, destinado a qualidade e atendimento seguro do paciente 

(ABDEL RAHEEM et al., 2017). 

Oferecendo programas de habilitação para os enfermeiros que atuam no perioperatório 

em cirurgia robótica, as instituições hospitalares, estão investindo em cuidados para os 

pacientes submetidos a essa intervenção, maior garantia de eficiência, minimizando os perigos, 

disponibilizando saldos mais positivos, na medida em que, a assistência pode ser afetada se o 

enfermeiro estiver incapacitado para a função (SOUSA; BISPO; CUNHA, 2016).  

 

3.3 O uso do vídeo como instrumento educacional de apoio para orientações ao paciente 

de Cirurgia Robótica 

Enfatiza-se que inovações tecnológicas cirúrgicas, estão sendo desenvolvidas para 

promover a saúde e bem-estar dos indivíduos, na “cura” das doenças e de suas respectivas 
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sequelas, assim sendo, o enfermeiro tem procurado novas maneiras de ensino para tornar seu 

paciente mais consciente, orientado, e viabilizar a sua autonomia no processo de recuperação. 

Cirurgias complexas, de tamanha repercussão a nível mundial como a robótica, requer 

atenção redobrada para suas explanações no enfoque pré-operatório para o um melhor 

discernimento do paciente, visto que, a plataforma robótica utiliza como interfase entre o 

paciente e o cirurgião, um robô. O vídeo educacional no pré-operatório, vem como forma de 

desmistificar o cirurgião-robô, e agregar como facilitador de aprendizado, um empoderamento 

por parte do paciente sobre a temática, através de suas imagens, sons e roteiro, que com seu 

baixo custo, e fácil efetivação torna essa prática assistencial de Enfermagem possível (DE 

OLIVEIRA STRAGLIOTTO et al., 2017). 

O uso do vídeo no contexto educacional, é uma interessante ferramenta para o ensino e 

aprendizagem, já que tornam a captação do aprendizado frente às orientações mais prazerosa, 

dinâmica. O aprendizado ocorres em tempo real, é capaz de combinar diversas linguagens de 

comunicação, através de sua forma audiovisual. Sua harmonia atrai percepções sensoriais, 

capazes de unir a nossa emoção, com a razão, com final na compreensão dos fatos. É um 

instrumento didático, tecnológico, organizado por imagens animadas, sons, textos e narrações 

de histórias que facilitam o entendimento para a construção do conhecimento sobre o tema 

proposto (CARVALHO et al., 2014). 

Todo procedimento cirúrgico, pode levar ao stress, angústia e ansiedade ao paciente em 

pré-operatório. Muitas vezes, devido a variedades de atendimentos com deficiência das 

informações. O trabalho em equipe da Enfermagem proporciona ao cliente benefícios que 

permitam uma reabilitação precoce. A família deve atuar junto, para proporcionar mais apoio 

(SANTOS et al., 2015). 

O desenvolvimento científico e tecnológico vem a contribuir para o sucesso das práticas 

cirúrgicas, sendo assim, existe um crescente número de atividades, e esforços interdisciplinar 

dos profissionais, para assegurar uma melhora no padrão de vida da comunidade em geral 

(MENDONÇA, 2014). 

A enfermeira tem um papel importante no cuidado ao paciente cirúrgico, no que diz 

respeito a promoção em saúde, pois, ela recebe o paciente com a função de prepará-lo para o 

procedimento a que irá submeter-se. E nesse momento pré-operatório o paciente poderá estar 

com um elevado nível de estresse emocional, cabendo à enfermeira, realizar a educação, 

orientação e o cuidado físico. Desta forma, o paciente sentirá maior apoio, e segurança e tendo 
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a sensação de bem-estar, por conseguinte a Enfermagem demonstra uma assistência de grande 

qualidade (ASCARI, 2014). 

O vídeo é um forte aliado para a superação de fraquezas por desconhecimentos do 

entrave cirúrgico robótico, com ele poderemos mostrar o cenário seguro a que se propõe a 

cirurgia, deixando o paciente mais autoconfiante e seus familiares mais tranquilos pelo 

preenchimento de lacunas (MOURA et al., 2018). 

É notório que as tecnologias em saúde, estão cada vez mais englobando o cuidado ao 

paciente, como meio de proporcionar ações benéficas à população. Com seus diversos métodos, 

sejam educativos, informativos, advindos de protocolos ou programas (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2010). 

Em meio a tanta inovação, e tantas mudanças no mundo contemporâneo, o paciente 

precisa estar amparado por ações que permitam a sua confiança para melhor enfrentamento 

cirúrgico. As utilizações das tecnologias educacionais, facilitam na qualidade da promoção da 

saúde, visto que, favorece às escolhas do paciente, bem como de seus familiares, já que terão 

amplo conhecimento de suas necessidades, e sanados os seus anseios para tomada de decisões 

sobre o tratamento, e motivar a uma vida bem mais saudável (ÁFIO et al., 2014). 

Com as repercussões nas últimas décadas do acesso ao mundo virtual como meio 

esclarecedor de dúvidas, o enfermeiro viu uma oportunidade didática com o uso do vídeo, em 

uma maneira prática, acessível, com instruções ao vivo que corroborem para o aprendizado do 

paciente no apoio para a compreensão do procedimento robótica, fortalecendo sua parte 

cognitiva e valorizando o seu momento emocional, afetivo (PASTOR JUNIOR; TAVARES, 

2019). 

Um procedimento cirúrgico, é tido como algo invasivo, desta forma, traz com o seu 

significado, inúmeros sentimentos por parte do paciente, como medo, anseio, angustia, fora os 

sintomas físicos que poderão ser intensificados de acordo com o atendimento, para que essas 

reações diminuam, a qualidade no acolhimento pode estar presente no período perioperatório, 

com a implementação de uma técnica audiovisual - o vídeo (GONÇALVES et al., 2016). 

Sendo assim, as estratégias educativas, como o vídeo colabora para a composição de 

comportamentos e adesão de informações que auxiliam na promoção do bem-estar, bem como 

promoção da saúde, que esclareçam os anseios sobre os problemas individuais e coletivos, e 

impacte numa formação reflexiva, sobre o desenvolver da CR que afetem sua tensão psicológica, 

e reflita em sua fisiologia (SARMENTO PAIVA et al., 2020). 
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O cuidado de Enfermagem ao paciente cirúrgico tem característica próprias devido ao 

alto grau de complexidade que envolve os procedimentos, sua atuação deve estar direcionada 

para o bem-estar do paciente, de forma integral, para promover maior satisfação e aceitação do 

cuidado. A Enfermagem é considerada como a profissão responsável para a excelência no 

atendimento e promoção da saúde (BORATO, 2012). 

Uma equipe de Enfermagem capacitada, atende o indivíduo de forma individualizada, 

nas suas diferentes fases do período operatório, desde a sua admissão à sua alta hospitalar, 

traduzindo-se à um cuidado humanizado, para que o mesmo tenha a certeza de estar sendo 

apoiado em um momento crítico de sua vida, e de ter um real significado ser, por consequência, 

o paciente saberá que não estará só, e assim, reduzirá o seu nível de ansiedade, colaborando 

com processo cirúrgico (REISDORFER, 2016). 

O enfermeiro tem um papel significativo na motivação no cuidado à saúde da população, 

então, o paciente deve tornasse capacitado em reter referências adequadas sobre seus problemas 

de saúde e o que irá enfrentar em sua fase cirurgia de tão complexa tecnologia como a robótica. 

Devemos priorizar uma motivação, contemplando o entusiasmo para proporcionar a 

internalização do conhecimento adquirido, de seus riscos e benefícios de maneira integral. O 

vídeo tem um caráter educativo, assim, como a Enfermagem tem uma responsabilidade 

educacional frente do seu público-alvo, no destrave a sua reabilitação precoce na CR. 

Não se pode de deixar de destacar, que com o cenário da pandemia de COVID 19 

(SARS- CoV- 2), a lei dá o enfoque diante de tantas mudanças sócio-políticas, econômicas e 

sanitárias, a estabelecer protocolos de prevenção de contágio na área cirúrgica, assim, oferecer 

uma assistência humanizada, e segura através de uma triagem aos pacientes no pré-operatório 

(SILVA et al., 2020). O  trabalho de educação em torno do audiovisual auxilia no 

aperfeiçoamento, e na formação de ideias para a compreensão do momento e facilita a 

compreensão dos fatos, deixando pacientes e familiares mais seguros. 

A satisfação das respostas humanas (medo, ansiedade, falta de conhecimento, tristeza, 

entre outras), impactam na eficácia das etapas do método cirúrgico de escolha. Desta forma, o 

vídeo educativo utilizado no período pré-operatório objetiva reduzir esses sentimentos, assim, 

como preparar o cliente e família para o autocuidado. 

Ações educativas devem ser intensificadas para a assistência ao paciente de CR, para 

dar apoio e atender as necessidades, os sentimentos, e percepções existentes devido a sua 

intervenção. Dentre as muitas tecnologias, podemos evidenciar as impressas com a as cartilhas, 

as expositivas, e as audiovisuais como os vídeos. O vídeo é um dispositivo pedagógico 
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instrutivo, uma tecnologia praticável, que estimula o pensamento crítico e promove a saúde da 

comunidade (RAZERA, 2014).  

3.4 Evidências acerca das tecnologias educativas existentes voltadas a orientações de apoio 

aos pacientes em pré-operatório de procedimento robótico 

Diante na necessidade em identificar estudos que justificassem a relevância das 

orientações de apoio pacientes no perioperatório de CR, tendo como base a elaboração de um 

material educativo, com evidências científicas encontradas na literatura, foi elaborado uma 

revisão integrativa da literatura(RI 1), que tem como objetivo agrupar e sintetizar pesquisas 

sobre um tema, com a finalidade de aprimorar à pratica profissional, por agregar informações, 

trazendo conhecimentos sobre um determinado tema, pertinente às práticas com base em 

evidências (MENDES; SILVEIRA; GALVÃO, 2008). 

Seguiram-se as seguintes etapas para a elaboração da revisão: foi realizado a seleção da 

amostra, mediante a busca nas bases de dados; sobre o determinado tema ou questão da 

pesquisa, com a sumarização das informações obtidas dos artigos selecionados; avaliação dos 

estudos selecionados; com a interpretação e análise dos resultados; e por último a apresentação 

da revisão e síntese dos resultados (POMPEO; GALVÃO; ROSSI, 2009). 

Para guiar a revisão integrativa (RI 1), formulou-se a seguinte questão: Qual a produção 

científica de Enfermagem sobre o uso de tecnologias de cuidados ou de informação para os 

pacientes na cirurgia robótica? 

Utilizando termos identificados nos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) e 

Medical Subject Heading (MeSH): Enfermagem/Nursing e Procedimento Cirúrgico 

Minimamente Invasivo/Minimally Invasive Surgical. Aplicando a equação de busca “Nursing” 

[MeSH Terms] AND “Minimally Invasive Surgical Procedures” [MeSH Terms] nas bases de 

dados Cochrane, Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature (CINAHL), 

SciVerse Scopus (SCOPUS), Publisher Medline (PUBMED), Índice Bibliográfico Español en 

Ciências de la Salud (IBECS). E utilizado à equação de busca “Enfermagem” [MeSH Terms] 

AND “Procedimento Cirúrgico Minimamente Invasivo” para as bases de dados Literatura 

Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e as Bases de Dados de 

Enfermagem (BDENF). A coleta de dados foi realizada no período de outubro a dezembro de 

2019. 
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Foram utilizadas estratégias de combinações dos descritores controlados, utilizando o 

operador booleano “AND”, com o propósito de se conseguir o maior número de estudos, tendo 

como eixo norteador, a pergunta e os critérios de inclusão estabelecidos. 

Os critérios de inclusão foram: artigo, dissertação ou tese que contemple a questão 

norteadora, atemporal, no idioma inglês, português ou espanhol. 

Como critérios de exclusão foram adotados: a) estudos em formatos de editoriais; b) 

estudos em formato de cartas ao editor, c) artigos de revisões integrativas ou revisões de 

literatura e monografias. 

O processo de seleção dos estudos foi realizado diante da leitura dos títulos e resumos, 

sendo elegíveis os que atendessem aos critérios de inclusão, e os demais excluídos. A seguir, 

foi feita uma avaliação crítica e sintética das informações de cada estudo, só assim então, 

selecionados os trabalhos pertinentes para compor a temática proposta. 

A avaliação dos dados com enfoque na qualidade metodológica requer a classificação 

dos estudos segundo as forças de evidências, sendo utilizada a classificação proposta por 

Melnyk e Fineout-Overholt (2005) que descreve os seguintes níveis de evidências: nível 1, no 

qual as evidências são provenientes de revisão sistemática ou metanálise, ensaios clínicos 

randomizados controlados ou oriundos de diretrizes clínicas baseadas em revisões sistemáticas 

de ensaios clínicos randomizados controlados; nível 2, evidências derivadas de pelo menos um 

ensaio clínico randomizado controlado bem delineado; nível 3, evidências obtidas de ensaios 

clínicos bem delineados sem randomização; nível 4, evidências provenientes de estudos de 

coorte e de caso-controle bem delineados; nível 5, evidências originárias de revisão sistemática 

de estudos descritivos e qualitativos; nível 6, evidências derivadas de um único estudo 

descritivo ou qualitativo; nível 7, evidências oriundas de opinião de autoridades e/ou relatório 

de comitês de especialistas. 

Após o cruzamento dos descritores, a pesquisa obteve como resultado uma seleção de 

artigos, sendo LILACS (01); PUBMED (05); Cochrane (03); IBECS (00); CINAHL (02); 

BDENF (00); SCOPUS (02). O resultado da seleção dos artigos, encontra-se ilustrado na Figura 

2, que foi ajustado consoante ao guideline Preferred Reporting Items for Systematic Reviews 

and Meta-Analyses (PRISMA) (MOTHER et al., 2010). 
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Figura 2 - Descrição da busca realizada nas bases de dados. Fortaleza, Ceará, 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Para a coleta de dados dos artigos que foram incluídos na revisão, utilizou-se um 

instrumento de Ursi (2005) que contempla os seguintes itens: identificação do artigo original, 

características metodológicas do estudo, avaliação do rigor metodológico, das intervenções 

mensuradas e dos resultados encontrados.  

Foram encontrados 13 artigos na qual estão categorizados: identificação alfanumérica 

do título dos artigos (A1 ao A13), base de dados, revista, ano da publicação, país, nível de 

evidência, e as tecnologias disponíveis sobre cuidados na cirurgia robótica fornecidos aos 

pacientes, sendo descritos no Quadro 1.  

  

                                          BASE DE DADOS   

 

BASES DE DADOS  

PUBMED 

BDENF 

CINAHL 

BDENF 

 

COCHRANE 

LILACS 

SCOPUS 

Busca em “Pesquisa Avançada”: 

Enfermagem AND ”Procedimento Cirúrgico Minimamente 

invasivo” 

Nursing AND “Minimally Invasive Surgical Procedures” 

 

 

 

Estudos identificados para 

análise: 

253 artigos 

 Excluídos: 07 artigos duplicados,16 outros idiomas, 03 editoriais, 

04 revisões integrativas, 210 não contemplavam o objeto de estudo. 

 

 

 

 

13 estudos 

selecionados para compor a 

amostra 
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Quadro 1 - Síntese dos estudos selecionados que tratam de tecnologias educativas e ou 

tecnologias de informação sobre cuidados na cirurgia robótica fornecidos aos pacientes. 

Fortaleza, Ceará, 2019. 

 

Título Base de dados/ 

Revista/Ano/ 

País/NE 

Tecnologias disponíveis sobre cuidados na 

cirurgia robótica fornecidos aos pacientes 

A1 Cirurgia Robótica 

de Revascularização 

Miocárdica: Em busca 

de evidência científica 

no uso da tecnologia do 

século XXI*. 

LILACS/Rev.SOB

ECC/2012/Brasil/1

. 

Simulador: Papel importante como tecnologia 

educativa na curva de aprendizagem dos 

profissionais, para promover qualidade e segurança 

na assistência do paciente. 

A2 Minimally invasive 

and surgical 

Management of 

urinary stones. 

CINAHL/Urologic 

Nursing/2005/ 

USA/ 7. 

Programa de Educação ao Paciente: Pacientes devem 

receber informações detalhadas sobre mudanças de 

comportamento, participando do aconselhamento 

perioperatório. 

A3 Implementing 

AORN Recommended 

Pratices for MIS:Part 

II. 

CINAHL/AORN 

Journal/2012/ 

USA/7. 

Software educativo: Tecnologia de informação e 

comunicação do cuidado ao paciente perioperatório, 

utilizado para prevenir complicações e facilitar o 

trabalho da equipe. 

A4 The impact of hand 

reflexology o 

pain,anxiety and 

satisfaction durin 

minimally invasive 

surgery under local 

anaesthetic: a 

rondomised contolled 

trial. 

COCHRANE/ 

International 

Journal of Nursing 

studies/2015/ 

Reino Unido/1. 

Reflexologia: Identificou uma tecnologia 

assistencial, para habilidades humanizadas no alívio 

da dor intra-operatória. 

A5 Interactive 

telemedicine: effects 

on professional 

practice and health 

care outcomes. 

Cochrane Database 

of Systematic 

Reviews/ 2015/ 

Reino Unido/1. 

Telemedicina interativa - A tecnologia interativa de 

informação e comunicação, favorece aos cuidados de 

saúde a distância, surge como alternativa ao cuidado 

usual, para melhoria da qualidade à assistência do 

paciente. 
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A6 Minimally invasive 

cancer surgery: 

Indications and 

Outcomes. 

SCOPUS/Seminars 

in oncology 

nursing/2016/ 

USA/1.  

Programa Modelo Quality of Life: Tecnologia de 

comunicação e informação, de educação preparatória 

de apoio contínuo ao paciente, com orientações 

perioperatórias prestadas pelo enfermeiro. 

A7 A thematic 

Analyses of 

experiences of varicose 

veins and minimally 

invasive surgery under 

local anaesthesia. 

COCHRANE/Jour

nal of clinical 

nursing/2014/ 

Reino Unido/1. 

Tecnologias educacionais (DVD intraoperatório, 

Música, stress-balls): Salienta-se a relevância das TE 

para o cuidado de Enfermagem, visto que os 

materiais de ensino otimizam as ações de educação 

em saúde. 

 

  

A8  Differences in self-

reported outcomes of 

open prostatectomy 

patients and robotic 

prostatectomy patients 

in an international 

web-based survey. 

PUBMED/Europea

n Journal of 

Oncology 

Nursing/2013/ 

Austrália/3.  

Web-survey monkey (software): Tecnologia de 

comunicação e informação, para o escalonamento 

dos pacientes pelo termômetro de aflição, através do 

preenchimento de questionário via web. 

A9 The Multiple 

Benefits of Minimally 

invasive Spinal 

surgery: Results 

Comparing 

Transforaminal 

Lumbar Interbody 

Fusion and Posterior 

Lumbar Fusion. 

PUBMED/ J 

Neurosci Nurs. 

/2008/USA/3.  

Aplicação de Escalas e questionários: São grandiosos 

os benefícios e desafios, que a Tecnologia da 

informação e comunicação trazem para o paciente, já 

que proporciona a oportunidade em conhecer e 

determinar as alterações do grau da dor, stress, 

humor, qualidade de vida, além do estado 

imunológico, no período perioperatório.  

A10 Best Pratices for 

Minimally Invasive 

Procedures. 

PUBMED/ AORN 

Journal/2010/ 

Geórgia/7.  

Telerobotics: Tecnologia guiada por computador, em 

que informações são enviadas através de softwares, 

para serem aplicadas técnicas inovadoras ao 

paciente, através da interfase de um Robô.  

A11 An Analysis of 

Nursing Diagnoses for 

Patients Undergoing 

Procedures in a 

Brazilian 

PUBMED/ AORN 

Journal/ 2010/ 

Brasil/6.  

PNDS Tecnologia intervencionista: Método 

padronizado de aplicação de questionários, 

destinados ao paciente, para determinar os 

diagnósticos de Enfermagem (de acordo com a 

NANDA), e suas intervenções, no período 

perioperatório de cirurgia minimamente invasiva. 
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Interventional 

Radiology Suite. 

A12 Future Trends in 

Minimally invasive 

surgery. 

PUBMED/ AORN 

Journal/ 2005/  

USA /6.  

Tecnologia Virtual e Educação em Saúde: Programas 

para o aumento da curva de aprendizado profissional, 

estão associados a eficiência dos resultados para o 

paciente. Programas de educação, realizadas pela 

enfermeira perioperatória, otimizam a recuperação 

do paciente. 

A13 Guideline 

Implementation: 

Minimally Invasive 

Surgery.    

SCOPUS/ AORN 

Journal/ 2017/  

USA/6.  

Takeaways: Método educativo que proporciona o 

ensino para a equipe multidisciplinar através de 

cenários, em que o enfermeiro, será responsável pela 

educação perioperatória do paciente.  

Fonte: Elaborado pela autora. 

Doravante as publicações levantadas, foi possível realizar a identificação das 

tecnologias que estão sendo mais utilizadas com vista a educação e ou informação sobre 

cuidados na cirurgia robótica fornecidos aos pacientes. 

A educação ganhou muitos benefícios com a utilização de tecnologias inovadoras, para 

o aprendizado, pois na nossa sociedade vigente, a população já tem acesso aos diversos 

dispositivos revolucionários. Engrandeceram o meio educacional, propiciando a criação de 

novos saberes, sendo facilitadores para a aplicação do ensino-aprendizado (GARCIA, 2013). 

De acordo com o Quadro 1, entre os 13 artigos selecionados para compor a amostra do 

estudo, 06 tiveram publicações dos Estados Unidos da América do Norte (USA), 03 foram do 

Reino Unido, 01 foi da Austrália, 01 foi da Geórgia e 02 foram do Brasil. Quanto ao nível de 

evidência (NE), foi verificado o predomínio de artigos classificados como NE 1, em detrimento 

dos demais tipos de estudos, com a presença de revisões sistemáticas ou metanálise, com 

ensaios clínicos randomizados controlados. A seguir, observou-se nos artigos o NE 6 e NE 7 de 

igual valor quantitativo, apenas 02 artigos apresentaram NE 3. Assim, sendo primordial 

continuar a ser verificado em como estamos embasando nossas práticas. 

Os estudos encontrados abordaram diversos tipos de tecnologias educacionais e ou 

tecnologias da informação, observou-se no artigo A1, a presença de escalas que possam 

dimensionar a dor, stress, humor, qualidade de vida, além do estado imunológico, efetuadas no 

cotidiano da prática profissional, tem efeito benéfico na assistência ao paciente. 
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Sabe-se que a TE, é uma ferramenta de apoio a educação, em que o ensino e a 

aprendizagem, estão interligados para promover orientações eficientes, que possam minimizar 

o medo, e a ansiedades da população, por estarem despreparados para seus procedimentos 

médicos. Neste contexto, o artigo A7 abordou a implementação de tecnologias com a utilização 

de dispositivos do tipo DVD intraoperatório, música, e stress-balls, pelos enfermeiros, como 

instrumento mediador de relaxamento, e aprimoramento de conhecimentos para melhorar a 

experiência cirúrgica do paciente. 

Temos, então, que as tecnologias educativas (TE), são instrumentos que utilizamos para 

serem intermediários entre a educação e o aprendizado, nas suas diferentes formas para a 

elaboração de conhecimentos, a partir de uma prática cotidiana, podem ser audiovisuais, 

perceptíveis ao som, utilizando a percepção do tato, em narrativas com conversas, expositivas, 

ou sendo feita impressões, uma educação do tipo formal ou informal (TEIXEIRA, 2010). 

No atual contexto da saúde moderna, e seu avanço nas ciências e tecnologias mais 

complexas, foi verificado que os recursos audiovisuais, como exemplo os vídeos educacionais, 

estão, disponíveis em vários instrumentos de comunicação e informatização, para serem um elo 

entre o ensino e aprendizagem do indivíduo envolvido (SALVADOR et al., 2017). 

Verificou-se uma crescente preocupação para desenvolver práticas seguras, no que diz 

respeito ao quesito realização de CR, no qual estão descritos nos artigos A3 e A10, ambos 

publicados pela Aorn Journal, em que a utilização dos softwares educativos, tem como 

primícias facilitar o trabalho em equipe e prevenir complicações para o paciente no período 

perioperatório. 

Ademais, o artigo A5 citado na base de dados da Cochrane, informa que a telemedicina 

interativa, é um sistema de telecomunicação digital, que favorece os cuidados de saúde a 

distância, em que o paciente fica monitorado, e ocorre a educação e aconselhamento 

dispensados pelo enfermeiro, diante dos diagnósticos. 

Corroboram Silveira e Cogo (2017), que as tecnologias educativas digitais (TED), estão 

sendo manuseadas de forma mais intensa, no campo da saúde, devido a sua facilidade de acesso 

aos assuntos, e no local em que se encontrarem para acessar. Esta alta tecnologia, vem na forma 

de ferramentas dispostos em jogos, vídeos, e hipertextos, podendo ser transmitidas através de 

CD-ROM, DVDs, por tecnologia m-learning (telefones), internet, televisão, ou até mesmo por 

simulação online. Deste modo, acontece a quebra dos estudos tradicionais, e são introduzidos 

conceitos de aprendizado para solução de infortúnios. 
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O A1, fala da utilização de simuladores virtuais no processo do aprendizado para o 

aperfeiçoamento dos profissionais, habilitando-os para cumprir suas tarefas da prática 

cotidiana, garantindo uma redução na curva de aprendizagem, e o aumento na qualidade e 

segurança para o paciente, na utilização da plataforma inovadora robótica. 

As tecnologias como processo de educação, estão cada vez mais presentes em nossa 

realidade, seja nos hospitais, em unidades escolares, ou até mesmo em nossos lares, pois o 

aprendizado vai desde a programação do sistema robótico, passando por um simulador em um 

painel computadorizado, tudo isto, devido ao grande progresso das ciências no mundo 

contemporâneo (FABRÍCIO NETO; ANDRADE, 2014). 

Nesse contexto, é dito no artigo A12, que programas de educação em saúde realizados 

pelo enfermeiro perioperatório, otimizam o restabelecimento do paciente, pois o enfermeiro usa 

de seus conhecimentos, com a ajuda das TE para viabilizarem o crescimento esclarecedor do 

paciente à cerca de cuidados específicos, com uma troca de experiências. Por conseguinte, 

podemos exemplificar que o cuidado e as técnicas inovadoras, estão associados no intuito de 

promover um avanço na educação do indivíduo como um todo (NIETSCHE et al., 2012). 

As tecnologias de informação e comunicação via web, são bem aceitas pelos usuários, 

o qual as páginas são de fácil navegação, rápida e segura em tempo real, esse tipo de tecnologia, 

é bem descrita no artigo A8, em que se verifica o grau de aflição do paciente, através do 

preenchimento de um questionário pela internet, pelo software Web-Survey Monkey, com 

relação aos seus medos, dúvidas, percepções e anseios sobre a intervenção CR de próstata e a 

Cirúrgica convencional de próstata. 

Com a disponibilização de didática direcionada para um paciente cirúrgico, propiciada 

pelo cuidado de Enfermagem, tem-se o favorecimento à uma melhora na elucidação de suas 

incertezas, com ganho de conhecimentos e afeta de forma assertiva no transcurso operatório, 

de maneira que ocorra sua recuperação e o alcance a beatitude (BARROS et al., 2015). 

Durante a busca dentre os artigos selecionados, foi identificado uma tecnologia 

apropriada pelo nome Takeaways, relatado no artigo A13, encontrado na SCOPUS, em que esse 

método educativo propicia o ensino para a equipe multidisciplinar através de cenários, com 

ambientes diferenciados e dinâmicos, em que o enfermeiro depois de capacitado, será 

responsável pela educação do paciente em seu pré-operatório. 

Os recursos de multimídia estão na atualidade da vida cotidiana, em que a 

informatização está por todos os lados, e as inovações tecnológicas se disseminam de muitas 
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formas, no caso da CR, inovação encontra-se presente na área hospitalar, em que os 

profissionais, em espacial o enfermeiro, deve estar apto a gerenciar artifícios educacionais, no 

propósito de promulgar condições para o bem-estar do paciente, pois os indivíduos que detém 

um amplo conhecimento de determinados procedimentos, demonstram ter um limite reduzido 

de ansiedade, apresentam-se bem mais colaborativos, e acabam por propagar o sucesso da sua 

intervenção cirúrgica (PAIVA et al., 2017). 

Dentre os artigos propostos do estudo, o artigo A11 nos traz a identificação dos 

diagnósticos de Enfermagem, através da classificação dos sistemas, no intuito de identificar e 

intervir diante dos problemas que possam afetar a segurança do paciente, sendo o enfermeiro o 

gerenciador desse cuidado, utilizou de método de PNDS para o cuidado, assim, os pacientes 

são responsáveis pelo preenchimento de um questionário, após entrevistados. 

Embora, todas os períodos cirúrgicos terem real importância, têm-se no pós-operatório, 

cuidados de Enfermagem, que podem influenciar na segurança do paciente, em que sendo 

utilizada todas as etapas da assistência de forma metodológica, o tratamento não será apenas 

para os sinais e sintomas detectados ao leito do paciente, e sim de forma integral, fortalecendo 

a sua pronta recuperação. 

É notório o significado ímpar do uso das TE no cuidado, e que essa ferramenta deve ser 

aproveitada pelos enfermeiros, no momento de uma visita pré-operatória, que está inserido em 

uma das fases cirúrgicas, servindo de alicerce para identificar e intervir nas necessidades 

humanas básicas afetadas do paciente, desmistificando o fato do procedimento cirúrgico 

robótico assistido por um computador, ter um robô cirurgião responsável pelo ato, fato que pode 

ser providencial para ocasionar uma instabilidade no âmbito bio-psicológico do sujeito 

(GONÇALVES; MEDEIROS, 2016). 

Os programas de educação em saúde, tem sido implementado com grande valia para a 

população, visto que, estão presentes como estratégias de ensino que capacitam e motivam o 

indivíduo, com a aquisição de informações, que possibilitem o aprendizado, assim, se faz 

necessário que práticas didáticas, sejam utilizadas de acordo com a vivência do público. O 

artigo 6, nos traz a vivência do “Programa Modelo Quality of Life”, no qual ocorre uma 

educação preparatória do paciente. 

Através da compilação dos dados observados pelos estudos, temos que os dispositivos 

educativos, favorecem a um maior empoderamento do paciente, sobre o seu tratamento pelas 

informações adquiridas, fazendo com que venham a auferir resultados satisfatórios em seu pós-

operatório (BARROS, 2017). 
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Dentre as diversas técnicas ofertadas para o ensino na saúde, podemos dispor das 

tecnologias educacionais como instrumentos facilitadores para o processo de ensino-

aprendizagem, apresentando-se por intermédio da informação e comunicação, por 

interatividade. Temos os recursos audiovisuais, como os vídeos educativos, que promovem a 

saúde, são devidamente instrutivos, e bem referenciados pelos pedagogos, em razão da 

existência de conhecimentos, figuras e sons, em um exclusivo equipamento, que direcionam 

para uma compreensão dos fatos com favorável discernimento (DALMOLIN et al., 2016). 

O período cirúrgico compreende as diversas etapas do paciente cirúrgico, em que o 

principal agente para um preparo eficaz, se faz presente no profissional enfermeiro, é ele o 

responsável em repassar as orientações no ato da admissão, em fazer todas os preparativos tanto 

no físico, quanto na parte de apoio emocional, e espiritual, para então, encaminhar o paciente 

para o C.C. É o enfermeiro quem recebe no pós-operatório, assim, promovendo sua reabilitação, 

para sua mais precoce alta hospitalar (CHRISTÓFORO; CARVALHO, 2009). 

A CR, por ser um procedimento cirúrgico extremamente complexo, ocasiona no 

paciente, dúvidas, anseios e medos, possivelmente por não ter informações suficientes, podendo 

essa situação ser sanada com uma educação pré-operatória, através da utilização de TE 

dispensadas pelo enfermeiro. 

Destaca-se ainda mais a relevância do estudo, visto que foram realizadas exaustivas 

buscas em âmbito nacional e internacional acerca da temática nas bases de dados, e verificou-

se a inexistência de achados na literatura, que englobassem a produção de vídeo educativo sobre 

CR, como estratégia para a promoção da saúde.  

Não foi encontrado material didático, direcionado as orientações pré-operatórias de 

apoio audiovisual ao paciente, para o compor o percurso perioperatório de CR. Nesse sentido 

verificou-se a lacuna existente, na produção de estudos no que se relaciona a TE audiovisual 

para o paciente de CR. Assim, reforça-se a relevância da temática para a assistência em saúde 

dessa clientela 
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4 MÉTODO 

4.1 Tipo de estudo  

Trata-se de um estudo de desenvolvimento metodológico para a construção e validação 

de uma ferramenta educativa no formato de vídeo, que favoreça a orientações de apoio aos 

pacientes no perioperatório de procedimento robótico. Os estudos metodológicos referem-se às 

investigações dos métodos de obtenção e organização de dados e condução de pesquisas 

rigorosas. Tratam do desenvolvimento, da validação e da avaliação de ferramentas e métodos 

de pesquisa. No estudo metodológico o pesquisador tem como meta a elaboração de um 

instrumento confiável, preciso e utilizável que possa ser empregado por outros pesquisadores e 

outras pessoas (POLIT; BECK, 2019). 

Consoante Gerring e Thomas (2013), o delineamento do estudo metodológico busca 

investigar, organizar e analisar dados com objetivos de construir, validar e avaliar instrumentos 

e técnicas de pesquisa. A proposta metodológica está associada a caminhos, formas e 

procedimentos para a elaboração de instrumentos de coleta de dados, bem como avaliar a 

confiabilidade e validade desses instrumentos. 

A pesquisa de construção e validação tem como primícias a criação de tecnologias, tais 

como: produtos, processos, políticas e programas educativos, que tenham um potencial de 

aplicação e utilização de em métodos de ensino-aprendizagem (MATTA; SILVA; BOA 

VENTURA, 2014).   

Na estratégia metodológica, os estudos de validação, utilizam de forma ordenada os 

conhecimentos pré-existentes, no ímpeto de elaborar ou aperfeiçoar um dispositivo, 

instrumento, ferramenta ou método de medição São de grande importância para facilitar a 

acurácia dos fenômenos observados na prática clínica (ALBUQUERQUE, 2015). 

Dessa forma, o estudo consiste na construção e validação de um vídeo para auxiliar a 

Enfermagem nas orientações de apoio no período perioperatório ao paciente em procedimento 

cirúrgico do tipo robótico, composto por duas fases em seu delineamento: 1ª fase Revisão 

Integrativa para o levantamento bibliográfico (RI 2) e 2ª fase que correspondeu ao estudo 

metodológico (construção, validação do vídeo e elaboração do roteiro final). 
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Figura 3 - Representação gráfica das fases do desenvolvimento e validação do vídeo 

educativo. Fortaleza, Ceará, 2020. 

 

 

Fonte: Elaborado pela Autora. 

 

4.2 Fases do estudo 

4.2.1 Revisão Integrativa para o levantamento bibliográfico (RI 2) 

Para encontrar estudos que justificassem a importância do desenvolvimento da pesquisa 

e os itens de orientação para o vídeo realizou-se uma revisão integrativa que consiste em um 

método de pesquisa que tem a função de agrupar e sintetizar resultados de pesquisas sobre um 

determinado tema ou questão, de maneira sistemática e ordenada, contribuindo para o 

aprofundamento do conhecimento do tema investigado (MENDES; SILVEIRA; GALVÃO, 

2008). 

Desta forma, houve a necessidade de uma investigação minuciosa nos estudos, para 

embasamento científico, sobre o material teórico necessário a construção dos assuntos 

temáticos do vídeo. 

Para guiar o levantamento bibliográfico para a revisão integrativa (RI 2), formulou-se a 

seguinte questão: Quais as orientações relevantes para um vídeo aos pacientes em 

perioperatório de CR? 

Fases da Pesquisa

Revisão Integrativa 
(RI 2)

Estudo 
Metodológico

Construção do 
Roteiro inicial do 

vídeo

Validação

Elaboração do 
Roteiro Final 

(Vídeo)



44 
 

 

Para as orientações relevantes no contexto da produção do video foram utilizados os 

Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) e Medical Subject Heading (MeSH): Pré-

operatório/Preoperative e Informação/Information e Robótica/Robotics. Aplicando a equação 

de busca “Preoperative” [MeSH Terms] AND “Information” [MeSH Terms] AND “Robotics” 

[MeSH Terms] nas bases de dados Cochrane, Cumulative Index to Nursing and Allied Health 

Literature (CINAHL), Web of Science Direct (SCIENCE DIRECT), SciVerse Scopus 

(SCOPUS), Publisher Medline (PUBMED), Índice Bibliográfico Español en Ciências de la 

Salud (IBECS). E utilizado à equação de busca “Pré-operatório” [MeSH Terms] AND 

“Informação” [MeSH Terms] AND “Robótica” [MeSH Terms] para as bases de dados Literatura 

Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e as Bases de Dados de 

Enfermagem (BDENF). Para a para equação de busca foi utilizado o operador booleano AND.  

A coleta de dados foi realizada no período de agosto a outubro de 2020. 

Para os critérios de inclusão dos estudos selecionados, foram optados por: artigo, 

dissertação ou tese que contemple a questão norteadora, atemporal, no idioma inglês, português 

ou espanhol. 

Como critérios para exclusão, adotados como preceito: a) estudos em formatos de 

editoriais; b) estudos em formato de cartas ao editor, c) artigos de revisões integrativas ou 

revisões de literatura e monografias. 

Logo depois da seleção dos artigos, conforme indicados os critérios de inclusão e 

exclusão, a amostragem ficou composta por 17 artigos (Figura 4). 
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Figura 4 - Descrição da busca realizada nas bases de dados para a produção do vídeo. 

Fortaleza, Ceará, 2020. 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Para a catalogação dos estudos selecionados, foi aplicado e adaptado o instrumento já 

validado dos estudos de Ursi (2005), e sua posterior distribuição de categorização por assuntos 

para organização das informações. As evidências encontradas subsidiaram os conteúdos para 

as orientações relevantes para a construção do vídeo educativo sobre o procedimento cirúrgico 

por meio da robótica. 

4.2.2 Fase de Construção e Validação do vídeo (planejamento e desenvolvimento do vídeo 

educativo) 

A TE de vídeo foi concebida abordando em seu conteúdo orientações perioperatórias de 

Enfermagem aos pacientes de CR. Desenvolvida com base nas lacunas observadas através do 

relato dos pacientes, durante minhas atividades profissionais, enquanto enfermeira assistencial 

na clínica médico-cirúrgica. A partir dos resultados da revisão integrativa, foram elaborados os 

textos com o objetivo de serem escritos de forma clara e sucinta, com a finalidade de alcançar 

uma linguagem acessível para os pacientes, assim como a coerência das informações. 

Em seguida foram consultados os profissionais do Núcleo de Tecnologias Educativas 

(NTE), da UNIFOR, para dar início a construção do vídeo. O processo de produção do vídeo 

BUSCA EM PESQUISA 
AVANÇADA

Pré-
operatório/Preoperative 

AND 
Informação/Information 
AND Robótica/Robotics

16.513 ARTIGOS DAS 
BASES DE 

DADOS(Bdenf, Ibecs, 
Pubmed, Cochrane, 

Scopus, Lilacs, Cinahl, 
Science Direct) 

16.497 ARTIGOS 
EXCLUÍDOS( Duplicados, 
outros idiomas, editoriais, 
revisões integrativas, não  
contemplavam o objeto de 

estudo)

17 ARTIGOS FORAM 
SELECIONADOS PARA  A  

AMOSTRA)
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seguiu três etapas propostas por Kindem e Musburger (2005) e Comparato (2009): a) pré-

produção (sinopse ou storyline, argumento, roteiro e storyboard); b) produção e; c) pós-

produção. 

Para Comparato (2009), a pré-produção é o resumo geral do que vai ser exibido no vídeo 

e envolve vários momentos desde a preparação, planejamento ao projeto do vídeo a ser 

produzido e abrange todas as demais atividades que serão realizadas, desde a concepção da 

ideia inicial até a filmagem.  

4.2.2.1 A pré-produção 

Consiste na preparação, planejamento e projeto do vídeo a ser produzido, ou seja, vai 

desde a concepção da ideia inicial até a filmagem e abrangendo quatro fases: a) sinopse ou 

storyline - resumo geral de tudo que será exibido no vídeo; b)  argumento – descreve de forma 

breve como será desenvolvida as ações evidenciadas no vídeo; c) roteiro – tem a finalidade de 

orientar a equipe de produção sobre tudo que irá acontecer nas cenas por meio de uma 

linguagem própria; d) storyboard - objetiva ajudar a equipe de produção nas cenas que serão 

gravadas, geralmente feito na forma de desenhos como histórias em quadrinho (KINDEM; 

MUSBURGER, 2005; JOVENTINO (2013). 

Para contemplar a ideia inicial e a concepção do vídeo foram desenvolvidos os seguintes 

passos, segundo Xavier (2015): 

a) Sinópse ou Storyline: Buscou-se na literatura os domínios que estariam mais 

relacionados às complicações da CR e, que poderiam ser influenciados por uma melhor 

assistência humanizada na qual o paciente seria acolhido e contemplado em suas 

dúvidas e anseios quanto ao tipo de cirurgia a que seria submetido. Dessa forma, foram 

identificados 13 domínios: a compreensão sobre a CR (definição e segurança), 

orientação nutricional, tempo de cirurgia, avaliação pré-operatória, consentimento livre 

e informado e veiculação de imagens, encaminhamento para o centro-cirúrgico/medidas 

preventivas para o COVID 19, medicação sedativa/anestesia e dor pós-operatório, 

posicionamento, pneumoperitônio, mobilização precoce/trombofilaxia e retorno às 

atividades de rotina, período de internamento, cuidados gerais/funções 

intestinais/dreno/sonda e curativo, e apoio emocional/acompanhamento ambulatorial. 

Ademais levou-se em consideração a vivencia da pesquisadora quanto as dificuldades 

encontradas durante as orientações pré-operatórias dos pacientes para a CR, que 

ofertassem um melhor conforto para o enfrentamento cirúrgico. Desta forma, procedeu-

se a construção do roteiro que serviu de orientação para produção do vídeo. 
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b) Argumento: é o passo intermediário entre a sinopse e o roteiro e objetivo de descrever, 

de forma breve, como será desenvolvida a ação a ser evidenciada nas cenas do vídeo 

(RAZERA et al., 2016). De tal maneira, que tanto na sinopse como no argumento foram 

apontadas orientações do procedimento cirúrgico por meio da robótica, para a que 

serviram como base para a elaboração da primeira versão do roteiro do vídeo. 

c) Roteiro: tem linguagem própria que se destina a orientar a equipe de produção nas 

filmagens e divide o vídeo em cenas com o objetivo de informar textualmente o leitor a 

respeito daquilo que o espectador verá e ouvirá no vídeo (RAZERA et al., 2016; 

XAVIER, 2015). 

 

Para elaboração do roteiro buscou-se o auxílio de um produtor de vídeo educativo 

devido a linguagem técnica e específica da área de comunicação que lhe é peculiar. Foi 

desenvolvido visando à comunicação por mídia não impressa, com frases curtas e 

prioritariamente na voz ativa de modo a determinar não só a fala, mas também as imagens, os 

gestos e as expressões corporais. O conteúdo do vídeo foi elaborado com base em informações 

baseadas na Revisão Integrativa da literatura, conforme proposto por Joventino (2013) e 

abordou essencialmente aspectos relacionados às orientações para os pacientes em pré-

operatório de CR. 

De acordo com o apoio da literatura científica foram estipuladas categorias de 

orientações necessárias. Cada uma dessas categorias fez parte de um vídeo de curta duração, 

que juntos integraram o vídeo de orientação perioperatória ao paciente da CR. A idealização 

em vídeos de curta metragem se deu para favorecer a apresentação no dia do internamento como 

fase pré-operatória feito pela enfermeira, e propiciar seu posterior acesso pelos pacientes em 

caso de dúvidas via internet. 

 

4.2.2.2 Produção 

Etapa em que foram feitas as cenas que compuseram o vídeo, gravações com elementos 

gráficos e desenhos animados. O vídeo foi concebido por meio da parceria com o Núcleo de 

Tecnologias Educativas (NTE), da UNIFOR, em parceria com o Mestrado Profissional em 

Tecnologia e Inovação em Enfermagem (MPTIE). Para edição do vídeo contou-se com 

profissionais especialistas na produção de vídeo, tendo como base um roteiro construído com 

conteúdo coerente com a literatura e evidências cientificas. 



48 
 

 

A equipe de profissionais responsável pelo trabalho contou com uma projetista 

instrucional, responsável em adequar o roteiro e pela locução dos vídeos; uma revisora 

gramatical, responsável por fazer a revisão do roteiro e dos vídeos e por uma produtora de áudio 

e vídeo, responsável pela produção dos vídeos.  

O NTE, é responsável pela modalidade de ensino a distância da UNIFOR e disponibiliza 

aos alunos 25 disciplinas de graduação presencial em EAD, as quais estão presentes no 

fluxograma dos diversos cursos da Universidade. Além de apoio pedagógico presencial e 

virtual, o setor oferece suporte metodológico para cursos e outros projetos ofertados pela 

Instituição (UNIFOR, 2019). 

O Núcleo possui equipamentos de filmagem e gravação de áudio, vídeo, estúdios, e ilhas 

de edição, assim como conta com uma equipe multidisciplinar composta por profissionais de 

diversas áreas do conhecimento (projetistas instrucionais, revisores, programadores, artistas, 

produtores, editores, pedagogos, e operadores de câmera), engajados a fim da construção de 

materiais exclusivos e de qualidade que atendam o padrão UNIFOR (UNIFOR, 2019). 

 

4.2.2.3 Pós-Produção 

É a etapa final na qual é feita a edição e a organização das cenas e do vídeo como um 

todo (KINDEM; MUSBURGER, 2005; XAVIER, 2015). Também nessa etapa o projeto contou 

com o apoio do NTE, outrora chamado de Núcleo de Educação à Distância (NEaD) que 

disponibilizou uma equipe técnica em comunicação e experientes em desenvolvimento de 

vídeos, sem ônus para pesquisadora. 

A produção do vídeo se deu entre os meses de novembro a janeiro de 2020/2021. Ao 

final, o vídeo educativo ficou composto por pequenos vídeos com duração total de 7 minutos e 

47 segundos, que foram revisados pela pesquisadora juntamente com a equipe de produção 

antes de seguir adiante com o processo de validação pelos juízes. 

 

4.2.3 Fase de validação do conteúdo e aparência por um comitê de especialistas 

4.2.3.1 Seleção dos juízes 
 

Nesta fase, o vídeo educativo foi submetido à avaliação dos especialistas na área da 

Enfermagem e especialistas técnicos, na área de design e publicidade. 
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Para Belluci Jr. e Matsuda (2012), a validação de conteúdo por especialistas determina 

se a tecnologia explora, efetivamente, os quesitos para mensuração de um determinado dado a 

ser investigado, através da representatividade dos tópicos que expressam um conteúdo. Assim, 

quando se submete um instrumento ao procedimento de validação, na realidade não é o 

instrumento em si mesmo que está sendo validado, mas sim o propósito pelo qual o instrumento 

está sendo usado (POLIT; BECK, 2019). 

A validade de conteúdo é um processo de julgamento tendo duas etapas: a primeira 

sobre o desenvolvimento do instrumento e a segunda etapa está relacionada à validação do 

instrumento através de análise de um comitê de especialistas. Segundo Alexandre e Coluci 

(2011), alguns estudos recomendam cinco a dez especialistas, enquanto outros citam de seis a 

vinte especialistas. 

Com relação ao número de especialistas, tem-se que a literatura é controversa. Segundo 

Lynn (1986) o qual enfatiza que o número mínimo deve ser de 05 (cinco) e um máximo de 10 

(dez) participantes para o processo do estudo de pesquisa.  

Outros autores sugerem um mínimo de cinco e máximo de vinte sujeitos, devendo-se 

levar em consideração as características do instrumento, a formação, a qualificação e a 

disponibilidade dos profissionais (ALEXANDRE; COLUCI, 2011). 

Para esse estudo participaram 14 (quatorze) profissionais para compor a amostra dos 

juízes/especialistas no conteúdo, e 10 (dez) para integrar os juízes/especialistas técnicos na 

aparência. 

Com referência ao estudo em questão, o mesmo foi submetido a validação de conteúdo 

e aparência, por meio da apreciação dos juízes/especialistas, que seguiu a seguinte divisão, o 

de conteúdo: 1. Formado por enfermeiros da clínica médico-cirúrgica; 2. Os juízes técnicos, 

formados por profissionais enfermeiros que tenham conhecimento sobre a temática. No caso, 

da aparência: que trabalhem na área de comunicação social e cinema (designer e publicidade) 

com experiência na produção de vídeos. 

O recrutamento dos especialistas se deu primeiramente por meio da Plataforma Nacional 

Lattes, onde seus currículos Lattes foram avaliados. Como a busca na Plataforma Nacional 

Lattes não foi satisfatória, foi associado a seleção dos juízes especialistas por meio do método 

de amostragem de Bola-de-neve (snowball), na qual ao se reconhecer um sujeito que se encaixe 

nos critérios de elegibilidade necessários para participar do estudo, é proposto ao mesmo que 

sugira outros participantes (POLIT; BECK, 2011).  
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Esse tipo de amostragem pode ser útil para pesquisar grupos que são difíceis acesso, 

como nesse caso. Diante, da identificação do primeiro juiz, com a averiguação do seu tempo de 

serviço profissional e expertise na CR, este foi indicando o outro e dessa forma em diante, 

verificando-se a harmonização aos critérios de seleção para esse estudo. 

É importante para a validação do conteúdo, que os juízes-especialistas tenham expertise 

na área de interesse do estudo, sendo qualificados a avaliar a relevância e representatividade do 

conteúdo a compor a tecnologia (JOVENTINO, 2010; GALDINO, 2014). 

A validação dos especialistas técnicos, na área de design e publicidade, na etapa em que 

a avaliação da adequação do material para o estudo, usou de tecnologias dispostas de produção 

do vídeo pelos profissionais do NTE, constituído pelos profissionais da TI (tecnologias da 

informação). Conforme, o número dos juízes técnicos proposto por Lynn (1986). A 

metodologia utilizada para eleição desses juízes, seguiu-se através do contato pessoal e verbal 

e apresentação da Carta de Anuência do NTE (ANEXO A).  

O instrumento, para a seleção dos especialistas/juízes compôs-se de dados profissionais 

dos especialistas que estão apresentados nos resultados da pesquisa. Seguem os critérios de 

seleção no Quadro 2 e Quadro 3. 

 

Quadro 2 - Critérios de seleção dos especialistas/juízes em conteúdo. Fortaleza, Ceará, 2020. 

 

ESPECIALISTAS/JUÍZES   PONTUAÇÃO 

Ter desenvolvido tese ou dissertação na temática Enfermagem, Centro 

Cirúrgico, Cirurgia Robótica e Construção de Tecnologia 

Assistencial/Educativa e sua validação, ou ser Especialista na temática 

Enfermagem (Cirurgia Robótica, Centro-Cirúrgico), e/ou com projeto 

na área de interesse 

3 pontos 

Ter trabalhos científicos publicados na área de temática Enfermagem, 

Centro Cirúrgico, Cirurgia Robótica e Construção de Tecnologia 

Assistencial/Educativa e sua validação 

1 ponto 

Participar de grupos de pesquisa/projetos que envolvam as temáticas: 

Enfermagem, Centro Cirúrgico, Cirurgia Robótica e Tecnologia em 

Saúde 

1 ponto 
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Ter participado de bancas avaliadoras de Tese, Dissertação ou 

Monografia de Graduação ou Especialização, que envolvam a temática 

construção e validação na Enfermagem ou tecnologia na saúde 
 

1 ponto 

Ter orientado Teses, Dissertações ou Monografias na área de 

Enfermagem em Centro Cirúrgico e/ou construção de tecnologia 

assistencial/educativa ou tecnologia na saúde e sua validação 

1 ponto 

Possuir conhecimento sobre a temática: Construção e validação de 

Tecnologia Assistencial/Educativa 
1 ponto 

Ter atuação prática em Cirurgia Robótica, Centro Cirúrgico, e/ou 

assistência nos cuidados aos pacientes submetidos à cirurgia robótica 

por mais de 1 ano 

     2 pontos/ano 

 Fonte:  Fehring (1994), instrumento adaptado pela autora (2019). 

 

Quadro 3 - Critérios de seleção dos juízes técnicos na aparência. Fortaleza, Ceará, 2020. 

ESPECIALISTAS/JUÍZES PONTUAÇÃO 

Doutor na área de Comunicação e Publicidade 1 ponto 

Mestre na área de Comunicação e Publicidade 2 pontos 

Especialização na área de Comunicação e Publicidade 2 pontos 

Experiência profissional, e/ou trabalhos com pesquisa de Vídeos 

Educativos  
1 ponto/ano 

Experiência profissional e/ou Pesquisa com Comunicação 

audiovisual 
1 ponto/ano 

 

Experiência profissional e/ou trabalhos com Cirurgia Robótica 
1 ponto/ano 

Possuir conhecimento sobre a temática: Construção e 

validação de Tecnologia Assistencial/Educativa. 
2 pontos 

 Fonte:  Fehring (1994), instrumento adaptado pela autora (2019). 
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Como se percebe, a maioria dos critérios foi adaptada de forma a permitir a inclusão de 

um maior número de experts na amostra, por meio de modificação na descrição das 

qualificações e pontuações. O fato procedeu-se devido ao caráter recente da participação da 

Enfermagem na prática docente, assistencial e na área da pesquisa. 

A validação dos juízes técnicos foi feita, também na área de design e publicidade, na 

etapa em que ocorreu a avaliação da adequação do material para o estudo. Usou-se das 

tecnologias dispostas de produção do vídeo pelos profissionais do NTE, nessa amostra 

participaram 10 (dez) especialistas técnicos da área de design e publicidade 

Para a escolha dos mesmos, quanto aos critérios para determinar a inclusão da amostra 

de juízes, foram utilizados critérios adaptados do Sistema de Classificação de Especialistas de 

Fehring (1994), com seleção para aqueles que atingiram uma pontuação mínima de 05 (cinco). 

Foram convidados 40 (quarenta) juízes da área de Enfermagem, e não mais que 14 (quatorze) 

participaram do estudo. E em relação aos juízes técnicos foram convidados 20(vinte), e tão 

somente 10 (dez) responderam. 

4.2.3.2 Procedimentos para coleta de dados 

Após a identificação e seleção dos especialistas/juízes, foi elaborado um instrumento 

(Formulário) no Google Forms (aplicativo do Google®, gratuito e online), contendo um kit, 

composto pelos seguintes documentos:  

❖ A Carta Convite (APÊNDICE A);  

❖ O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE (APÊNDICE B);  

❖ O Link de acesso ao Vídeo Educativo; 

❖ O Instrumento de Validação do Conteúdo e Aparência (APÊNDICE C e D), que foi  

      construído a partir de um questionário de avaliação.  

 

Por fim, foi concebido o acesso a esse instrumento no Google Forms por meio da 

correspondência digital de um link, enviado via e-mail. No momento da liberação do Teste de 

Conteúdo e Efetividade do vídeo educativo, foi concedido prazo de 10 (dez) dias para o retorno 

do material de coleta de dados, aqueles que não seguiram o prazo foi feito um novo contato, 

esclarecendo sobre a importância da participação e avaliação, bem como concessão de mais 05 

(cinco) dias. Após esse prazo, o formulário realizado pelo Google Forms foi fechado e as 

respostas não foram mais concedidas. 

O instrumento de validação organizado, foi construído tomando como base na Escala 

de Likert que de acordo com Nascimento (2012), que se refere a uma técnica de classificação 
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constando várias declarações (itens) que expressam um ponto de vista sobre um tópico. Nessa 

abordagem, colocam-se os respondentes em contato com os itens expressos de modo positivo 

ou negativo em relação ao fenômeno. 

Os especialistas/juízes de conteúdo e técnicos responderam à um instrumento de coleta 

de dados, considerando as pontuações adotadas para julgamento do artefato tecnológico (1, 2, 

3 ou 4) e seguem uma escala contendo quatro graus de valoração. A Figura 5 apresenta um 

diagrama de graus de valoração. 

 
Figura 5 - Diagrama dos graus de valoração. Fortaleza, Ceará, 2020. 

  

 

Fonte:  Nascimento (2012), instrumento adaptado pela autora (2020). 

 

O instrumento da coleta dos dados refere-se à um questionário pré-estabelecido, 

contendo perguntas referentes à avaliação do conteúdo e efetividade do vídeo educativo com 

itens distribuídos em três blocos, como citado por Teixeira e Mota (2011): 

Bloco 1– objetivos: avalia itens referentes a propósitos, metas ou fins que se deseja 

atingir com a utilização da tecnologia educativa; 

Bloco 2 - estrutura e apresentação: refere-se a forma de organização, estrutura, estratégia 

de apresentação, coerência e formatação;  

Bloco 3 – relevância: mostra as características que avaliam o grau de significação da 

tecnologia educativa apresentada; 

Após a análise concebida pelos especialistas/juízes, em um espaço incrementado para 

os mesmos, puderam acrescentar sugestões, correções e/ou recomendações que porventura 

possam julgar necessários. 
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4.2.3.3 Análise dos dados  

Os dados coletados foram armazenados e organizados no Microsoft Excel, versão 11.0, 

e após processados no programa estatístico Statistical Package for Social Science (SPSS) 

versão 23.0. Utilizou-se a estatística descritiva para análise das variáveis sociais e profissionais 

dos juízes de conteúdo e técnicos: medidas de tendência central e dispersão para as variáveis e 

frequência absoluta e relativa para as categóricas. A normalidade dos dados foi demonstrada 

utilizando o teste de Shapiro-Wilk, sendo a distribuição considerada normal quando o p > 0,05. 

Na validação do conteudo por juizes, normalmente utiliza-se dois metodos: a 

abordagem qualitativa, e a abordagem quantitativa. Para a análise qualitativa do mesmo 

instrumento, os comentários e sugestões em cada bloco foram organizados em quadros. As 

descrições das falas dos juízes de conteúdo foram representadas pelas letras J, seguidas da 

numeração de 1 a 14, e, para os juízes técnicos, as letras utilizadas foram JTI, seguidas da 

numeração de 1 a 10. 

A abordagem quantitativa foi feita através da utilização do Índice de Validade de 

Conteúdo (IVC), que mede a porcentagem de juízes em concordância sobre uma determinada 

informação de um constructo (SOUZA; ALEXANDRE; GUIRARDELLO, 2017), pela 

validação de Aparência (IVA) e Índice de Conteúdo (IC). Os critérios avaliativos foram 

considerados pela valoração anteriormente estabelecida: 1- Totalmente Adequado, 2- 

Adequada, 3- Parcialmente Adequado e 4- Inadequada. 

O cálculo do IVC é feito pela somatória das respostas “1” (totalmente adequado) e “2” 

(adequado) de cada juiz em relação a cada item do questionário dividido pelo número total de 

respostas, como representado na formula a seguir:  

 

➢ IVC = Número de respostas “1” ou “2” 

                                                  Número total de respostas  

 

Para o cálculo do IVC adotou-se três abordagens: primeira, o cálculo do conteúdo para 

cada item, individualmente (ICVi), considerando o número de juízes que avaliaram o item como 

totalmente adequado e adequado; segundo, cálculo do conteúdo da dimensão avaliada (IVCd), 

referente à proporção dos itens da escala avaliado como totalmente adequado e adequado por 

cada juiz; e o terceiro, avaliou-se o construto como um todo pela média da proporção dos itens 

avaliados como totalmente adequado e adequado pelos juízes, IVCt (POLIT, BECK, 2011).  
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Ressalta-se que os itens avaliados com “3” (parcialmente adequado) ou “4” 

(inadequado) foram analisados e corrigidos. Os juízes de conteúdo também avaliaram o vídeo 

educativo quanto à sua aparência, levando em consideração critérios como: conceito de ideia, 

construção dramática, ritmo, personagens, estilo visual, funcionalidade, usabilidade e 

eficiência.  

Na validação técnica pelos juízes da TI, calculou-se o Índice de Concordância (IC), 

analisado por meio da estimativa da porcentagem. Os escores dos índices foram calculados por 

meio da soma de concordância dos critérios, nestes consideramos os itens pontuados como 1 e 

2, concordo totalmente e concordo parcialmente, dividido pelo total de respostas.  

Considerou-se a taxa de concordância aceitável entre os juízes de no mínimo 0,80 para 

as validações de conteúdo, aparência e técnica. Para a análise dos itens de avaliação do vídeo, 

foi realizado o teste Exato de distribuição Binomial, indicado para pequenas amostras, sendo 

considerado nível de significância p>0,05 e proporção de 0,80 de concordância para estimar a 

confiabilidade estatística dos IC e IVC. 

Por fim, após a análise qualitativa e quantitativa, o processo de validade foi encerrado 

com a construção de uma nova versão do vídeo contemplando as sugestões apontadas pelos 

juízes. 

4.3 Aspectos éticos e legais 

Os procedimentos ético-legais da pesquisa seguiram as normas contidas na Resolução 

nº 466, de 12 de dezembro de 2012 a qual aponta as Diretrizes e Normas Regulamentadoras de 

Pesquisa Envolvendo Seres Humanos (BRASIL, 2012). 

O projeto foi apresentado ao Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade de Fortaleza 

(UNIFOR), por meio da Plataforma Brasil, conforme cronograma (APÊNDICE G). Procedeu-

se a coleta dos dados a seguir. 

A pesquisa foi realizada com a anuência formal dos especialistas enfermeiros da área e 

especialistas técnicos do design e publicidade por meio da leitura e aceite do Convite, conforme 

o Apêndice A, a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

(APÊNDICE B). A importância do TCLE se dá em respeito à dignidade humana, exigindo que 

toda pesquisa com seres humanos se processe com o consentimento livre e esclarecido dos 

participantes, de forma que os mesmos possam se manifestar, de forma autônoma, consciente, 

livre e esclarecida (BRASIL, 2012). 
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Aos participantes foi dado o direito à livre desistência, tendo a confidencialidade e 

privacidade, das informações e identificações concedidas. Suas respostas foram arquivadas em 

local seguro, e seu acesso somente utilizado para esta pesquisa. O instrumento utilizado na 

pesquisa não ofereceu risco físico a nenhum dos envolvidos no processo de validação, ficando 

somente os riscos mínimos de desconforto mental ou estresse na avaliação do roteiro do vídeo 

educativo. Qualquer despesa financeira, relacionada ao estudo, ficou na inteira responsabilidade 

da pesquisadora. 

Os benefícios esperados com o estudo são de cunho social e científico, no sentido de 

melhorar as condições de saúde, prevenção de agravos e recuperação das pessoas submetidas à 

cirurgia robótica, e qualificar a assistência de Enfermagem. Além da troca de conhecimentos 

entre os participantes ou entre esses e a pesquisadora, durante a coleta de dados. 

Considerando esse período, ser de pandemia por COVID 19 e devendo manter a 

orientação do distanciamento social pelas leis Federais, os dados da pesquisa foram coletados 

via e-mail, através do preenchimento e aceitação do TCLE (Apêndice B), opondo sua assinatura 

digital na última página do Termo e rubrica nas demais. O TCLE foi elaborado em duas vias; 

ficando uma com o(a) Sr. (a) e a outra com o pesquisador 

A pesquisa teve parecer favorável da Comissão de Ética em Pesquisa da Universidade 

de Fortaleza (COÉTICA – UNIFOR), sob o n° 4.119.789. 
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5 RESULTADOS   

 

Para a apresentação dos resultados da dissertação, estes foram divididos em três fases 

distintas, de acordo com os objetivos propostos: 1ª) levantamento dos dados mediante revisão 

integrativa; 2ª) elaboração do vídeo e; 3ª) validação do vídeo por juízes expertises na área de 

centro cirúrgico e publicidade.  

 

5.1 1ª Fase: Levantamento dos dados (Revisão integrativa- RI 2) 

 

A revisão integrativa é uma técnica de pesquisa que agrupa e sintetiza os saberes com o 

rigor da ciência produzida, por meio da análise dos resultados encontrados e evidenciados por 

muitos estudiosos especializados (SOARES et al., 2014). 

Para uma melhor delimitação das temáticas definidas para a composição do vídeo 

educativo de orientações perioperatórias para procedimento por meio da robótica, foi realizado 

um levantamento dos dados, através de uma revisão integrativa, que consta na primeira etapa 

da trajetória metodológica, sendo identificados 17 artigos, descritos no quadro 4. 

 

Quadro 4 - Síntese dos estudos selecionados que sugerem as orientações necessárias para 

compor o vídeo. Fortaleza, Ceará, 2020. 

 

        Título Base de dados/ 

Revista/Ano/País/NE 

    Considerações/Temática 

B1. Pre-

Operative 

Education 

Classes Prior to 

Robotic 

Prostatectomy 

Benefit Both 

Patients and 

Clinicians.  

CINAHL/Urologic 

Nursing/ 2015/ USA/ 6. 

O impacto da educação pré-operatória para pacientes 

de cirurgia de prostatectomia robótica, fornecendo 

uma compreensão da realidade do procedimento e seus 

resultados, através de um programa de rotina cirúrgica 

implementada, dentre elas: 

Pré-Cirurgia 

• Exames laboratoriais 

• Medicamentos 

• Consulta de anestesia 

• Comida / bebida 

 Dia da cirurgia 

Encaminhamento para o centro-cirúrgico 

• Duração da cirurgia 
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3 a 5 horas 

Pós - Cirurgia 

• Dieta 

• Atividade 

• Dreno de fluido JP 

• Bandagens 

• Cateter de Folley para 

drenar urina 

• Sacos de drenagem 

• Cuidados com o cateter 

Alta hospitalar 

• Dieta 

• Regime intestinal 

• voltar a dirigir 

• Retomada as  

Atividades de rotina 

• Agenda de acompanhamento 

B2. 

Postanesthesia 

Care Unit Stay 

and 

Complications 

After Same-Day 

Discharge 

Laparoscopic 

Hysterectomy. 

CINAHL/ Journal of 

Gynecologic Surgery/ 

2020/ USA/ 4. 

O procedimento operacional padrão do ERAS atual 

direciona a Enfermagem provedores de alta aos 

pacientes, após o pós-operatório específico: 

-Deambulação precoce,  

-Dor 

-Controle e tolerância de medicamentos orais 

- dentro de um padrão de 6 horas de permanência na 

sala de recuperação pós-anestésica (SRPA);  

-Mínimo de permanência na SRPA, diminui o 

risco de Complicações. 

- História de ansiedade, incisões cirúrgicas. 

B3. Preoperative 

assessment of the 

older surgical 

patient: honing in 

on geriatric 

syndromes. 

PUBMED/Clinical 

Interventions in Aging/ 

2015/ USA/ 4. 

Resposta ao estresse à cirurgia em pacientes idosos, em 

particular, o estresse pós-cirúrgico, tanto físico quanto 

psicológico, pode levar a um desequilíbrio nas funções 

autonômica, endócrina, metabólica e imunológica. 

Histerectomias eletivas assistidas por robô, devem 

ocorrer: 

- Visitas pré-operatórias: histórico 

-Tempo de permanência, recuperação 

funcional  
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-Avaliação global (mobilidade), questão 

alimentar e avaliação de saúde (doença aguda / estresse 

psicológico e problemas neuropsicológicos). 

B4. Advances in 

laparoscopic 

urological 

surgery 

techniques. 

PUBMED/F1000Resear

ch/ 2016/ USA / 5. 

Descrição dos avanços tecnológicos da cirurgia 

minimamente invasiva (laparoscópica ou robótica), 

como segue as categorias: 

-Visualização laparoscópica aprimorada (Na 

cirurgia robótica, a visualização do ultrassom (US) em 

tempo real com exibição simultânea no console); 

-Realidade aumentada em laparoscopia, visão 

geral do acesso (procedimentos mais novos e menos 

invasivos); 

-Novos avanços em dispositivos de insuflação 

(O pneumoperitônio). 
 

B5. Robotic 

invasion of 

operation theatre 

and associated 

anaesthetic 

issues: A review. 

PUBMED/ Indian 

Journal of Anaesthesia/ 

2011/ Nova Delhi/ 5.  

Acompanhar o desenvolvimento de robôs cirúrgicos e 

considerar os problemas, considerações dos 

anestesistas relacionados às cirurgias assistidas por 

robôs, como descrevemos a seguir: 

- Segurança do paciente: caso mau 

funcionamento do robô; 

- Considerações anestésicas: monitoramento, 

técnica anestésica posicionamento do paciente, 

proteção cerebral, alívio da dor pós-operatória, 

profilaxia para trombose. 

B6. Anesthetic 

issues for robotic 

cardiac surgery.  
 

PUBMED/ Annals of 

cardiac anaesthesia/ 

2015/ USA/ 5. 

Manejo da anestésico para a CR em pacientes no 

campo da cirurgia cardíaca, para que melhore e 

mantenha as habilidades para orientar esses pacientes 

com segurança durante o procedimento robótico: 

*Manejo intra-operatório  

-Deve-se selecionar uma técnica anestésica 

geral que leve em consideração a história do paciente, 

com suas comorbidades;  

-Recomenda-se um anestésico com indução 

intravenosa (IV), manutenção com agentes anestésicos 

inalatórios, opioides intermitentes e relaxante 

muscular 
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-Layout da sala: A máquina de anestesia deve 

ser posicionada longe da mesa de cirurgia, de modo 

que o robô não bata nela quando trazido de lado; 

-Segurança do paciente: Todas as equipes 

precisam ser treinadas para serem capazes de destacar 

e remover rapidamente o robô do paciente no caso de 

uma emergência cirúrgica; 

- Posicionamento do paciente 

-Monitoramento; 

-Riscos de transfusão; 

- Analgesia: O uso de tecnologia robótica 

permitiu uma pequena incisão e reduziu a necessidade 

de medicamentos analgésicos, tendo um maior 

controle da dor. 
 

B7. 

Referateband: 

Robotic Surgery–

Who is The Boss?  

PUBMED/Laryngo-

rhino-otologie/ 2018/ 

EUROPA /5. 

Os sistemas robóticos, são ferramentas de cirurgia 

assistida por computador que, na melhor das hipóteses, 

otimizam os processos cirúrgicos e podem aumentar a 

precisão da intervenção, com melhores benefícios, e 

recuperação mais rápida.  

B8. Efetividade 

do protocolo 

prevenção de 

lesões de pele em 

cirurgias 

urológicas 

robóticas.  

PUBMED/ Revista 

SOBECC/ 2017/ 

BRASIL/ 4. 

Efetivação do protocolo de prevenção de lesão de pele, 

através do posicionamento cirúrgico em pacientes 

oncológicos, submetidos a urológica CR. 

-De acordo com o risco cirúrgico, atrelado ao 

procedimento proposto, serão disponibilizados 

protetores posicionadores, colchões viscoelásticos, 

colchão piramidal, travesseiros e películas protetoras; 

-Riscos de lesões por propor cirurgias 

prolongadas, não inferior a 2 horas, a depender do tipo, 

em um mesmo posicionamento. 

B9. Informed 

consent for 

innovative 

surgery: a survey 

of patients and 

surgeons 

PUBMED/Surgery 

/2013/ USA/ 5.  

Tópicos a serem discutidos com os pacientes no pré-

operatório de cirurgia robótica, a fim de promover a 

tomada de decisão informada e autônoma pelos 

pacientes com relação ao procedimento:  

-Uma descrição geral do procedimento, riscos 

e benefícios conhecidos; 

-Consentimento livre informado 
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B10. Informed 

consent for 

sacrocolpopexy: 

is counseling 

effective in 

achieving patient 

comprehension? 

PUBMED/ Female 

pelvic medicine & 

reconstructive surgery / 

2012/ USA/ 4. 

O processo de consentimento informado: reforçar a 

compreensão da paciente sobre sua condição e 

alternativas de tratamento e rever minuciosamente o 

procedimento escolhido com seus riscos e benefícios. 

-Importância ao aconselhamento pré-

operatório individualizado, como oportunidade para a 

educação 

B11. Risk factors 

for perioperative 

anxiety in 

laparoscopic 

surgery.  

PUBMED/ JSLS: 

Journal of the Society of 

Laparoendoscopic 

Surgeons/ 2014/ 

EUROPA/ 4. 

Analisar minuciosamente os possíveis fatores de risco 

associados à ansiedade pré-operatória e tomar as 

precauções, são todas as considerações que precisam 

ser os objetivos primários dos cirurgiões envolvidos 

com cirurgias laparoscópicas, endoscópicas e 

robóticas:  

-Fator dor pós-operatória; 

-Jejum 

-Presença de náuseas, vômitos e 

sangramentos; 

-Incapacidade de acordar da anestesia; 

-Ansiedade por causa do ambiente em que 

está, e estar longe da família; 

-Comunicação efetiva com o paciente durante 

o pré-operatorio. 
 

B12. Total 

intravenous 

anaesthesia 

versus 

inhalational 

anaesthesia for 

adults undergoing 

transabdominal 

robotic assisted 

laparoscopic 

surgery. 
 

COCHRANE/ Cochrane 

Database of Systematic 

Reviews/ 2017/ 

EUROPA/ 1. 

A anestesia para pacientes submetidos à cirurgia 

robótica assistida é diferente da anestesia para 

pacientes submetidos à cirurgia aberta ou 

laparoscópica; novas preocupações anestésicas 

acompanham a cirurgia robótica assistida. 

-Tipos de anestesia; 

-Posicionamento do paciente; 

-Pneumoperitônio; 

-Medicamentos para manter o paciente sem 

dor são principalmente à base de opióides, mas 

também podem incluir um analgésico secundário ou 

um anestésico regional via como bloqueio nervoso 

central. 
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B13. The 

evolution of 

robotic surgery: 

surgical and 

anaesthetic 

aspects.   

SCIENCE DIRECT / 

BJA: British Journal of 

Anaesthesia / 2017 / 

REINO UNIDO/ 2.  

Consideramos as evidências atuais, o custo-efetividade 

e a curva de aprendizagem em relação à jornada 

cirúrgica e anestésico, e o que é necessário para 

continuar a realizar melhorias no atendimento 

cirúrgico 

-Acolhimento multidisciplinar; 

-Posicionamento: seguro antes da atracagem 

do robô, e acolchoamento para prevenir lesões; 

-Considerações ambientais da sala; 

-Analgesia pós-operatória;  

-Unidade de cuidados pós-anéstesicos. 

B14.  Anaesthesia 

for robot-assisted 

laparoscopic 

surgery 

SCIENCE DIRECT/ 

Continuing Education in 

Anaesthesia, Critical 

Care & Pain/ 2009/ 

USA/ 6. 

O uso da CR está aumentando exponencialmente, se 

faz importante entender as práticas da cirurgia para os 

melhores resultados em sua recuperação: 

-Avaliação pré-operatória: cuidados 

preventivos para edemas e tromboses (tempo cirúrgico 

prolongado) 

- Conduta anestésica e pneumoperitônio; 

-Monitoramento pós-operatório: analgésicos 

multimodais (acetaminofeno, anti-inflamatórios se 

necessário, e opioides); 

-Alta hospitalar: Prevista nas 24h do pós-

operatório, ou 48h a depender de sua evolução, ter sido 

mobilizados precocemente, cuidados com drenos, 

curativos,e retorno às atividades físicas de rotina, 

retorno ao médico. 
 

B15. Robot 

assisted surgery 

during the 

COVID-19 

pandemic, 

especially for 

gynecological 

cancer: a 

statement of the 

Society of 

European 

SCIENCE 

DIRECT/ Journal of 

Gynecologic Oncology / 

2020/ EUROPA/ 5. 

Todos os pacientes que requerem intervenção cirúrgica 

devem ser tratados como positivos, até se prove o 

contrário, para minimizar a propagação da infecção 

com:  

-Tempo de cirurgia, e insulflação do gás CO2; 

-Testes sars-CoV-2 pré-operatórios;  

-O Transporte do paciente deve ser feito em 

uso de máscara; 

-Toda a equipe em contato com o paciente, 

deve estar com EPI; 
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Robotic 

Gynaecological 

Surgery (SERGS). 

 

 

 

 

-O pessoal de transporte deve ser o mesmo, da 

origem até o destino; 

- Salas com pressão positiva, possuir filtro 

HEPA com filtração entre as trocas de ar altos 

(recomendados entre 6 e 25 trocas/hora); ou pressão 

negativa com a melhor configuração (abaixo de -5Pa) 

para a realização de procedimentos geradores de 

aerossóis; 

-O aparelho de anestesia será utilizado com 

filtros bacteriológicos/viral em três pontos do circuito 

de anestesia; 

-Quase nenhum contato com sangue e fluidos; 

- 1 equipe no console e 1 equipe na cabeceira; 

-Tempo de internamento reduzido, devido a 

recuperação mais rápida. 

B16. How to 

prepare the 

patient for robotic 

surgery: before 

and during the 

operation. 

SCIENCE 

DIRECT/. Best Practice 

& Research Clinical 

Obstetrics & 

Gynaecology / 2017 / 

USA/ 5. 

Traz informações sobre, como preparar o paciente para 

cirurgia robótica, levando em consideração diversos 

fatores para descrever o antes e o durante para o 

tratamento de doenças ginecológicas; 

-Assinatura do termo de consentimento 

informado; 

-Avaliação pré-operatória: exames, imagens 

-A limpeza intestinal: depende do tipo de 

procedimento robótico assistido; 

-Posicionamento do paciente; 

-Analgesia pós-operatória 

 

B17. The 

CanMoRe trial - 

evaluating the 

effects of an 

exercise 

intervention after 

robot-assisted 

radical 

cystectomy for 

urinary bladder 

SCOPUS / BMC câncer 

/ 2020/ EUROPA/ 1. 

O impacto de uma intervenção de exercício 

padronizado e individualmente adaptado na atenção 

primária à saúde para melhorar a função física e 

atividade física habitual, qualidade de vida relacionada 

à saúde, fadiga, bem-estar psicológico e readmissões 

devido a complicações em pacientes submetidos à 

cistectomia radical assistida por robô.  
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cancer: the study 

protocol of a 

randomized 

clinical trial. 

Fonte: Elaborado pela autora (2020). 

 

Observa-se no gráfico 1, o resumo dos assuntos que abordavam os conteúdos para 

orientação, e as quantidades de artigos em que eles estavam inseridos. 

Gráfico 1 - Síntese dos assuntos abordados na base literária, e a quantidade de vezes em que 

foi introduzido para orientação aos pacientes. Fortaleza, Ceará, 2020. 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2020). 

 

Vale salientar, que quanto ao país de origem das publicações dos estudos que 

compuseram a amostra houve uma grande prevalência dos Estados Unidos, no idioma inglês 

(52,94%), seguidos da Europa (35,29%), e uma minoria de outros países, dentre eles o Brasil e 

Nova Delhi (11,76%). 

Com relação ao ano em que os artigos selecionados foram publicados, verificou-se um 

destaque de publicações no ano de 2017 (23,52%), com a supremacia do nível de evidência 

(NE) científica 5 (41,17%), seguidos do NE 4 (.29,41%), apenas dois com NE 1 (11,56%). 
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Averiguou-se que a maioria dos artigos evidenciou maior predileção sobre o assunto 

medicação sedativa, anestesia, e dor pós-operatória (64,70%), como as principais orientações a 

serem dispersadas aos pacientes no perioperatório de CR.  

Quanto aos cuidados necessários e de que forma os enfermeiros podem ajudar a instruir 

os pacientes a se envolverem em seus próprios cuidados, houve uma amostragem significativa 

(58,82%). A seguir, temos a adesão para haver informações repassadas durante uma avaliação 

perioperatória (52,94%), para que haja por parte dos pacientes o cumprimento de atitudes 

relacionados ao estilo de vida, recomendados para um melhor enfrentamento do ato operatório; 

no potencial para melhorar os resultados, observou-se a necessidade em ter a discussão acerca 

da própria temática e aspectos de segurança para o paciente sobre a CR (47,05%).  O quadro 5 

descreve as orientações a serem realizadas aos pacientes, no perioperatório de CR conforme os 

assuntos e as publicações selecionadas anteriormente. 

Quadro 5 - Disposição das orientações conforme os artigos selecionados. Fortaleza, Ceará, 

2020. 

Assunto Orientações Artigos 

Compreensão sobre a CR 

(definição, e segurança) 

* Definição sobre a temática da CR 

* Cuidados com o mau funcionamento 

do robô, presença de profissionais 

treinados e certificados. 

B1, B4, B5, B6, B7, B8, B9, 

B10 

Orientação nutricional *Deverá permanecer em jejum, no 

mínimo por 8 horas, antes do 

procedimento. 

* Líquidos e dieta poderão ser 

liberados, no mesmo dia após o 

procedimento ao ter eliminado flatos. 

B1, B3, B11 

Tempo de cirurgia * O tempo cirúrgico pode variar de 

acordo com cada procedimento das 

especialidades existentes da robótica, 

não sendo inferior à 2 horas, e somado 

à este o tempo de pós operatório que de 

cerca de 6h, podendo chegar à 10 

horas. 

B1, B13, B14, B15 

Avaliação pré-operatória *Informar a equipe a presença de 

comorbidades, alergias, uso de 

medicamentos. 

B1, B3, B6, B9, B10, B13, 

B14, B15, B16 
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*Comunicação efetiva do risco 

cirúrgico. 

*Realizar uma educação sobre as 

práticas da cirurgia, para uma melhor 

recuperação. 

Consentimento livre e 

informado, e veiculação de 

imagens 

*Ser informado, sobre as técnicas 

utilizadas para o procedimento: suas 

alternativas, riscos, e benefícios. 

*Ser esclarecido sobre a utilização de 

suas imagens, com a finalidade 

didática e científica. 

B9, B10, B16 

Encaminhamento para o 

centro-cirúrgico, e medidas 

preventivas para o COVID 

19 

*Restringir o número de pessoas 

envolvidas no processo cirúrgico. 

*Cuidados ao uso de mascaras, e EPI´S 

pelos profissionais. 

*Cuidados durante à anestesia, com 

uso de filtros bacteriológicos. 

*Sala climatizada, de forma apropriada 

para redução da transmissão de agentes 

patogênicos. 

B1, B15 

Medicação sedativa, 

anestesia, e dor pós-

operatória 

*Uso de terapia medicametosa, para 

minimizar ansiedade pré-cirúrgica. 

*Tipos de anestesia envolvida, no 

procedimento. 

*Utilização de medicamentos 

multimodal, ou seja, que 

simultaneamente atuem na produção 

de ausência da dor.  

B1, B2, B3, B5, B6, B11, 

B12, B13, B14, B15, B16 

Posicionamento *Cuidados na sala cirúrgia, para o 

posicionamento adequado a mesa 

cirúrgica, e sua segurança para manter-

se fixo. 

*Proteções adequadas para combate a 

prevenção de lesões, de pele, 

ocasionadas por tempo cirúrgico 

prolongado. 

B5, B6, B8, B12, B13, B16 
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*O posicionamento na mesa 

operatória, dependerá, do tipo de 

cirúrgia.  

Pneumoperitônio *O uso de gás CO2 para dentro da 

cavidade abdominal, como facilitador 

para à inserção dos instrumentais, e 

manipulação dos mesmos sobre os 

órgãos, e tecidos. 

*Realizado por uma agulha, 

denominada Veress, ligada a uma 

mangueira de CO2, para insulflar o 

gás, permitindo a vizibilização das 

estruturas internas. 

B4, B12, B14, B15 

Mobilização precoce, 

trombofilaxia e o retorno às 

atividades de rotina 

*Importância de sua mobilização pós-

operatória precoce no leito, para evitar 

complicações por trombos pulmonares, 

cardíacos. 

*A volta das funções intestinalis, com 

a mobilização: como levantar, da cama 

e dar pequenos passos. 

*Serão permitidos fazer caminhada de 

até 30 minutos no terreno plano; 

*Volta ao trabalho que requeiram 

atividades de escritório (sem pegar 

peso), e exercícios leves, dirigir 

automóveis evitar por pelo menos duas 

semanas, após o paciente pode voltar 

gradualmente as suas atividades de 

rotina. 

B1, B2, B3, B5, B14  

Período de internamento *Período de internamento, será 

previsto entre 24horas à 48 horas. 

*Alta hospitalar, o mais breve possível. 

B3, B2, B14, B15 

Cuidados gerais:  funções 

intestinais, dreno, sonda e 

curativo 

*Instruções para lavagem da mãos com 

água e sabão para realizar 

procedimentos. 

* Possibilidade do término da cirúrgia, 

em uso de dreno e sonda; 

B1, B13, B14, B16, B17 
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*Tempo de permanência do uso, será a 

depender do cirúrgião, sendo 

geralmente entre 5 à 7 dias, seu 

esvaziamento é prático, através de 

orífício, e uma jarra para medir a urina, 

e um copo para medir a secreção do 

dreno. 

*Curativos da ferida operatória, são de 

fácil limpeza e cuidado com o uso de 

água e sabão durante o banho, sendo 

realizados diariamente, ou ficando 

descobertos a depender do cirúrgião. 

Apoio emocional / 

acompanhamento 

ambulatorial 

*Fomentar o acolhimento, e 

participação familiar, ocasionado pela 

separação cirúrgica. 

*Dispor de um ambiente leve, claro, e 

conciso para evitar fadiga, e estresse 

emocional, ocasionado pelo ambiente 

estranho. 

*Sobre sentimentos de superação de 

medos, e angústias, para uma 

recuperação rápida e eficaz. 

*Retorno ao médico deve ocorrer, 

conforme orientação para realização de 

check-up regular. 

B2, B3, B11, B13, B15, B17 

Fonte: Elaborado pela autora (2020). 

Segundo Nogaroli et al., (2020) as plataformas cirúrgicas do robô Da Vinci reduzem o 

tempo das hospitalizações em sua metade, associados a estes os custos hospitalares em cerca 

de um terço, no entanto, existe ainda o risco de erro médico provenientes de treinamento 

deficiente com o sistema robótico. Deve-se assegurar que toda a equipe de profissionais da 

saúde envolvidos (médicos, enfermeiros e instrumentadores) seja capacitada e receba 

treinamento e atualização na nova tecnologia constantemente, como forma de evitar possíveis 

eventos adversos. Assim, o paciente deve deter o conhecimento sobre a CR, e como o robô 

funciona diante da sua segurança. 
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Conforme Neto e Nogaroli (2019), as cirurgias assistidas, por robôs, já são realidade em 

muitos hospitais ao redor do mundo, sendo assim, uma série de impactos éticos e legais que 

devem ser ponderados. É imprescindível a compreensão dos diversos riscos da robótica, 

benefícios, e exposição de suas imagens para estudo. Desta forma, no entendimento da 

magnitude em ter um documento de consentimento livre e esclarecido, e veiculação de imagens 

assinado pelo paciente ou responsável, foi encontrado nos estudos (17,64%) informações da 

necessidade de estar presente nas orientações ao paciente da CR.  

É importante o conhecimento do paciente, sobre o trabalho da equipe de Enfermagem 

no centro-cirúrgico, no que tange a segurança e o sucesso da intervenção cirúrgica robótica. 

Garante o posicionamento adequado do paciente em sala operatória, com a proteção de todos 

os cabos, e extensores do robô para não lesionar o paciente, e ainda fixar corretamente na mesa 

cirúrgica, fazendo uso de coxins, e faixas, para evitar deslizes na mesa cirúrgica (RAPOSO et 

al., 2020). 

Em tempos de pandemia, faz-se necessário informar ao paciente sobre seus riscos, e 

suas recomendações propostas, A equipe cirúrgica deve se limitar ao menor número possível de 

integrantes para evitar o fluxo de vários profissionais na sala dos casos suspeitos ou 

confirmados para COVID-19, Procurar reduzir o tempo de permanência pós-operatória, e 

internação hospitalar, incentivando o uso de protocolos de medidas para a aceleração da 

recuperação pós-operatória, como por exemplo, realimentação precoce, boa analgesia, 

estimular deambulação, entre outras (ALVES, 2020). 

Para o paciente é de suma importância conhecer o processo de orientação nutricional, 

tanto no que diz respeito ao pré-operatório, quanto para o pós-operatório para que se tenha a 

conscientização, entre outros, do risco de regurgitação aumenta durante a posição cirúrgica, 

assim o alcance de uma cirurgia e recuperação satisfatória, ocorrerá.  

Segundo Abdalla et al., (2013), depois de recuperados da anestesia, e haver tido 

flatulência, eram autorizados a fazerem ingesta de líquidos, e a seguir um protocolo nutricional 

mais consistente. Deve, também ter uma compreensão do acompanhamento ambulatorial após 

a alta hospitalar, com uma semana, e a seguir de dois a 24 meses. 

Observou-se constar nos estudos (35,29%), que o apoio a promover a sensação de bem-

estar, e a segurança são fatores de notável influência na percepção dos pacientes, sobre seu 

enfrentamento cirúrgico, para a diminuição do estresse emocional, visto que, sua recuperação 

será bem mais rápida por meio da robótica, se souber que existe um menor índice de dor, menos 
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tempo de internação, e que existem vantagens técnicas, proporcionando a menor taxa de 

complicações e menos conversões (ELIAS, 2018). 

A compreensão, por parte do paciente e familiares, dos riscos e mudanças de hábitos 

inerentes a uma cirurgia de grande complexidade como a robótica faz-se indiscutível. Assim 

sendo, o enfermeiro deve incorporar em suas estratégias educativas, como no programa de 

instrução audiovisual, orientações para tal fim, que facilitam a adesão na terapêutica proposta, 

fazendo com que as orientações passadas sejam absorvidas e executadas 

Uma amostra de porcentagem (29,41%) dos artigos selecionados, demostra a relevância, 

no que se refere à capacidade funcional, bem como no retorno às atividades de vida diária, dos 

pacientes submetidos à CR, estando aptos a realizar suas tarefas básicas de autocuidado como 

banhar-se, vestir-se, alimentar-se e deambular, logo em seu período pós-operatório imediato. 

Para Araújo et al., (2018), o retorno às atividades diárias fica em torno de sete dias, e esse 

conhecimento é de real supremacia para o paciente, já tem sua vida social momentaneamente 

impedida, por conta da intervenção cirúrgica, gerando ansiedade em não prover do 

conhecimento ao retorno de sua vida laboral. 

Conforme Garcez et al., (2019) a ansiedade pode impulsionar a percepção da dor pós-

operatória, necessitando de uma dose maior de analgesia para controlar a dor, desta forma, a 

satisfação do paciente fica reduzida, o estresse emocional emana do medo da morte, da 

separação da família, da possível dependência física. Por consequência, foi verificado nas 

publicações antepostas, a preponderância em salientar aos pacientes envolvidos no pré-

operatório da CR, todo o material encontrado disponível para sanar dúvidas e anseios. 

De acordo com os dados encontrados na literatura, o adequado preparo para a CR, nele 

incluso, o preparo do paciente para a anestesia é fundamental para o sucesso do procedimento 

e retorno as suas atividades de rotina. 

Dispositivos para compressão pneumática e meias de compressão, estão indicadas para 

os membros inferiores, como profiláticos contra trombose venosa profunda (ABDALLA et al., 

2013). 

Na pesquisa literária identificada, temos que o pneumoperitônio (23,52%), da referência 

ao seu impacto representativo como informação a ser transmitida para o paciente, já que é usado 

em casos laparoscópicos, nelas contido o procedimento robótico de maneira habitual, na 

visualização adequada do campo cirúrgico. Portanto, para Awad et al., (2012), podendo afetar 
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os sistemas cardíaco, renal, pulmonar, imunológico, e as pressões são normalmente na faixa de 

12 a 15 mmHg e referindo-se ao CO2 com o gás mais comumente utilizado. 

Foi verificado na pesquisa dos artigos, que o assunto relacionado ao tempo cirúrgico 

possivelmente mais prolongado (23,52%), como estudo valioso a ser repassado ao paciente que 

necessita de cuidados para cirurgias complexas, como a robótica. Neste sentido, é indispensável 

estar contido na versão do vídeo educativo, para garantir um procedimento cirúrgico bem 

sucedido. 

Conforme, Raposo et al., (2020), nas cirurgias robóticas o tempo cirúrgico pode ser 

dividido em três fases: o tempo operatório total, que se incide ao início do procedimento 

cirúrgico até à incisão da pele; o tempo de “docking”, que se refere ao preparo e acoplamento 

do robô aos trocárteres; e o tempo de console, que representa o tempo em que o cirurgião 

permanece executando de fato o procedimento cirúrgico a distância, e isso ocorre em todos as 

intervenções de urologia, ginecologia, cirurgia geral, torácica, cardíaca, cabeça e pescoço, 

maxilofacial e pediátrica. 

O tempo de internamento (23,52%) é semelhante aos achados da porcentagem do tempo 

de cirurgia (23,52%), demonstrando sua igual magnitude para realizar o acolhimento ao 

paciente em sua sapiência nesse contexto. O paciente, precisa saber em torno de quanto tempo 

ficará afastado de seu lar, dos seus entes queridos e de seus afazeres do cotidiano. 

Nessa perspectiva, o tempo de hospitalização pode ser de 24 horas, e não ultrapassando 

48 horas (RUA, 2007). Por certo, mostrando o seu diferencial entre outros procedimentos, com 

a utilização de tão alta tecnologia. 

Desta forma, a orientação anestésica e os cuidados no período perioperatório, são 

recursos significativos para minimizar a ansiedade na CR, podendo ser dispensado o uso de 

ansiolíticos. 

La Cajiga-León, Jiménez-Ramos e Olivares-Mendoza (2019) afirmam que para a 

manutenção da anestesia, o uso de agentes voláteis tipo: sevoflurano, desflurano ou propofol 

são indicados. Entretanto, além da anestesia geral uma abordagem multimodal para a analgesia 

deve ser associada, a fim de favorecer o alívio efetivo da dor na fase pós-operatória. 

A literatura, nos remete para os aspectos mais importantes a serem permeado como 

instruções ao paciente da robótica. Na atuação da enfermeira no acolhimento em uma 

assistência com direcionamento mais humanizado, não tem como deixar de enfatizar no seu 

cuidado, o apoio estratégico educativo perioperatório. 
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Foi possível verificar a escassez de estudos que abordam orientações no pré-operatório 

de CR no Brasil (5,8%), somente foi recuperado no levantamento literário um (01) artigo que 

engloba informações no que diz respeito ao posicionamento e seus riscos para lesões (DA 

SILVA et al., 2017).  

Pesquisas revelam que pacientes mais satisfeitos, participam de forma mais efetiva no 

autocuidado e tem melhor adesão às instruções e informações recebidas no período em acorreu 

o internamento.  

Para Mata et al., (2019) orientações no contexto das necessidades pós-operatórias, são 

representativas e devem se referir aos cuidados com a ferida operatória e manuseio da sonda 

vesical de demora (SVD). Os cuidados com a ferida operatória incluem a limpeza com água e 

sabão simplesmente. Pode ser necessário a utilização de um dreno de sucção siliconado à vácuo. 

Sua remoção costuma acorrer em até sete dias após a cirurgia. Nem todos os pacientes 

necessitam utilizar o dreno abdominal e sonda vesical de demora.  

Orientações sobre a doença e sua terapêutica cirúrgica robótica, favorecem para a 

colaboração da família e do paciente. Santos e Kemp (2011) corroboram discursando que os 

esclarecimentos prévios sobre a extensão das incisões, da colocação de sondas e cateteres, 

muitas vezes são suficientes para tranquilizar. O curativo oclusivo simples pode ser removido 

definitivamente após 24 ou 48 horas. 

 

5.2 2ª Fase: Elaboração do vídeo 

Para a elaboração do vídeo, houve a construção do modelo inicial do roteiro, feito 

através do levantamento científico com base na literatura. Combinado o planejamento, a seleção 

de imagens e a produção de textos com design de desenhos animados. Para melhor 

desenvolvimento e organização, foi escrito um roteiro, contendo cenas com informações 

detalhadas sobre o que está sendo visualizado no vídeo (KINDEM; MUSBURGER, 2005). 

Uma Enfermagem fundamentada, juntamente com a tecnologia educacional do tipo 

vídeo favorece de forma positiva, para a redução dos níveis de estresse e ansiedade, ocasionados 

pelo aparecimento do medo da anestesia, da dor, e da morte ocasionados pelo processo de 

inquietação cirúrgico robótico. O enfermeiro tem o olhar holístico do paciente, com a integração 

do processo ensino-aprendizagem, nas experiências que irá vivenciar na CR (DINIZ et al., 

2019). 
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O vídeo foi produzido, sendo antepostos os conteúdos e informações relevantes que 

deveriam compor o material, com adequação da linguagem ao público alvo e atendendo as 

demandas de fácil compreensão e de duração mínima, como preconizam os estudos de 

elaboração de materiais educativos em saúde. 

Entre os vários formatos de vídeo disponíveis na internet destacam-se, pela quantidade, 

aqueles com duração menor que 10 minutos e estética (design) que se assemelha aos desenhos 

animados (LIMA; NETTO, 2019). 

Quanto a duração do vídeo, do estudo em questão foi de 7 minutos e 33 segundos. Para 

o desenvolvimento da ferramenta educativa na fase de elaboração, exigiu-se o uso de diferentes 

programas que otimizassem a sua construção, com características voltadas para a temática 

proposta.  

Foi utilizado Adobe Premiere, Adobe Photoshop, Adobe Audition, e Animaker como 

ferramentas de softwares, editor inteligente de vídeo e texto, que disponibiliza o 

desenvolvimento de vídeos simples com animações, emissão de sons e audiodescrição dos 

textos (GUIMARÃES, 2019). 

Esses tipos de programas profissionais, contribuem para a edição de gravações que se 

transformam em sofisticados vídeos e filmes, edição de imagens, cores, luzes, edição de áudio, 

sonoplastia, e criação de animações (como por exemplo: personagens, cenários e objetos) 

(ROCHA, 2018). 

A seguir, procurou-se por especialistas no quesito para a produção do vídeo, o qual foi 

feito a parceria com o NTE, da UNIFOR. Ocorreram algumas reuniões iniciais, para que a 

pesquisadora e a orientadora do estudo pudessem participar do desenvolvimento da ferramenta 

educativa, orientando a equipe em aspectos específicos da pesquisa. Na primeira reunião, foram 

discutidos o projeto, os objetivos do estudo, o roteiro, bem como ideias para o desenvolvimento 

do vídeo. Foi criado um grupo de WhatsApp intitulado “Vídeo Cirurgia Robótica” com os 

funcionários do NTE que juntamente com a pesquisadora participariam da elaboração do vídeo, 

favorecendo à nossa comunicação.  

A elaboração do vídeo foi feita entre os meses de novembro à janeiro de 2020/2021, por 

uma equipe técnica sob a supervisão da autora da pesquisa.  

A equipe técnica foi composta por: gerência, assessoria administrativa, coordenação, 

supervisão de polo, assessoria pedagógica de polo, supervisão de desenvolvimento de projetos, 

projeto instrucional, revisão gramatical, e produção de áudio e vídeo. 
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O vídeo conta com a presença de uma figura que caracteriza a ‘Enfermeira”, como 

personagem principal a qual recebeu o nome de Elisângela e que narra as cenas do vídeo com 

as orientações gerais do perioperatório da CR.  

A escolha dessa personagem, se deu pelo fato do destaque da enfermeira no processo 

admissional do paciente, no qual compete o planejamento da assistência de Enfermagem, além 

das últimas orientações quanto à intervenção cirúrgica que irá ocorrer (CHRISTÓFORO; 

CARVALHO, 2009). 

Segue abaixo a versão do roteiro, no qual o vídeo educativo foi intitulado 

ENFERMAGEM NA CIRURGIA ROBÓTICA: no perioperatório para o enfrentamento 

cirúrgico, sendo apreciado pela equipe do NTE, a pesquisadora e orientadora, passando por 

alguns ajustes e depois seguiu para a validação dos juízes especialistas e técnicos.  

Vale ressaltar que foram concebidas duas versões do roteiro, sendo que a segunda versão 

(versão final) após a validação dos juízes de conteúdo e técnico, sendo analisado as sugestões, 

e a seguir foram parcialmente acatadas, e as acatadas foram modificadas. 

Segue abaixo, o vídeo educativo dividido em cenários, nos quais foram abordados 

assuntos referentes as orientações de apoio no perioperatório para pacientes de CR, relatadas 

por uma enfermeira. 

CENÁRIO 1: Apresentação do vídeo, com o Título.   

 

Fonte: Elaborado pela autora/NTE. 
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CENÁRIO 2: A ilustração da enfermeira, apresentando-se como Elisângela e responsável 

pelos cuidados pré-operatórios, colocando-se a disposição para fazer alguns esclarecimentos 

importantes, sanar dúvidas, e amenizar anseios sobre o procedimento robótico. 

 

Fonte: Elaborado pela autora/NTE. 

 

CENÁRIO 3: A explicação da intervenção chamada de Cirurgia Robótica (CR), sendo um 

procedimento de mínima invasão. 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora/NTE. 
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CENÁRIO 4: Cirurgia realizada por meio de um robô, que segue a mesma linha da cirurgia 

laparoscópica. 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora/NTE. 

 

CENÁRIO 5: O grande diferencial é que na laparoscopia os instrumentos cirúrgicos são 

manipulados pela mão do cirurgião. 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora/NTE. 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://dredsonribeiro.com.br/blog/ 
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CENÁRIO 6: Na robótica os instrumentos são manejados pelos braços do robô sob o comando 

do cirurgião a quem cabe controlar tudo sob um console, com o uso de um joystick como de um 

vídeo game. O cirurgião aciona e dirige os movimentos do robô a distância. 

 

Fonte: Elaborado pela autora/NTE. 

 

CENÁRIO 7: Os benefícios da CR com alto nível de segurança. Narra a presença de pequenas 

incisões, com menor trauma, e descreve outros benefícios. E uma rápida recuperação, com 

breve retorno as atividades diárias. 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora/NTE. 

 

Fonte: Elaborado pela autora/NTE. 

 

Fonte: https://www.uab.edu/ 



78 
 

 

  

Fonte: Elaborado pela autora/NTE. 

 

 

 

 

 

 

 

             

                                        Fonte: Elaborado pela autora/NTE. 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora/NTE. 
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CENÁRIO 8: A imagem com os profissionais médicos, enfermeiros, anestesistas, e auxiliares 

presentes na cirurgia, com qualificação e certificação para garantir a segurança e solucionar 

eventuais problemas. 

 

Fonte: Elaborado pela autora/NTE. 

 

CENÁRIO 9: Presença de trava de segurança, que será acionada para caso aconteça alguma 

ação não prevista pelo cirurgião; o robô irá parar de funcionar instantaneamente, garantindo a 

segurança do procedimento. 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora/NTE. 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Freepik 

Fonte: https://www.santacasaba.org.br/ 
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CENÁRIO 10: Lembretes de cuidados importantes para o PRÉ-OPERATÓRIO tais como: 

jejum, exames, assinatura de consentimento e veiculação de imagem, medicação sedativa, e a 

presença dos familiares até sua ida ao Centro Cirúrgico (CC), tempo cirúrgico, e ida para a sala 

de recuperação pós anestésica. O transporte, e cuidados com o COVID 19. 

             

Fonte: Elaborado pela autora/NTE. 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora/NTE. 

 

           

Fonte: Elaborado pela autora/NTE. 
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Fonte: Elaborado pela autora/NTE. 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora/NTE. 

 

            

Fonte: Elaborado pela autora/NTE. 

Fonte: Pixabay 
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Fonte: Elaborado pela autora/NTE. 

               

CENÁRIO 11: Períodos do Trans e intra-operatório previsto para CR, com posicionamento na 

mesa cirúrgica.                       

 

       

Fonte: Elaborado pela autora/NTE. 

       

Fonte: Elaborado pela autora/NTE. 

Fonte: https://www.emaisgoias.com.br/ 

fonte: 

www.Enfermagemavancada.com 
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Fonte: Elaborado pela autora/NTE. 

 

         

Fonte: Elaborado pela autora/NTE. 

 

CENÁRIO 12: Período da recuperação pós anestésica na CR.        

     

Fonte: Elaborado pela autora/NTE. 
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           Fonte: Elaborado pela autora/NTE. 

 

 

                    

        Fonte: Elaborado pela autora/NTE. 

 

 

                    

            Fonte: Elaborado pela autora/NTE. 

 

 

              



85 
 

 

CENÁRIO 13: Cuidados pós alta hospitalar, para curativos, drenos, exercícios físicos, 

caminhadas, atividades de rotina, ingesta de líquidos e alimentos saudáveis, com volta ao 

médico para check up regular. 

 

            

          Fonte: Elaborado pela autora/NTE. 

 

         

            

                   Fonte: Elaborado pela autora/NTE. 

               

   

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: Elaborado pela autora/NTE. 
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              Fonte: Elaborado pela autora/NTE. 

    

 

     

                                   Fonte: Elaborado pela autora/NTE. 

 

 

    

  

Fonte: Elaborado pela autora/NTE. 
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   Fonte: Elaborado pela autora/NTE. 

      

  

  Fonte: Elaborado pela autora/NTE. 

 

 

CRÉDITOS PARA A ELABORAÇÃO DO VÍDEO EDUCATIVO 
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Por meio destes softwares, foram realizadas a seleção, edição e organização das cenas, 

inserção dos efeitos visuais escolha e edição sonora, montagem e emparelhamento das imagens, 

sobreposição de caracteres, legendas e figuras. Tendo como produto final, um vídeo educativo 

de alto nível de qualidade.  

A linguagem dos vídeos educativos, vem repleta de esclarecimentos sobre os anseios do 

objetivo de estudo, contribuindo de forma significativa na construção do conhecimento, e 

intermediação para o crescimento sócio afetivo, visto que, reúne pessoas para discutir opiniões 

e retira dúvidas (MENEZES et al., 2021). 

 

5.3. 3ª Fase Validação do Vídeo por Juízes Expertises na área de Centro Cirúrgico e 

Publicidade 

5.3.1 Caracterização dos juízes de conteúdo  
 

A caracterização dos juízes de conteúdo pode ser visualizada na Tabela 1. O conteúdo 

do vídeo educativo foi validado por 14 juízes, oriundos de quatro regiões do Brasil: cinco 

(35,7%) eram de Fortaleza, dois (14,3%) de São Paulo e quatro (28,6%) do Rio de Janeiro, dois 

(14,3%) de Brasília e um (7,1%) de Porto Alegre. Treze (92,3%) eram do sexo feminino, com 

prevalência da faixa etária de 31 a 40 anos (6; 42,9%). Os demais juízes estavam nas faixas 

etárias de 25 a 30 anos (2; 14,3%), 41 a 50 anos (4; 28,6%), 51 a 60 anos (1; 7,1%) e mais de 

60 anos (1; 7,1%). 

A Tabela 1 traz os dados profissionais dos juízes de conteúdo participantes da pesquisa. 

Verificou-se que a maioria era especialista (9; 64,3%), seis (42,9%) participavam de grupos de 

pesquisa e 11 (78,6%) atuam na assistência; quatro (28,6%) relataram possuir experiência com 

a docência e quatro (28,6%) tinham de 11 a 15 anos de experiência profissional. 

Ainda, observou-se que o tempo de experiência com atuação em cirurgia robótica variou 

de um a 10 anos, com média de 3,2 anos (DP = 2,5 anos); a experiência com cuidados à 

pacientes submetidos à CR variou entre um a 10 anos, com mediana de 3,1 anos; e a experiência 

profissional em centro-cirúrgico mínima foi dois anos e máxima de 40 anos, com mediana de 

10 anos. Quanto à experiência anterior com construção de vídeos, três juízes (21,4%) referiram 

possuir. 
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Tabela 1 - Características profissionais dos juízes de conteúdo. Fortaleza, Ceará, 2021. 

 

Variáveis  f % Outras estatísticas 

Maior titulação 
   

     Especialização 09 64,3 
 

     Mestrado 02 14,3 
 

     Doutorado 03 21,4 
 

Participa de grupos/projetos de pesquisa? 
   

     Sim 06 42,9 
 

     Não 08 57,1 
 

Ocupação atual 
   

     Assistência 11 78,6 
 

     Ensino 03 21,4 
 

Experiência com docência 
   

     Sim 04 28,6 
 

     Não 10 71,4 
 

Tempo de experiência profissional 
   

     De 2 a 5 anos 02 14,3 
 

     De 6 a 10 anos 03 21,4 
 

     De 11 a 15 anos 04 28,6 
 

     De 16 a 20 anos 03 21,4 
 

     Acima de 20 anos 02 14,3 
 

Experiência com atuação em cirurgia 

robótica (em anos) 

  
Mín.: 1 ano, Máx.: 10 anos; 

Média: 3,2 anos; DP: 2,5 anos  

Experiência com cuidados à pacientes 

submetidos à cirurgia robótica (em anos) 

  
Mín.: 1 ano, Máx.: 10 anos; 

Md: 3,1 anos 

Experiência profissional em centro-

cirúrgico (em anos) 

  
Mín.: 2 anos, Máx.: 40 anos; 

Md: 10 anos 

Experiência anterior com construção de 

vídeos 

   

     Sim 03 21,4 
 

     Não 11 78,6 
 

f: frequência absoluta; %: percentual; Mín.; = valor mínimo. Máx. = valor máximo; Md = mediana; DP = 

desvio padrão. 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

5.3.2 Validação do Conteúdo pelos Juízes Especialistas da área de Enfermagem 

  

Na validação de conteúdo pelos juízes (Tabela 2), o vídeo educativo foi avaliado quanto 

aos seus Objetivos, Estrutura e apresentação e Relevância. Todos os itens das três dimensões 

avaliadas apresentaram IVC excelentes, variando entre 0,86 a 1,00 (p>0,05), com IVCt = 0,95.  
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Tabela 2 - Validação de conteúdo do aplicativo pelos juízes enfermeiros. Fortaleza, Ceará, 

2021. 

Itens 
IVC 

p-

valor 
 

 

1 Objetivos 0,92 
 

1.1 O texto está compatível com o público-alvo, para atender as necessidades 

dos pacientes. 

0,86 0,648 

1.2 As informações/conteúdo do vídeo são adequadas para a orientação ao 

paciente no período pré-operatório de cirurgia robótica. 

0,93 0,357 

1.3 Provoca mudança de comportamento e atitudes. 0,93 0,357 

1.4 O conteúdo está motivador e incentiva prosseguir a navegação do vídeo. 0,86 0,448 

1.5 O conteúdo atende às dúvidas, esclarece os pacientes acerca das práticas e 

orientações quanto ao período pré-operatório de uma cirurgia robótica. 

0,93 0,357 

1.6 O vídeo é relevante para o meio científico da área que aborda o pré-

operatório de cirurgias robóticas. 

1,00 0,104 

2 Estrutura e apresentação 0,92 
 

2.1 A tecnologia educativa do tipo vídeo é apropriada para ensinar os pacientes 

no período pré-operatório de cirurgia robótica.  

1,00 0,103 

2.2 As informações agrupadas no vídeo estão cientificamente corretas. 0,86 0,648 

2.3 O material está apropriado ao nível sociocultural dos pacientes. 0,86 0,648 

2.4 O roteiro do vídeo informa textualmente ao leitor a respeito daquilo que o 

espectador verá e ouvirá no vídeo. 

1,00 0,103 

2.5 O tamanho e a cor das letras dos títulos, subtítulos e texto é adequado. 0,86 0,648 

2.6 A storyline proposta no vídeo traduz os domínios relacionados a orientação 

para os pacientes no pré-operatório de cirurgia robótica. 

0,93 0,357 

2.7 As informações dirigidas ao objeto de interesse são suficientes e adequadas. 0,93 0,357 

2.8 As ilustrações (figuras e fotos) são pertinentes com o conteúdo do material 

e elucidam o conteúdo. 

0,93 0,357 

2.9 As quantidades das ilustrações (figuras e fotos) são claras e transmitem 

facilidade de compreensão e estão adequadas para o conteúdo do material 

educativo. 

0,93 0,357 

2.10 O tempo total de exibição do vídeo é adequado. 0,93 0,357 

3 Relevância 1,00 
 

3.1 O vídeo educativo propõe aos pacientes adquirir conhecimentos que ajudam 

a manter atitudes favoráveis, e de apoio alcançadas no período pré-operatório de 

cirurgia robótica. 

1,00 0,103 

3.2 O material contido no vídeo educativo aborda os assuntos necessários para 

a orientação dos pacientes quanto aos cuidados destinados nas fases da cirurgia 

robótica 

1,00 0,103 

3.3 O material está adequado para ser utilizado pelos pacientes 1,00 0,103 

IVCt 0,95 - 

f: frequência absoluta; %: percentual; IVC: índice de validade de conteúdo; p-valor: Teste 

Binomial (comparação entre as respostas concordo/concordo totalmente e discordo parcialmente); IVCt: 

índice de validade de conteúdo total. 

Fonte: Elaborada pela autora. 
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Quanto às sugestões relacionadas ao conteúdo, verificou-se a preocupação de alguns 

juízes sobre o uso de termos técnicos no vídeo, o que os levou a solicitar a substituição ou 

aclará-los para tornar o vídeo mais compreensível aos pacientes. Os J2 e J14 aconselharam 

para a retirada da afirmativa sobre o uso do paracetamol. As demais sugestões estão expostas 

no Quadro 6. 

 
Quadro 6 - Sugestões dos juízes de conteúdo para o vídeo educativo. Fortaleza, Ceará, 2021. 

 

Juiz Sugestões 

J2 - Retirar a fala sobre o uso do paracetamol no intraoperatório 

J4 - Substituir termos técnicos 

- Modificar tamanho e cor da letra; 

- Incluir informações sobre alergias (principalmente ao látex e tricotomia) no pré-

operatório; 

J6 - Substituir termos técnicos 

- Diminuir tempo do vídeo 

- Utilizar figuras reais 

J10 - Inserir a informação do tempo de exercício físico após a cirurgia; 

- Aclarar termos técnicos.  

J12 - Dividir o conteúdo por tópicos para melhor compreensão didática; 

- Utilizar frases curtas; 

- Inserir uma música que impulsione a atenção do leitor. 

J13 - Usar o termo "período perioperatório"; 

- Substituir a foto em que o familiar está sentado na cama do paciente; 

- Substituir a foto do paciente em Trendelenburg na cama por outra com este 

posicionamento cirúrgico do paciente na mesa operatória; 

- Corrigir a palavra Trendelemburg, por Trendelenburg; 

- Informar que o dióxido de carbono será retirado do abdome do paciente ao final do 

procedimento; 

- Excluir sobre o uso da máscara é devido à pandemia da COVID-19, para que o vídeo 

possa continuar atual mesmo após a pandemia. 

  

J14 O vídeo não provoca mudança de comportamentos e atitudes, apenas permite que o 

sujeito reflita sobre o tema; 

- Retira a parte que fala do uso do paracetamol. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Na validação de aparência (Tabela 3), o vídeo educativo foi analisado quanto ao 

Conceito da ideia, Construção dramática, Ritmo, Personagens, Estilo visual, Funcionalidade, 

Usabilidade e Eficiência. Todos os domínios apresentaram IVC acima de 0,78, com mínimo de 

0,88 (Usabilidade) e máximo de 1,00 (Conceito da ideia e Personagens). Ressalta-se que o 

domínio Ritmo apresentou um item com IVC = 0,64 (O ritmo é cansativo?), mas houve 

discordância significativa quanto à valoração deste (p ≤ 0,05). Ao final, o IVAt foi igual a 0,94.  
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Tabela 3 - Validação de aparência do vídeo educativo pelos juízes de conteúdo. Fortaleza, 

Ceará, 2021. 

 
IVAi 

p-

valor 

1 Conceito da ideia 1,00 
 

1.1 O roteiro é adequado ao objetivo que se propõe que é orientar os 

pacientes no período pré-operatório de cirurgia robótica?   
1,00 0,103 

1.2 A ideia auxilia a aprendizagem? 1,00 0,103 

1.3 A ideia é acessível? 1,00 0,103 

1.4 O roteiro é atrativo? 1,00 0,103 

2 Construção dramática: abertura, conflito, desenvolvimento, clímax e 

final 
0,94 

 

2.1 O ponto de partida do roteiro tem impacto? 0,93 0,357 

2.2 Com o desenvolvimento do roteiro o interesse cresce? 1,00 0,103 

2.3 O número de cenas é suficiente? 0,93 0,357 

2.4 O tempo de duração é suficiente? 0,93 0,357 

2.5 O roteiro tem uma apresentação agradável? 0,93 0,357 

3 Ritmo: evolução dos tipos de cena 0,89 
 

3.1 Existe uma atenção crescente, com curva dramática ascendente? 1,00 0,103 

3.2 O ritmo é cansativo? 0,64 0,047 

3.3 Há dinamismo dos ambientes? 0,93 0,357 

3.4 A forma de apresentação das cenas é adequada? 1,00 0,103 

4 Personagens: motivação, credibilidade, interação 1,00  

4.1 O perfil da personagem é original? 1,00 0,103 

4.2 Os valores/credibilidade da personagem têm consistência? 1,00 0,103 

5 Estilo visual: estética 0,93  

5.1 Existem muitas repetições de cenário/ambiente? 0,86 0,648 

5.2 As imagens são adequadas? 0,93 0,103 

5.3 A estrutura geral é criativa? 1,00 0,103 

6 Funcionalidade 0,96  

6.1 O vídeo propõe-se a elevar a confiança do paciente no período pré-

operatório da cirurgia robótica? 

0,93 
0,357 

6.2 O vídeo é capaz de gerar resultados positivos no que se propõe? 1,00 0,103 

7 Usabilidade 0,88  

7.1 É fácil para o(a) paciente aprender os conceitos utilizados e suas 

orientações? 

0,93 
0,357 

7.2 Permite que o(a) paciente tenha controle das orientações nele 

apresentadas? 

0,93 
0,357 

7.3 Fornece orientações de forma clara? 0,86 0,648 

7.4 Fornece orientações de forma completa? 0,93 0,357 

7.5 Fornece orientações sem ser cansativo? 0,79 0,352 

8 Eficiência 0,96  

8.1 O tempo proposto é adequado para que o(a) usuário(a) aprenda o 

conteúdo?   

1,00 
0,103 

8.2 O tempo proposto é adequado para que o(a) usuário(a) possa se sentir mais 

confiante no período pré-operatório?   

0,93 
0,357 
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8.3 O número de cenas está coerente com o tempo proposto para o vídeo?   1,00 0,103 

8.4 O número de caracterização da personagem atende ao objetivo proposto?   1,00 0,103 

8.5 O discurso da personagem é usado de forma eficiente e compreensível à 

clientela?   

0,86 
0,648 

8.6 O conteúdo de interesse (orientações pré-operatórias para cirurgia 

robótica) tem relação direta com o público alvo? 

1,00 
0,103 

IVAt 0,94 - 
IVAi: Índice de Validade de Aparência do item; p-valor: Teste Binomial (comparação das categorias 1 e 2); IVAt: 

Índice de Validade de Aparência total.  

Fonte: Elaborada pela autora. 

 
No tocante à aparência, as principais sugestões dos juízes foram quanto à diminuição do 

tempo de vídeo; inserção de música de fundo; dar mais movimentos aos personagens, de forma 

a tornar o vídeo mais dinâmico e atrativo ao paciente, e focar nas informações pertinentes 

apenas ao período pré-operatório (Quadro 7). 

 

Quadro 7 - Sugestões dos juízes de conteúdo para a validação da aparência do vídeo 

educativo. Fortaleza, Ceará, 2021. 

Juiz Sugestões 

J4 

- Diminuir tempo do vídeo; 

- Inserir música de fundo; 

- Revisar informações que possam assustar o paciente. 

J6 
- Diminuir tempo do vídeo; 

- Especificar algumas orientações como posicionamento, tempo de alta hospitalar 

J7 

- Diminuir tempo do vídeo; 

- Rever a cena em que um acompanhante está sentado no leito do paciente; 

- Diminuir a quantidade de informações; 

- Tornar o vídeo mais atrativo. 

J10 

- Trazer mais movimento ao personagem; 

- Tornar o vídeo mais dinâmico; 

- Inserir informações sobre o retorno a atividade física e sexual. 

J12 

- Acrescentar fundo musical; 

- Mudar a cor do fundo de quadro para uma opção mais clara e neutra; 

- Dar mais movimentos aos personagens; 

- Modificar termos científicos; 

J13 

- Deixar apenas as orientações pré-operatórias (o vídeo aborda o pré, trans e pós-

operatório); 

- Substituir cavidade abdominal por abdome. 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

5.3.3 Validação Técnica do Vídeo Educativo pelos Técnicos Especialistas 

Os juízes técnicos eram oriundos da cidade de Fortaleza (10; 100%), cindo (50%) eram 

do sexo masculino, na faixa etária dos 31 aos 40 anos (6; 60%). Os demais tinham idade de 51 

a 50 anos (3; 30%) e entre 51 a 60 anos (1; 10%). Dentre os juízes, dois (20%) tinham 
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experiência profissional de seis a 10 anos; três (30%), de 11 a 15 anos; dois (20%), de 16 a 20 

anos e três (30%), mais de 20 anos. Ainda, sete (70%) juízes tinham experiência anterior com 

construção de vídeos. 

Na validação do vídeo educativo pelos Técnicos, os IC variaram entre 46,7% 

(Eficiência) e 80% (Personagens), sendo o ICt = 61,5% (DP = 10,9). Contudo, verificou-se que 

a valoração da maioria dos itens foi significativamente discordante entre os juízes (p ≤ 0,05). 

 

Tabela 4 - Validação técnica do vídeo educativo pelos juízes técnicos. Fortaleza, Ceará, 

2021. 

 

 

Adequado 
ICd 

(%) 

p-

valor 

Parcialmente 

f(%) 

Totalmente 

f(%) 

  

1 Conceito da ideia     
  

1.1 O roteiro é adequado ao objetivo que se 

propõe que é orientar os pacientes no período 

pré-operatório de cirurgia robótica?   

01 (10) 03 (30) 

57,5 

0,001 

1.2 A ideia auxilia a aprendizagem? 02 (20) 05 (50) 0,180 

1.3 A ideia é acessível? 03 (30) 04 (40) 0,180 

1.4 O roteiro é atrativo? 02 (20) 03 (30) 
 

0,010 

2 Construção dramática: abertura, conflito, 

desenvolvimento, clímax e final 
    

  

2.1 O ponto de partida do roteiro tem impacto? 03 (30) 04 (40) 

54,0 

0,180 

2.2 Com o desenvolvimento do roteiro o 

interesse cresce? 
01 (10) 03 (30) 0,001 

2.3 O número de cenas é suficiente? 03 (30) 02 (20) 0,010 

2.4 O tempo de duração é suficiente? 03 (30) 02 (20) 0,010 

2.5 O roteiro tem uma apresentação agradável? 02 (20) 04 (40) 0,001 

3 Ritmo: evolução dos tipos de cena     
  

3.1 O ritmo é cansativo? 04 (40) 04 (40) 

63.6 

0,456 

3.2 Há dinamismo dos ambientes? 03 (30) 02 (20) 0,010 

3.3 A forma de apresentação das cenas é 

adequada? 
03 (30) 03 (30) 0,050 

4 Personagens: motivação, credibilidade, 

interação 
  

 

 

4.1 O perfil da personagem é original? 04 (40) 04 (40) 
 

0,456 

4.2 Os valores/credibilidade da personagem têm 

consistência? 
04 (40) 04 (40) 

 80,0 
0,456 

5 Estilo visual: estética   
 

 

5.1 Existem muitas repetições de 

cenário/ambiente? 
03 (30) 04 (40) 

 

0,180 

5.2 As imagens são adequadas? 06 (60) 02 (20) 70,0 0,456 

5.3 A estrutura geral é criativa? 05 (50) 01 (10) 
 

0,001 
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6 Usabilidade   
 

 

6.1 É fácil para o(a) paciente aprender os 

conceitos utilizados e suas orientações? 
02 (20) 03 (30) 

58,8 

0,010 

6.2 Permite que o(a) paciente tenha controle das 

orientações nele apresentadas? 
02 (20) 04 (40) 0,050 

6.3 Fornece orientações de forma clara? 02 (20) 04 (40) 0,050 

6.4 Fornece orientações de forma completa? 02 (20) 05 (50) 0,180 

6.5 Fornece orientações sem ser cansativo? 02 (20) 03 (30) 0,010 

7 Eficiência   
 

 

7.1 O tempo proposto no vídeo é adequado?   02 (20) 02 (20) 

46,7 

0,001 

7.2 O número de cenas está coerente com o 

tempo proposto para o vídeo?   
03 (30) 03 (30) 0,050 

7.3 O discurso da personagem é usado de forma 

eficiente e compreensível à clientela?   
01 (10) 03 (30) 0,001 

ICt (±DP)    61,5 
 

f: frequência absoluta; %: percentual; ICd: índice de concordância do domínio; p-valor: Teste Binomial 

(comparação das categorias 1 e 2); ICt: índice de concordância total; DP: Desvio-padrão. 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

O Quadro 8 traz as principais sugestões dos juízes técnicos para melhoria do vídeo 

desenvolvido. As recomendações versaram em torno da diminuição do tempo de duração do 

vídeo; inclusão de mais cenários; tornar a personagem principal mais dinâmica e atrativa, 

fornecendo maior movimentação; substituir termos técnicos para facilitar a compreensão do 

público-alvo; tornar o vídeo acessível para pessoas com problemas visuais e auditivos e trazer 

imagens mais reais. 

 

Quadro 8 - Sugestões dos juízes técnicos para o vídeo educativo. Fortaleza, Ceará, 2021. 

Juiz Sugestões 

JTI1 

- Diminuir o tempo de duração do vídeo; 

- Abordar apenas os procedimentos de pré-operatório; 

- Acelerar o ritmo do vídeo; 

- Incluir mais cenários na aparição das informações. 

JTI2 
- Fornecer mais movimentos à personagem; 

- Substituir os termos técnicos. 

JTI3 

- Diminuir o tempo de duração do vídeo; 

- Tornar os termos técnicos mais compreensíveis; 

- Abordar apenas os procedimentos de pré-operatório; 

- Excluir cenas repetidas. 

JTI4 

- Incluir legenda ou tradução na língua de sinais para ser acessível a usuários surdos; 

- Desenvolver um vídeo alternativo com audiodescrição das imagens para pacientes 

cegos ou com problemas graves de visão. 

JTI5 
- Diminuir o tempo de duração do vídeo; 

- Incluir mais cenários. 

JTI6 
- Melhorar o roteiro para ter maior envolvimento do paciente; 

- Incluir cenas com personagens reais. 
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JTI7 - Fornecer mais movimentos à personagem. 

JTI8 
- Aclarar conceitos confusos explicando-os com exemplos concretos; 

- Diminuir o tempo de duração do vídeo. 

JTI9 

- Adotar uma linguagem menos formal, reescrevendo termos científicos; 

- Diminuir o tempo de duração do vídeo; 

- Incluir imagens de hospitais locais. 

JTI10 

- Aclarar a linguagem para o público geral; 

- Diminuir o tempo de duração do vídeo; 

- Dar mais movimentos à personagem. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



97 
 

 

6 DISCUSSÃO  

Para o presente estudo, houve a preocupação em recrutar profissionais com domínio da 

área temática do vídeo, a fim de assegurar o rigor no processo de avaliação. Por isso a busca de 

profissionais capacitados para avaliar o material tecnológico foi bastante criteriosa. Consoante 

Jasper (1994), o profissional torna-se uma autoridade em um determinado assunto, quando 

possua habilidade e conhecimento especializado. 

O processo de validação dos juízes experts no assunto, traz grandes contribuições para 

o aperfeiçoamento da tecnologia educacional. É nesse momento, que ocorre o de processo de 

leitura, análise e organização das sugestões e alterações   pertinentes, para que o vídeo tenha 

um maior rigor científico, e alcance o objetivo proposto (COSTA et al., 2013; LIMA et al., 

2014; CAVALCANTE et al., 2015). 

Verificou-se que a maioria dos juízes do conteúdo eram especialistas (9; 64,3%), seis 

(42,9%) participavam de grupos de pesquisa e 11 (78,6%) atuam na assistência; quatro (28,6%) 

relataram possuir experiência com a docência e quatro (28,6%) tinham de 11 a 15 anos de 

experiência profissional. Encontrados doutores (3; 21,4%). 

Os apontamentos levantados pelos juízes especialistas, foram minuciosamente 

analisados pela pesquisadora e acatados de acordo com sua relevância e possibilidade nesse 

momento. Foram observadas sugestões, principalmente em questões relacionadas a 

modificações necessárias, bem como contribuições importantes para a versão final do roteiro. 

O vídeo educativo foi analisado quanto ao Conceito da ideia, Construção dramática, 

Ritmo, Personagens, Estilo visual, Funcionalidade, Usabilidade e Eficiência. Todos os 

domínios apresentaram IVC acima de 0,78, com mínimo de 0,88 (Usabilidade) e máximo de 

1,00 (Conceito da ideia e Personagens). 

Para os juízes técnicos o roteiro causa impacto com (p>0,05), parecido com os 

resultados de estudos de elaboração e validação de vídeos para educação virtual (FERREIRA, 

2013). 

Algumas sugestões foram consideradas pertinentes, no entanto, serão pontuadas para o 

roteiro das versões futuras do vídeo educativo sobre a robótica, já que a elaboração do vídeo 

ocorreu em período de pandemia por COVID-19, dificultando o contato social. As sugestões 

foram, tais como a inserção de legenda ou tradução na língua de sinais para ser acessível a 

usuários surdos, com audiodescrição das imagens para pacientes cegos ou com problemas 
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graves de visão, versões fracionadas, acrescentar fundo musical, e rever a cena em que um 

acompanhante está sentado no leito do paciente. 

As sugestões para modificações do vídeo educativo, se voltaram em sua grande maioria, 

tanto pelos juízes de conteúdo e quanto de aparência, para a diminuição da duração do vídeo. 

Sendo acatado a solicitação, e alterado de 7 minutos e 47 segundos em sua versão inicial, para 

7 minutos e 33 segundos em sua versão final. Seguindo as recomendações de especialistas, o 

vídeo educativo não deve ultrapassar 10 minutos, para que seja facilitado o aprendizado, 

propiciado o armazenamento de informações, e não se torne cansativo (FLEMING; 

REYNOLDS; WALLACE, 2009; CARVALHO et al., 2014). 

Outra modificação importante, sugerida pelos juízes do conteúdo foi a retirada da fala 

em que havia o uso do paracetamol, desta forma a alteração foi realizada, já que após uma 

análise minuciosa do estudo, levou-se em consideração que a escolha da terapêutica 

medicamentosa para analgesia, deve ser de acordo com a indicação médica, devido a seus 

efeitos colaterais e interações com outros medicamentos (TONON et al., 2020). 

A linguagem de um povo é um dos bens mais valiosos, pois através dela, toda a sua 

cultura e conhecimento são transmitidos entre gerações. Durante a transmissão audiovisual, é 

significativo que os informes entre os personagens sejam condizentes com o nível de 

conhecimento dos telespectadores (SANTOS; KLOSS, 2010). 

Neste sentido, optou-se em fazer parcialmente alterações sugeridas para substituição de 

termos técnicos, aclarando a linguagem para o público e geral. Alguns termos permaneceram 

tais como pneumoperitônio, trendelemburg, anestesia multimodal, meia antitrombótica, e 

check-up já que considera- se ser a população de nível financeiro e intelectual mais elevado, a 

ter mais acesso ao procedimento cirúrgico robótico, por não haver critérios claros e objetivos 

para a remuneração deste procedimento na tabela do SUS, sendo assim, o uso da robótica não 

se alicerça como uma política pública ao alcance do cidadão comum (PITASSI, 2016). 

Na validação do vídeo educativo pelos juízes técnicos, os IC variaram entre 46,7% 

(Eficiência) e 80% (Personagens), sendo o ICt = 61,5% (DP = 10,9). Todavia, observou-se que 

a valoração da maioria dos itens foi significativamente discordante entre os juízes (p ≤ 0,05). 

A categoria ritmo, os juízes de conteúdo e aparência relatam ser necessário mais 

dinamismo a personagem, para tornar o vídeo mais atraente para o paciente. Desta forma, foi 

considerado a modificação utilizando-se justaposição das imagens, linguagem concreta, as 

cores, cenas curtas e divisões por cenários.  
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Utilizar as imagens com dramatizações, narrativas ficcionais, fantasia, cenas curtas, 

transposição dos cenários, humor, e animação por desenho faz do vídeo educativo uma 

ferramenta de ritmo ágil e dinâmico (GOMES, 2008). 

No que diz respeito a correção da palavra trendelemburg, pela palavra trendelenburg 

solicitada pelos juízes de conteúdo, foi analisada e não acatada devido de apesar o nome do 

termo da posição ter sua origem no sobrenome do cirurgião alemão Friedrich Trendelenburg, o 

objetivo quanto a utilização do termo trendelemburg no vídeo seria apenas para orientação 

quanto ao posicionamento na mesa cirúrgica, e assim ambos os termos têm o mesmo significado 

para o ramo do conhecimento. Fato semelhante, ocorre com o mesmo ocorre quanto a troca do 

termo cavidade abdominal por abdome. 

Foi evidenciado entre os juízes especialistas, a solicitação para inclusão de cenas com 

personagens reais, sendo acatado, já que houve uma combinação em alguns cenários de 

desenhos animadas, com figuras de cenas reais. Tentando-se manter o perfil do vídeo educativo, 

o mais lúdico possível mantendo a técnica da imagem animada, no intuito de não haver a 

dispersão do paciente.  

Os recursos didáticos são variados, dentre eles os desenhos com animação deixando 

seus conteúdos mais acessíveis, desenvolvendo no educando a imaginação, o raciocínio lógico 

com interpretação e construção do conhecimento de maneira clara divertida e interativa 

(LELES, 2017). 

Considerando-se como pertinente o requerido pelos juízes, em diminuir a quantidade de 

informações contidas no vídeo, foi retirado uma cena em que havia a informação da enfermeira 

sobre uso do paracetamol, opioides ou anti-inflamatórios não esteroides, como forma de 

diminuir a chance de dor no pós-operatório, proporcionando mais conforto, em razão de após 

julgamento crítico da pesquisadora, ter sido indicado como irrelevante. 

No quesito conteúdo, foi recomendado pelas autoridades no assunto em dividir o 

conteúdo por tópicos para melhor compreensão didática, a proposta foi julgada relevante, e os 

assuntos expostos no vídeo educativo ficaram fragmentados em cenas curtas, com orientações 

narradas em forma de tópicos explicativos. 

Além disso, alguns juízes deram como sugestão a retirada de informações que pudessem 

assustar o paciente, sendo aceito como pertinente conforme a proposta dos avaliadores, e 

eliminado termos tais como o uso de opioides no processo anestésico. 
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Foi requerido pelo juiz J10 inserir sobre o retorno a atividade física e sexual. Os quesitos 

solicitados foram avaliados como relevantes, sendo modificado a cena com a introdução da 

informação em 30 dias com caminhadas progressivas e 60 dias liberado atividades físicas, e 

ficará para edições futuras a referência sobre o retorno da atividade sexual mediante o tempo já 

curto para realizar a alteração. 

Quanto ao tempo de exercício físico após a cirurgia, que foi sugerido acrescentar no 

vídeo pelo juiz J10, apesar de considerarmos o texto citado considerável, e após à análise 

percebeu-se que a ideia seria semelhante a passada quando na cena em que existe o relato em 

que ao retorno domiciliar poderá realizar caminhadas de até 30 minutos em terreno plano, com 

exercícios leves, e ser importante a movimentação precoce. Isto posto, a cena não foi 

modificada. 

Houve relato, durante o processo de validação da aparência em que o perito J13 de 

conteúdo, recomendou inserir o termo "perioperatório” para o vídeo, haja vista que aborda todos 

os períodos cirúrgicos, ou deixar apenas orientações pré-operatórias. Então, foi acatado a 

recomendação em inserido o termo “perioperatório”. 

Em síntese, as alterações realizadas no estudo para a elaboração do vídeo educativo, 

estão de acordo com o referencial que fora utilizado. As sugestões propostas consideradas 

pertinentes foram acatadas em sua maioria, enriquecendo e quantificando ainda mais a 

produção do vídeo, sendo incorporada na versão final do vídeo.  

Portanto, o material poderá conduzir os enfermeiros em suas orientações no período 

perioperatório dos pacientes de CR, para que os pacientes se sintam acolhidos e bem preparados 

para seu procedimento cirúrgico, provendo uma excelente recuperação.   
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7 CONCLUSÕES 

 

O vídeo educativo concebido, agrega um compilado de assuntos, de caráter instrutivo 

para o apoio ao paciente por meio da robótica. Ao final, é pertinente informar que os objetivos 

do estudo foram alcançados: sendo construído uma ferramenta de tecnologia do tipo vídeo 

educativo para orientação no perioperatório de cirurgia robótica, e validado o conteúdo e 

aparência por juízes especialistas.  

Em geral, o vídeo educativo foi considerado válido pelos juízes especialistas quanto 

conteúdo e aparência, e validado quanto aos seus objetivos, estrutura, apresentação e relevância, 

com IVC excelentes, variando entre 0,86 a 1,00 (p>0,05), com IVCt = 0,95.  

A construção do vídeo educativo, foi fundamentado no conhecimento científico, através 

de uma busca ampliada na literatura pertinente, juntamente com experiências vivenciadas pela 

pesquisadora com pacientes da clínica cirúrgica. 

A versão final do vídeo foi “ENFERMAGEM NA CIRURGIA ROBÓTICA: 

Orientações de apoio no perioperatório para o enfrentamento cirúrgico” foi finalizado em 

7 minutos e 33 segundos, incluindo-se os créditos, mantendo-se dentro do tempo previsto para 

os vídeos de caráter educacional. E disponibilizado gratuitamente no Youtube, pelo link 

https://youtu.be/D01AkdcZxUc. 

A CR é um assunto inovador, e a Enfermagem requer estar atualizada frente aos seus 

conhecimentos, para que possa implementar seus cuidados perioperatórios aos pacientes 

submetidos a tal procedimento de tão alta complexidade. 

O trabalho sistematizado ajuda a evitar falhas da equipe, portanto, (a) enfermeiro(a) 

possui um papel fundamental na equipe multiprofissional para nortear as ações e os cuidados 

prestados aos pacientes em seu perioperatório. 

Limitações foram percebidas durante o percurso dos estudos sobre o assunto, sendo a 

escassez de artigos nacionais publicados pela Enfermagem, que abordassem o tema da pesquisa, 

demonstrou-se ser necessário mais estudos na área da Enfermagem sobre robótica. O período 

de pandemia para COVID 19, nos trouxe o isolamento social e a suspensão de cirurgias 

robóticas (eletivas), ocasionando uma lacuna no que diz respeito à participação para validação 

do vídeo pelos pacientes submetidos a CR. 

Na pesquisa, espera-se despertar em outros pesquisadores o desejo de desenvolver 

trabalhos e TE, que realizem o processo de validação semelhante ao da temática e validação 

https://youtu.be/D01AkdcZxUc
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clínica no futuro, para avaliar a eficácia e efetividade do material quanto ao conhecimento, 

atitudes e práticas do público alvo.  

É relevante ao enfermeiro estar em constante atualização sobre os processos de 

tecnologias inovadoras como a CR, para promover junto a equipe, a proteção e segurança para 

o paciente. Decerto a tecnologia vídeo-educativa favorecerá ao enfermeiro, enquanto, educador 

tendo em vista que é um instrumento dinâmico, acessível, e de fácil utilização. O vídeo, tem a 

vantagem de poder ser visto no momento do internamento com rapidez, humor e animação.  

Para o desfecho deste estudo, percebeu-se o desprovimento na área da cirurgia para 

procedimento robótica, o destaque da Enfermagem para orientações perioperatórias no qual 

houvesse o apoio para o enfrentamento cirúrgico do paciente. Diante disso, foi comprovado a 

utilidade, e importância na construção e validação de uma ferramenta de tecnologia do tipo 

vídeo educativo para orientação no perioperatório de cirurgia robótica.  
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APÊNDICE A - CARTA CONVITE AOS ESPECIALISTAS 

FUNDAÇÃO EDSON QUEIROZ 

UNIVERSIDADE DE FORTALEZA - UNIFOR 

VICE-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO - VRPG 

MESTRADO PROFISSIONAL EM TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 

EM ENFERMAGEM 

 Prezado(a) Sr.(a). 

 

Sou mestranda do Mestrado Profissional em Tecnologia e Inovação em Enfermagem da 

Universidade de Fortaleza (UNIFOR) sob a orientação da Prof.ª Dr.ª Islene Víctor Barbosa e 

estou realizando o estudo intitulado: “Validação de vídeo educativo para pacientes no 

perioperatório de cirurgia robótica”. 

Diante do reconhecimento de sua experiência profissional, de ensino e pesquisa e a fim 

de alcançar a validade do conteúdo dessa tecnologia de cuidado, convido-o(a) a colaborar com 

esta pesquisa como especialista, respondendo a um instrumento de julgamento específico sobre 

o conteúdo apresentado pelo vídeo educativo em questão.  

Essa tecnologia de cuidado foi elaborada com a intenção de disponibilizar um vídeo 

educativo a ser utilizado pelos enfermeiros com atuação na Clínica Médico-Cirúrgica, mas 

especificamente na assistência à pacientes na fase do período pré-operatório de Cirurgia 

Robótica(seja qual for a intervenção), com o intuito de orientar e preparar os pacientes para 

esse tipo de procedimento cirúrgico, a fim de corroborar e possibilitar à promoção da saúde, 

favorecendo adesão à terapêutica pautada nas necessidades singulares e autocuidado associado 

ao empoderamento pelo conhecimento. Com uma assistência de Enfermagem de qualidade e 

fundamentada. O vídeo educativo foi elaborado com fundamentação nas recomendações 

propostas pela literatura pertinente aos cuidados, voltados para a humanização. 

Para o julgamento dos conteúdos abordados no vídeo educativo, solicito sua 

contribuição para leitura e assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e 

preenchimento do instrumento de validação do conteúdo.  

Finalizada esta etapa de validação, após a avaliação da versão inicial, as considerações 

fornecidas pelos especialistas serão ponderadas e, com base nisso, feitos os ajustes necessários, 

e adequações ao material educativo, a fim de que este atenda às necessidades e expectativas do 

pesquisador e público alvo, para então, ser reproduzido em sua versão final.  

Desde já, agradecemos sua disponibilidade em compartilhar seu tempo com nossa 

pesquisa certa de que sua valorosa contribuição em muito ampliará as possibilidades deste 
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estudo. Colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos que se façam necessários.  

Para o atendimento aos prazos de execução da pesquisa, solicitamos que a avaliação do 

instrumento de coleta de dados seja feita no prazo máximo de dez dias. 

Estamos à disposição para maiores esclarecimentos.  

           Atenciosamente, 

 

                               ____________________________________ 

Elisângela Maria Ribeiro Guimarães 

Mestranda do Mestrado Profissional em Tecnologia e Inovação em 

Enfermagem/UNIFOR 

   E-mail: eli.mariaribeiro@yahoo.com.br 

 

Telefone: (85) 99673-6263 

 
  

 

____________________________________ 

Profa. Dra. Islene Victor Barbosa 

Orientadora e Docente do Mestrado Profissional em Tecnologia e Inovação em 

Enfermagem/UNIFOR 

E-mail: islenevictor@hotmail.com 

Telefone: (85) 99995-2320 
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APÊNDICE B 

 

FUNDAÇÃO EDSON QUEIROZ 

UNIVERSIDADE DE FORTALEZA - UNIFOR 

VICE-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO - VRPG 

MESTRADO PROFISSIONAL EM TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 

EM ENFERMAGEM 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - ESPECIALISTAS 

 

TÍTULO DA PESQUISA: VALIDAÇÃO DE VÍDEO EDUCATIVO PARA PACIENTES 

NO PERIOPERATÓRIO DE CIRURGIA ROBÓTICA 

NOME DAS PESQUISADORAS: Elisângela Maria Ribeiro Guimarães e Prof.ª Dr.ª Islene 

Victor Barbosa. 

ENDEREÇO: Av. Washington Soares, 1321. Bloco E, Sala E1. Bairro: Edson Queiroz. CEP: 

60.811.341. Fortaleza - CE. 

TELEFONE: (85) 3477-3000 e (85) 996736263.  

 
Prezado(a) Sr.(a), 

O Sr.(a). está sendo convidado(a) a participar da pesquisa, que propõe desenvolvimento 

e validação de uma ferramenta de tecnologia do tipo vídeo educativo para orientações sobre o 

procedimento cirúrgico por meio da robótica, para ser aplicado no planejamento assistencial do 

paciente pela enfermeira, durante sua visita pré operatória. Diante dessas informações, gostaria 

de convidá-lo(a) a colaborar como um(a) dos(as) participantes. 

 
1. POR QUE VOCÊ ESTÁ SENDO CONVIDADO A PARTICIPAR?  

O convite para a sua participação se deve à necessidade de avaliação do conteúdo e 

aparência do vídeo educativo, elaborado pelas pesquisadoras. Seu conhecimento, e expertise, 

será de grande valor durante o processo de desenvolvimento do vídeo educativo. Lembramos 

que a sua participação é voluntária, e o(a) Sr.(a) tem a liberdade de não querer participar, e pode 

desistir, em qualquer momento, mesmo após ter iniciado a avaliação, sem nenhum prejuízo. 

 

2. COMO SERÁ A MINHA PARTICIPAÇÃO? 

Ao participar desta pesquisa o(a) Sr.(a). deverá assistir um vídeo, e responder a um 

formulário, tipo questionário, como juiz especialista no assunto, para a validação de conteúdo 

e aparência do roteiro, sendo garantido o anonimato, o que significa dizer que seu nome e 

informações que você prestar durante a pesquisa, não serão identificados. Não haverá nenhuma 

penalização caso o Sr.(a). decida não consentir a sua participação, ou desistir da mesma. 

Contudo, ela é muito importante para a execução da pesquisa. A qualquer momento, durante a 

pesquisa, ou posteriormente, o(a) Sr.(a). poderá solicitar da pesquisadora informações sobre sua 

participação e/ou sobre a pesquisa, o que poderá ser feito através dos meios de contato 

explicitados neste Termo. 
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3. QUEM SABERÁ SE EU DECIDIR PARTICIPAR?  

Somente a pesquisadora responsável e sua equipe saberá que o(a) Sr.(a). está 

participando desta pesquisa. Ninguém mais saberá da sua participação. Entretanto, caso o(a) 

Sr.(a). deseje que o seu nome/ seu rosto/  sua voz ou o nome da sua instituição conste do trabalho 

final, nós respeitaremos sua decisão. Basta que o(a) Sr.(a). marque ao final deste termo a sua 

opção. 

  

4. GARANTIA DA CONFIDENCIALIDADE E PRIVACIDADE 

Todos os dados e informações que o(a) Sr.(a). nos viabilizar serão guardados de forma 

sigilosa. Garantimos a confidencialidade e a privacidade dos seus dados e das suas informações. 

Tudo que o(a) Sr.(a). nos provê, através das informações repassadas de sua avaliação serão 

utilizadas somente para esta pesquisa. O material da pesquisa com os seus dados e informações 

será armazenado em local seguro e guardados em arquivo, por pelo menos 5 anos após o 

término da pesquisa. Qualquer dado que possa identificá-lo será omitido na divulgação dos 

resultados da pesquisa.  

 

5. EXISTE ALGUM RISCO SE EU PARTICIPAR? 

O instrumento utilizado na pesquisa não oferece risco físico a nenhum dos envolvidos 

no processo de validação, ficando somente o risco MÍNIMO de desconforto mental ou estresse 

na avaliação do roteiro do vídeo educativo.  

 

6. EXISTE ALGUM BENEFÍCIO SE EU PARTICIPAR? 

Os benefícios esperados com o estudo são de cunho social e científico, no sentido de 

melhorar as condições de saúde, prevenção de agravos e recuperação das pessoas submetidas à 

cirurgia robótica, e qualificar a assistência de Enfermagem. Além da troca de conhecimentos 

entre os participantes ou entre esses e a pesquisadora, durante a coleta de dados. 

 

7. FORMAS DE ASSISTÊNCIA E RESSARCIMENTO DAS DESPESAS.  

Se o(a) Sr.(a). necessitar de esclarecimento ou orientação durante a pesquisa, deve 

procurar por Elisângela Maria Ribeiro Guimarães (85) 99673-6263, ou a Profa. Islene Victor 

Barbosa (85) 99995-2320, ou poderá entrar em contato com o Comitê de Ética da Universidade 

de Fortaleza – COÉTICA (85) 34773122, para receber maiores orientações sobre a pesquisa. 

Caso o(a) Sr.(a). aceite participar da pesquisa, não receberá nenhuma compensação financeira. 

No caso de algum gasto resultante da sua participação na pesquisa e dela decorrentes, o(a) 

Sr.(a). será ressarcido, ou seja, o pesquisador responsável cobrirá todas as suas despesas e de 

seus acompanhantes, quando for o caso, para a sua vinda até o centro de pesquisa. 

 

8. ESCLARECIMENTOS  

Se o(a) Sr.(a). tiver alguma dúvida a respeito da pesquisa e/ou dos métodos utilizados 

na mesma, pode procurar a qualquer momento a pesquisadora responsável. 

 

Nome do pesquisador responsável: Islene Victor Barbosa 

Endereço: Av. Washington Soares, 1321, Bloco E, Sala E1. 

Telefone para contato: (85) 34773000 

Horário de atendimento: 07:30h – 11:10h 

Se o(a) Sr.(a). desejar obter informações sobre os seus direitos e os aspectos éticos 

envolvidos na pesquisa poderá consultar o Comitê de Ética da Universidade de Fortaleza, Ce. 

O Comitê de Ética tem como finalidade defender os interesses dos participantes da pesquisa em 

sua integridade e dignidade e tem o papel de avaliar e monitorar o andamento do projeto de 
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modo que a pesquisa respeite os princípios éticos de proteção aos direitos humanos, da 

dignidade, da autonomia, da não maleficência, da confidencialidade e da privacidade.  

 

 

Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos – COÉTICA Universidade 
de Fortaleza. 
Av. Washington Soares, 1321, Sala da Divisão de Desenvolvimento, Pesquisa e 
Inovação - DPDI, Bloco M.  
Horário de Funcionamento: 08:00hs às 12:00hs e 13:30hs às 18:00hs. 

Bairro Edson Queiroz, CEP 60811-341. 

Telefone (85) 3477-3122, Fortaleza, CE. 

 

9. CONCORDÂNCIA NA PARTICIPAÇÃO.  

Quanto a concordância para a participação da pesquisa, as pessoas que receberem o e-

mail com o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE, devendo registrar sua 

aceitação no mesmo. Considerando esse período, ser de pandemia por COVID 19 e devendo 

manter a orientação do distanciamento social pelas leis Federais, se o(a) Sr.(a). estiver de acordo 

em participar da pesquisa deve preencher e assinar este documento opondo sua assinatura 

digital na última página do Termo e rubricar as demais, devolvendo a seguir via e-mail. O TCLE 

foi elaborado em duas vias; ficando uma com o(a) Sr. (a) e a outra com o pesquisador. 

 

10. USO DE VOZ E/OU IMAGEM  

Caso o(a) Sr.(a). deseje que seu nome, seu rosto, sua voz ou o nome da sua instituição 

apareça nos resultados da pesquisa, sem serem anonimizados, marque um dos itens abaixo.  

____ Eu desejo que o meu nome conste do trabalho final.  

____ Eu desejo que o meu rosto/face conste do trabalho final.  

____ Eu desejo que a minha voz conste do trabalho final.  

____ Eu desejo que o nome da minha instituição conste do trabalho final. 

 

 

Assinatura do pesquisador____________________________________________ 

Assinatura do participante_____________________________________________ 
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CONSENTIMENTO PÓS-INFORMADO 

 

Pelo presente instrumento que atende às exigências legais, o(a) Sr.(a). 

________________, portador(a) da cédula de identidade__________________________, 

declara que, após leitura minuciosa do TCLE, teve oportunidade de fazer perguntas, esclarecer 

dúvidas que foram devidamente explicadas pelos pesquisadores, ciente dos serviços e 

procedimentos aos quais será submetido e, não restando quaisquer dúvidas a respeito do lido 

e explicado, firma seu CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO em participar 

voluntariamente desta pesquisa. 

E, por estar de acordo, assina o presente termo. 

Fortaleza-CE, _______ de ________________ de _____. 

_______________________ 

Assinatura do participante 

ou Representante legal 

_______________________ 

Assinatura do Pesquisador 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



120 
 

 

 
APÊNDICE C 

 

FUNDAÇÃO EDSON QUEIROZ 

UNIVERSIDADE DE FORTALEZA - UNIFOR 

VICE-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO - VRPG 

MESTRADO PROFISSIONAL EM TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 

EM ENFERMAGEM 

 

INSTRUMENTO DE VALIDAÇÃO DO CONTÉUDO- ESPECIALISTAS 

 
ESPECIALISTA Nº. __________   DATA:_____/____/_____ 

 

1 – IDENTIFICAÇÃO- CARACTERIZAÇÃO DOS ESPECIALISTAS/JUÍZES  

Idade: (     ) 25-20 anos (      ) 31- 40 anos (      ) 41-50 anos (     ) 51-60 anos 

(      ) mais de 60 anos (     ) outros_______anos 

Docente: Sim (     ) Não (       ) 

Experiência profissional: (   ) 2-5 anos (       ) 6-10 anos (     ) 11 – 15 anos  

(      )16- 20 anos (     ) mais de 20 anos   (       ) outros______anos 

Maior titulação: (    ) Especialista (       ) Mestrado  (      ) Doutorado 

Experiência com atuação em cirurgia robótica (em anos): ____________________ 

Experiência com cuidados aos pacientes que são submetidos à cirurgia robótica (em anos): ___ 

Experiência profissional em centro-cirúrgico (em anos):_______________________ 

Experiência anterior com construção de vídeos: 1. SIM     2. NÃO 

Participação em algum grupo/projeto de pesquisa: 1. SIM     2. NÃO.  

Se sim, qual a temática: _____________________________________________  

Outros: __________________________________________________________ 

Ocupação atual: 1. Assistência   2. Ensino   3. Pesquisa   4. Consultoria 

 

EXPERIÊNCIA COM A TEMÁTICA: 

(    ) Doutor com tese na área de interesse. 

(    ) Doutorado em Enfermagem.  

(    ) Mestre com dissertação na área de interesse. 

(    ) Mestrado em Enfermagem.  

(    ) Especialista com monografia na área de interesse. 

(    ) Especialização em Enfermagem na Cirurgia Robótica.  

(    ) Publicação de artigo em periódico de referência na área de interesse. 
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(   ) Experiência profissional (em Centro-Cirúrgico, de ensino ou de pesquisa) no mínimo de 1 

ano. 

(    ) Experiência com cuidados aos pacientes submetidos à cirurgia robótica no mínimo de 1 

ano. 

(     ) Publicações em periódicos ou em anais envolvendo a temática de interesse. 

(     ) Experiência no desenvolvimento e validação de Instrumentos. 

 

2- INSTRUÇÕES PARA VALIDAÇÃO DO CONTÉUDO: 

Análise cuidadosamente o vídeo educativo, marcando um “X” em um dos espaços que estão na 

frente de cada afirmação. Dê sua opinião de acordo com a abreviação que melhor represente 

seu grau de concordância em cada critério a seguir. Não existem respostas corretas ou erradas. 

O que importa é a sua opinião. Por favor, responda a todos os itens. 

 

No caso da seleção dos itens 3 e 4, por gentileza, descreva o motivo pelo qual considerou 

essa opção no espaço “Sugestões”, após cada Bloco avaliado. 

   

Valoração: 

1- TA (Totalmente adequado) 

2- A – (Adequado) 

3- PA – (Parcialmente Adequado) 

4 – I – (Inadequado) 
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BLOCO 1- OBJETIVOS – Referem-se aos propósitos, metas ou fins que se deseja atingir com 

a utilização da Tecnologia (TA /A /PA/ I).  

11. O texto está compatível com o público-alvo, para atender as necessidades 

dos pacientes. 

1 2 3 4 

1.2 As informações/conteúdo do vídeo são adequadas para a orientação ao 

paciente no período pré-operatório de cirurgia robótica. 

1 2 3 4 

1.3 Provoca mudança de comportamento e atitudes. 1 2 3 4 

1.4. O conteúdo está motivador e incentiva prosseguir a navegação do vídeo. 1 2 3 4 

1.5. O conteúdo atende às dúvidas, esclarece os pacientes acerca das práticas 

e orientações quanto ao período pré-operatório de uma cirurgia robótica. 

1 2 3 4 

1.6 O vídeo é relevante para o meio científico da área que aborda o pré-

operatório de cirurgias robóticas.  

1 2 3 4 

 

Sugestões:___________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

BLOCO 2- ESTRUTURA E APRESENTAÇÃO – Refere-se a forma de apresentar as 

informações no vídeo. Isto inclui sua organização geral, estrutura, estratégia de apresentação, 

coerência e formatação.  

2.1 A tecnologia educativa do tipo vídeo é apropriada para ensinar os pacientes 

no período pré-operatório de cirurgia robótica. 

1 2 3 4 

2.2 As informações agrupadas no vídeo estão cientificamente corretas. 1 2 3 4 

2.3 O material está apropriado ao nível sociocultural dos pacientes. 1 2 3 4 

2.4 O roteiro do vídeo informa textualmente ao leitor a respeito daquilo que o 

espectador verá e ouvirá no vídeo.  

1 2 3 4 

2.5 O tamanho e a cor das letras dos títulos, subtítulos e texto é adequado. 1 2 3 4 

2.6 A Storyline proposta no vídeo traduz os domínios relacionados a 

orientação para os pacientes no pré-operatório de cirurgia robótica. 

1 2 3 4 

2.7 As informações dirigidas ao objeto de interesse são suficientes e 

adequadas. 

1 2 3 4 

2.8 As ilustrações (figuras e fotos) são pertinentes com o conteúdo do material 

e elucidam o conteúdo. 

1 2 3 4 
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2.9 As quantidades das ilustrações (figuras e fotos) são claras e transmitem 

facilidade de compreensão e estão adequadas para o conteúdo do material 

educativo. 

1 2 3 4 

2.10 O tempo total de exibição do vídeo é adequado. 1 2 3 4 

 

Sugestões:___________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

BLOCO 3- RELEVÂNCIA – Refere-se as características que avalia o grau de significação do 

material assistencial apresentado.  

3.1 O vídeo educativo propõe aos pacientes adquirir conhecimentos que 

ajudam a manter atitudes favoráveis, e de apoio alcançadas no período pré-

operatório de cirurgia robótica. 

1 2 3 4 

3.2 O material contido no vídeo educativo aborda os assuntos necessários 

para a orientação dos pacientes quanto aos cuidados destinados nas fases da 

cirurgia robótica 
 

1 2 3 4 

3.3 O material está adequado para ser utilizado pelos pacientes 1 2 3 4 

 

Sugestões:___________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE D 

 

FUNDAÇÃO EDSON QUEIROZ 

UNIVERSIDADE DE FORTALEZA - UNIFOR 

          VICE-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO - VRPG 

MESTRADO PROFISSIONAL EM TECNOLOGIA E INOVAÇÃO                                      

                                                      EM ENFERMAGEM 

INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO DO ESPECIALISTA TÉCNICO 

 

ESPECIALISTA TÉCNICO Nº. __________. DATA:_____/____/_____  

 

1 – IDENTIFICAÇÃO- CARACTERIZAÇÃO DOS ESPECIALISTAS TÉCNICOS 

  

Idade: (     ) 25-20 anos (      ) 31- 40 anos (      ) 41-50 anos (     ) 51-60 anos  

(      )mais de 60 anos (     ) outros_______anos  

Experiência profissional: (   ) 2-5 anos (       ) 6-10 anos (     ) 11 – 15 anos  

 (      )16- 20 anos  

(     ) mais de 20 anos   (       ) outros______anos  

Experiência anterior com construção de vídeos: 1. Sim (     )   2. Não (    )  

 

2 - INSTRUÇÕES PARA A VALIDAÇÃO DO CONTÉUDO:  

Analise cuidadosamente o vídeo educativo, marcando um “X” em um dos espaços que 

estão na frente de cada afirmação. Dê sua opinião de acordo com a abreviação que melhor 

represente seu grau de concordância em cada critério a seguir. Não existem respostas corretas 

ou erradas. O que importa é a sua opinião. Por favor, responda a todos os itens.  

No caso da seleção dos itens 3 e 4, por gentileza, descreva o motivo pelo qual 

considerou essa opção no espaço “Sugestões”.  

    

Valoração:  

1 - TA (Totalmente adequado)  

2 - A (Adequado)  

3 - PA (Parcialmente Adequado)  

4 - I (Inadequado)  
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1 - CONCEITO DA IDEIA 

1.1 A linguagem do vídeo é adequada ao objetivo que se propõe que é, fornecer 

orientações aos pacientes no período pré-operatório (que antecede) da cirurgia 

robótica?   

1  2  3  4  

1.2 A ideia auxilia na aprendizagem? 1  2  3  4  

1.3 A ideia é acessível? 1  2  3  4  

1.4 O vídeo é atrativo?   1 2 3 4 

  

Sugestões:_________________________________________________________________ 

   

2 -CONSTRUÇÃO DRAMÁTICA (ABERTURA, CONFLITO, DESENVOLVIMENTO, 

CLÍMAX, FINAL) 

2.1 O ponto de partida do vídeo tem impacto?   1  2  3  4  

2.2 Com o desenvolvimento do vídeo o interesse cresce?  1  2  3  4  

2.3 O número de cenas do vídeo é suficiente?   1  2  3  4  

2.4 O tempo de duração do vídeo é suficiente? 1 2 3 4 

2.5 O vídeo tem uma apresentação agradável? 1 2 3 4 

 

Sugestões:________________________________________________________________ 

3- RITMO (EVOLUÇÃO DOS TIPOS DE CENA) 

3.1 O ritmo do vídeo é cansativo? 1  2  3  4  

3.2 Há dinamismo das cenas do vídeo? 1  2  3  4  

3.3 A forma de apresentação das cenas é adequada? 1 2 3 4 

 

Sugestões:_________________________________________________________________ 
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4 - PERSONAGENS (MOTIVAÇÃO, CREDIBILIDADE, INTERAÇÃO) 

4.1 O perfil da personagem do vídeo é original?   1  2  3  4  

4.2 Os valores/credibilidade da personagem têm consistência? 1  2  3  4  

 

Sugestões:__________________________________________________________________ 

 

5 - ESTILO VISUAL (ESTÉTICA)  

5.1 Existem muitas repetições de cenário/ambiente?    1  2  3  4  

5.2 As imagens do vídeo são adequadas?    1  2  3  4  

5.3 A estrutura geral é criativa?    1 2 3 4 

 

Sugestões:________________________________________________________________ 

 

6 - USABILIDADE 

6.1 É fácil para o(a) paciente aprender os conceitos utilizados e suas 

orientações? 

1  2  3  4  

6.2 Permite que o(a) paciente compreenda as orientações nele apresentadas? 1  2  3  4  

6.3 Fornece orientações de forma clara?   1  2  3  4  

6.4 Fornece orientações de forma completa?   1 2 3 4 

6.5 Fornece orientações sem ser cansativo?   1 2 3 4 

 

Sugestões:_________________________________________________________________ 
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7 - EFICIÊNCIA 

7.1 O tempo proposto no vídeo é adequado?   1  2  3  4  

7.2 O número de cenas está coerente com o tempo proposto para o vídeo?   1  2  3  4  

7.3 O discurso da personagem é usado de forma eficiente e compreensível aos 

pacientes?   

1 2 3 4 

 

Sugestões:__________________________________________________________ 
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ANEXO A 

FUNDAÇÃO EDSON QUEIROZ 

UNIVERSIDADE DE FORTALEZA - UNIFOR 

          VICE-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO - VRPG 

MESTRADO PROFISSIONAL EM TECNOLOGIA E INOVAÇÃO                                      

                                                      EM ENFERMAGEM 

CARTA DE ANUÊNCIA DO NÚCLEO DE TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS 

(NTE) 
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ANEXO B 

FUNDAÇÃO EDSON QUEIROZ 

UNIVERSIDADE DE FORTALEZA - UNIFOR 

          VICE-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO - VRPG 

MESTRADO PROFISSIONAL EM TECNOLOGIA E INOVAÇÃO                                      

                                                      EM ENFERMAGEM 

PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA DA UNIFOR 
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