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DESCRIÇÃO DO PRODUTO 

 
A hemofilia é uma doença hemorrágica ligada ao cromossomo X, caracterizada 
pela deficiência ou ausência do fator de coagulação VIII (hemofilia A) ou IX 
(hemofilia B). O tratamento terapêutico baseia-se na administração dos fatores 
de coagulação, podendo ocorrer sob demanda (logo após um sangramento) ou 
profilático. Dessa forma, o Programa Nacional de Coagulopatias Hereditárias 
prevê a auto infusão endovenosa de fator de coagulação pela pessoa com 
hemofilia ou familiar todas as vezes em que houver suspeita de sangramentos, 
de trauma ou da necessidade da infusão de fator de coagulação, de forma 
profilática.  
 
Para tal, a pessoa com hemofilia deverá estar cadastrada em um centro de 
tratamento especializado, participar de reunião de esclarecimento sobre a 
inserção no tratamento domiciliar e  de treinamentos para aprender a aplicar o 
concentrado de fator por via endovenosa. Nesse contexto, é responsabilidade 
do enfermeiro a prestação de informações adequadas ao cliente e à família sobre 
o cuidado de enfermagem, dos riscos e das complicações da prática em 
domicílio. Sabe-se que as tecnologias educativas colaboram no processo de 
ensino aprendizagem, auxiliando os pacientes para o ensino do autocuidado e 
do desenvolvimento de competências (BERARDINELLI et al., 2014). Sendo 
assim, foi elaborado e validado um material educativo, tipo cartilha, voltada para 
o cuidado domiciliar de pessoas com hemofilia que realizam a infusão do fator 
de coagulação; confeccionada a partir de um estudo metodológico desenvolvido 
em três etapas: elaboração de cartilha educativa, validação por juízes de 
conteúdo e aparência e, de aparência pelo público alvo.  
 
A elaboração do conteúdo da cartilha ocorreu inicialmente com a participação do 
público alvo em uma oficina para levantar as principais dúvidas sobre o processo 
de infusão endovenosa domiciliar. Assim, foi elaborado um questionário com 
perguntas fechadas contendo 20 itens sobre os tópicos a serem abordados na 
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cartilha. A oficina durou cerca de 1h30 minutos e contou com a participação de 
16 pessoas com hemofilia.  
 
O questionário apresentou três domínios de assuntos: quatro perguntas sobre a 
infusão domiciliar, duas perguntas sobre o conhecimento específico sobre a 
doença e 14 perguntas sobre o conhecimento sobre a infusão endovenosa do 
fator de coagulação. O quadro 1 apresenta as sugestões dos participantes 
durante a oficina:  
 
Quadro 1 -   Sugestões dos participantes acerca da elaboração do 
questionário. Vitória, ES, Brasil, 2018. 

Questões Sugestões dos participantes 

2. Quem foi responsável pelo 
treinamento?  

P5: Incluir o local do treinamento 

5. Já fez um novo treinamento para 
aplicação do fator de coagulação? 

P15: Seria interessante incluir a opção “por 
desejo próprio”, pois o paciente em algum 
momento possa vir de forma espontânea 
solicitar treinamento 
 

6. O que é hemofilia? P8: Melhorar o enunciado 
 

7. Atualmente, a hemofilia:  P16: Reescrever opção de resposta para 
“Não tem cura ainda, mas tem tratamento” 
 

10. Caso você necessite transportar 
o fator de coagulação, quais são os 
cuidados a serem tomados?  
 

P5: Vale lembrar que por questão de 
higiene/contaminação, na caixa térmica 
deve conter apenas o fator de coagulação 

11. Como você prepara o local para 
misturar o fator de coagulação?  

P16: Substituir a palavra “misturar” por 
“diluir” 

14. Qual a posição correta para 
colocar o garrote no braço? 

P12: “No meu caso não uso garrote” 

P14: “Não uso garrote” 

16. Você confirmaria que a agulha 
está no local correto quando:  

P16: Substituir o enunciado da questão para 
“Como você pode confirmar se a agulha está 
na veia corretamente?” 

17. Se a agulha sair da veia, o que 
você faz?  

P16: Reescrever a pergunta para “Se a 
agulha sair da veia enquanto você está 
aplicando o fator de coagulação, o que você 
faz?” 
 

18. Depois da aplicação do fator de 
coagulação, você:  

P12: “Não uso curativo, apenas comprimo o 
local” 
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 P14: “Só uso algodão e aperto o local” 

P16: Alterar a pergunta para “Depois de 
finalizar a aplicação do fator de coagulação, 
como você faz?” 
 

21. O que você faria em caso de 
reação alérgica ao fator de 
coagulação durante a aplicação na 
veia?  

P12: “Há 2 certas” 

Fonte: Pacheco, Sipolatti e Lopes (2018). 
 
Após a discussão com o grupo, foi construído um questionário para auxiliar na  
elaboração da cartilha. 
 
Após a participação ativa do público alvo, a elaboração da cartilha seguiu os 
preceitos de Echer (2005), as orientações de Nóbrega, Moreira e Silva (2003) e 
as diretrizes de “A Guide to Creating and Evaluating Patient Materials”. Foi 
realizada revisão de literatura através das recomendações de Diretrizes 
internacionais da World Federation of Hemofilia (Guidelines for the Management 
of Hemophilia), Manuais do Ministério da Saúde: Manual de Hemofilia, Manual 
de Dose Domiciliar para o tratamento das coagulopatias hereditárias e Manual 
de Medidas de prevenção de infecção relacionada à assistência à saúde da 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Em sequência, os conteúdos 
relevantes foram destacados, dando subsídio para a elaboração de textos que 
foram organizados de maneira coerente através de uma comunicação clara e 
sucinta, com o objetivo de alcançar uma linguagem acessível a toda clientela 
(MOREIRA; NÓBREGA; SILVA, 2003). 
 
O texto foi escrito utilizando estilo de letra simples e de fácil leitura: fonte Signika 
Regular e Semibold em tamanho 12 para as informações e 14 para os subtítulos. 
As partes do texto em que se buscava alertar para algum ponto específico foram 
ressaltadas em negrito com o uso de cor vermelha, sinais chamativos como 
“atenção” e/ou emprego de caixa de texto. Para as bordas da cartilha, foi 
escolhida a cor vermelha que, segundo Stamato, Staffa e Von Zeidler (2013), 
representa o sangue e, para a Hematologia, a cor remete ao sangue devido à 
proteína hemoglobina que contém átomos de ferro em sua estrutura 
(HOFFBRAND, 2013). 
 
Na capa, buscou-se retratar os personagens que estão presentes nas páginas 
da cartilha, sendo eles: um profissional de saúde, dois adultos jovens, uma idosa 
(que representa uma pequena porcentagem de pessoas com hemofilia do sexo 
feminino) e uma criança do sexo masculino, conforme preconizam Moreira, 
Nóbrega e Silva (2003). Os autores afirmam que a capa deve mostrar a 
mensagem principal do material e do seu público alvo. A versão inicial foi 
intitulada de “Aplicando o fator de coagulação em domicílio”, seguida da ficha 
catalográfica, do sumário e da apresentação.  
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Na ficha catalográfica, encontra-se os nomes dos autores e dos colaboradores 
que participaram da validação de conteúdo e aparência feita por enfermeiros de 
Centros de Referência em Hemofilia no Brasil e da validação de aparência por 
pessoas com Hemofilia, além de créditos técnicos, da designer gráfica e de 
profissionais que participaram da revisão gramatical e textual. O sumário é 
organizado por 17 subtítulos com seus respectivos tópicos, sendo: 1. “Você sabe 
o que é Hemofilia?”; 2. “O que é infusão endovenosa do fator de coagulação em 
domicílio?”; 3. “Por que é tão importante que você faça o fator de coagulação 
domicílio?”; 4. “Primeiros socorros para tratar um sangramento articular”; 5. “Vou 
te ensinar a como armazenar o fator de coagulação?; 6. “Observe cuidados 
importantes para evitar contaminação durante a infusão”; 7. “Agora, vamos 
aprender como preparar o concentrado de fator de coagulação para aplicação?”; 
8. “E para diluir o fator de coagulação?”; 9. “Como você pode escolher uma boa 
veia?”; 10. “Veja algumas dicas úteis para uma infusão endovenosa bem-
sucedida:”; 11. “Agora, vou ensinar a como aplicar o fator de coagulação?”; 12. 
“Como você deve descartar o material perfurante utilizado?”; 13. “Podem 
acontecer riscos para a infusão endovenosa domiciliar do fator de coagulação. 
Vamos conhecê-los?”; 14. “Você deverá parar a infusão do fator de coagulação, 
quando”; 15. “O que você deve fazer se a agulha sair da veia durante a infusão 
do fator de coagulação?”; 16. “Vou te ensinar como reconhecer uma reação 
alérgica ao fator de coagulação”; 17. “Dicas importantes para você transportar o 
fator de coagulação”. Na apresentação, é exposto por uma personagem o 
conteúdo da cartilha com a seguinte mensagem: “Esta cartilha é direcionada a 
você, portador de hemofilia, ou responsável pela infusão endovenosa do fator de 
coagulação em domicílio. Aqui você pode tirar suas dúvidas sobre hemofilia, 
administração do fator de coagulação, armazenamento, transporte, preparação, 
punção venosa e possíveis complicações”.  
 
Dessa forma, as informações foram organizadas em sequência lógica de 
raciocínio, de forma a retratar sucintamente o que é infusão endovenosa 
domiciliar e como deve ser realizada pelo paciente e/ou responsável. Dentre os 
procedimentos, destacam-se o preparo, o armazenamento do fator de 
coagulação, a aplicação, o transporte, a reação alérgica e os possíveis riscos da 
prática em domicílio. Segundo Srivastava e outros (2013), esse conteúdo deve 
conter uma breve apresentação, seguida de seções de orientações relacionadas 
ao conhecimento geral em hemofilia: o reconhecimento de hemorragias, as 
medidas de primeiros socorros, a reconstituição do fator de coagulação, o 
armazenamento e a administração, as técnicas assépticas para realização da 
punção venosa, a realização de registros no diário de infusão, o armazenamento 
adequado das agulhas e dos objetos perfuro cortantes. 
 
Após a elaboração dos textos, a produção da arte (confecção das figuras, da 
formatação e da diagramação das páginas) foi realizada por uma designer 
gráfica. Dessa maneira, buscou-se uma maior aproximação com a realidade 
cultural da população abordada. Os programas utilizados para confecção das 
ilustrações foram: o Corel Draw Essentials para desenhar; o Adobe Photoshop 
para colorir; e, por fim, o Adobe Indesign para a diagramação e configuração das 
páginas . Optou-se em fazer a diagramação da cartilha seguindo o estudo de 
Barros (2015), conforme ilustrado na Figura 1. 
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Figura 1 – Diagramação representativa da cartilha educativa 

 
Fonte: Barros (2015). 
 
Na parte pós textual da cartilha, foi inserida uma página de referências, uma 
página de glossário e quatro páginas para diário de campo, onde os usuários 
poderão realizar anotações de dúvidas e das possíveis intercorrências durante 
o tratamento. Na última capa, consta o brasão da Universidade Federal do 
Espírito Santo, instituição ao qual o material está vinculado (Programa de Pós-
Graduação em Enfermagem), logomarcas da Consultoria Arte Visual (Ilustração 
e Diagramação) e Projeto Releitores (UFES). 
 
Validação de conteúdo e aparência da cartilha educativa pelos juízes 
 
Constituindo a segunda etapa deste estudo, a validação de conteúdo e aparência 
da cartilha foi realizada por 11 juízes na primeira rodada da técnica Delphi e sete 
juízes na segunda. Verificamos que a idade predominante variou entre 31 e 40 
anos (54,5%) e todas eram do sexo feminino (100%), fato esse que pode ser 
associado ao contexto histórico da profissão, em que o homem é desencorajado 
a seguir a enfermagem em razão de uma visão estereotipada da sociedade, de 
baixos salários e de menor respeito da comunidade em comparação com outras 
classes de profissionais (VARAEI et al., 2012). 
  
O perfil profissional indicou: duas doutoras (18,2%), três mestres (27,3%) e seis 
especialistas (54,5%). Com relação ao exercício profissional, quatro juízes 
possuem tempo de término de graduação entre um e dez anos (36,3%), três 
entre 11 e 20 anos (27,3%), duas entre 21 e 30 anos (18,2%) e duas entre 31 e 
40 anos (18,2%).  Quanto ao tempo de experiência em hemofilia, seis juízes 
possuíam entre 2 e 5 anos (54,5%). Esses profissionais atuavam em centros de 
referência em hemofilia no Brasil, localizados nos estados de São Paulo, Rio de 
Janeiro, Pernambuco, Ceará, Mato Grosso do Sul, Paraná e Espírito Santo. 
 
Na primeira rodada da técnica Delphi, quatro dos 17 subtítulos da cartilha 
apresentaram IVC inferior a 0,80 quanto à clareza de linguagem, à pertinência 
prática e à relevância teórica, conforme tabela 1. Sendo eles: “Você sabe o que 
é hemofilia?”, “Caso confirmado o sangramento nas articulações, você deverá:”, 
“Você deverá parar a infusão do fator de coagulação, quando” e “Dicas 
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importantes para você transportar o fator de coagulação”. Nesses, foram feitas 
12 sugestões para substituição ou exclusão de termos, reformulação de 
ilustração, simplificação de frases, dentre outros. Essas propostas foram 
analisadas e todas as sugestões foram acatadas com base nos estudos 
científicos pertinentes. Apesar de alguns subtítulos apresentarem IVC maior que 
0,80, foram feitas 34 considerações pelos juízes como sugestões para: 
readequação de frases, exclusão de termos, troca de ilustração e melhora na 
clareza da frase. Dessas, foram acatadas 24 sugestões. 
 
Tabela 1 – Julgamento dos juízes acerca dos subtítulos da cartilha quanto à 
clareza, à pertinência e à relevância na primeira rodada da técnica Delphi, 
segundo IVC. Vitória, ES, Brasil, 2018. 
SUBTÍTULOS CLAREZA 

DE 
LINGUAGEM 

IVC 

PERTINÊNCIA 
PRÁTICA 

IVC 

RELEVÊNCIA 
TEÓRICA 

IVC 
 
 

TOTAL 
IVC 

Você sabe o que 
é hemofilia? 
 

0,90 0,72 0,72 0,78 

O que é infusão 
endovenosa do 
fator de 
coagulação em 
domicílio? 

0,72 0,90 0,90 0,84 

Por que é tão 
importante que 
você faça o fator 
de coagulação 
em casa? 

0,90 1,00 1,00 0,96 

Caso confirmado 
o sangramento 
nas articulações, 
você deverá:  

0,72 0,81 0,72 0,75 

Vou te ensinar a 
como armazenar 
o fator de 
coagulação 

1,00 1,00 0,72 0,90 

Observe cuidados 
importantes para 
evitar 
contaminação 
durante a infusão 

0,72 1,00 0,90 0,87 

Agora, vamos 
aprender como 
preparar o 
concentrado de 
fator de 
coagulação para 
aplicação? 

0,72 0,90 1,00 0,87 
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E para diluir o 
fator de 
coagulação?  

0,81 1,00 1,00 0,93 

Como você pode 
escolher uma boa 
veia? 

1,00 1,00 1,00 1,00 

Veja algumas 
dicas úteis para 
uma infusão 
endovenosa bem-
sucedida 

1,00 1,00 0,90 0,96 

Agora, vou 
ensinar como 
aplicar o fator de 
coagulação:  

1,00 1,00 1,00 1,00 

Como você deve 
descartar o  
material 
perfurante 
utilizado? 

1,00 1,00 0,90 0,96 

Podem acontecer 
riscos para a 
infusão 
endovenosa 
domiciliar do fator 
de coagulação. 
Vamos conhecê-
los? 
- Existem várias 
maneiras para 
minimizar este 
problema 

1,00 1,00 1,00 1,00 

Você deverá 
parar a infusão do 
fator de 
coagulação, 
quando: 

0,90 0,72 0,72 0,78 

E se a agulha sair 
da veia durante a 
infusão? 

1,00 1,00 0,90 
 

0,96 

Vou te ensinar 
como reconhecer 
uma reação 
alérgica ao fator 
de coagulação 

0,72 0,90 0,90 0,84 

Dicas importantes 
para você 
transportar o fator 
de coagulação 

0,72 0,72 0,72 
 

0,72 

TOTAL 0,87 0,92 0,82 0,88 
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Fonte: Pacheco, Lopes, Sipolatti (2019). 
 
O quadro 2 apresenta a análise qualitativa das sugestões realizadas pelos juízes 
e pelas análises das pesquisadoras. Algumas observações não foram aderidas, 
por estarem contrárias às evidências nacionais e internacionais e/ou 
representarem opiniões pontuais. 
 
Quadro 2 -   Sugestões dos juízes e análise das pesquisadoras acerca da 
cartilha na primeira rodada.  
Subtítulos/tópicos Sugestões dos Juízes Análise das 

pesquisadoras 

Capa 
 
 

J3: “Avó de muleta confunde a 
mãe???”
  

Embora o juiz 
tenha 
apresentado 
dúvida, não foi 
sugerido 
melhoria. 
É importante 
ressaltar que 
existe uma 
porcentagem 
mínima de 
pessoas do sexo 
feminino com 
hemofilia, logo a 
ilustração da 
idosa na capa 
serve para 
mostrar  que 
existe a 
possibilidade da 
hemofilia 
acometer em 
mulher, seja por 
histórico familiar 
ou por mutação 
genética. No 
entanto, com o 
acompanhamento 
e tratamento 
adequados é 
possível ter uma 
vida saudável.  

J9: “A ilustração não demonstra a 
aplicação de um medicamento. 
Poderia conter o medicamento na 
ilustração” 

Não acatada. A 
capa demonstra o 
papel do 
Enfermeiro nos 
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Centros de 
Hemofilia como 
educador em 
saúde, orientando 
as pessoas para 
que consigam 
realizar a prática 
em domicílio com 
segurança. 
 

Página 5 – Você 
sabe o que é 
hemofilia? 
 
 
 
 

J1: “Troca das figuras ilustrativas”  
 

Acatada. As 
figuras foram 
trocadas por 
adultos 
realizando 
atividades de 
lazer 
preconizadas 
pela Federação 
Mundial em 
Hemofilia, como 
por exemplo: 
andar de bicicleta 
e nadar. 
 

J2: “Pessoas com hemofilia 
necessitam receber [...] de forma 
preventiva, ou [...]” 
 

Acatada. As 
autoras incluíram 
no texto o 
tratamento 
profilático. 

J7: “Mencionar a profilaxia???” 
 

Já acatada acima 
conforme 
sugestão do juiz 
2. 
 

J8: “Figura de crianças brincando, 
andando de bike” 
 

Acatada. 

J9: “Ilustração não corresponde a 
patologia, parece que os pacientes 
estão na academia” 

As ilustrações 
foram alteradas 
conforme 
sugestões dos 
juízes 1, 8 e 9. 
Houve também 
modificação da 
escrita para que 
as figuras façam 
alusão ao texto. 
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Página 6 – O que é 
infusão endovenosa 
do fator de 
coagulação? 

J2:  “É a infusão [...] em casa ou em 
uma UBS [...] treinados por um 
enfermeiro. No tópico “Pq é tão 
importante”, no item 2 aumenta [...] e 
responsabilidade” 

Sugestão acatada 
parcialmente. 

J10: “Erro de português” Acatada. A 
palavra “de” na 
primeira linha do 
texto da página 6 
foi retirada devido 
erro de digitação. 
 

J9: “Melhorar o texto do campo em 
azul. Conteúdos muito soltos e de 
difícil entendimento, pouco 
objetivos” 

Acatada. Os 
textos foram 
alterados para 
melhorar à 
clareza de 
linguagem. 

Página 7 –
Identificação de 
sangramentos 

J9: “O texto precisa ser mais claro” Sugestão aceita e 
o texto foi 
alterado. 

Página 8 – Caso 
confirmado o 
sangramento nas 
articulações, você 
deverá: 

J3: “Sugiro retirar: enfaixar a 
articulação, recomendação antiga, 
em cotovelo pode piorar” 

Sugestão aceita e 
o tópico 3 foi 
retirado. 

J10: “No Item 7 consertar: “Centro de 
tratador”” 

Aceita. Devido 
erro de digitação, 
a palavra “de” foi 
retirada. Ficando: 
“Centro Tratador”. 
 

J9: “Ver orientação nos itens 4 e 5. 
Se é para ficar em repouso eu não 
posso incentivar a usar muletas. As 
orientações se contradizem” 
 

Sugestão aceita e 
texto foi 
redigitado.  

Página 9 -Vou te 
ensinar a como 
armazenar o fator de 
coagulação 

J1: “No item 3, acrescentar que 
quando diluente e liofilizado vem 
juntos como no FVIII Recombinante, 
não abrir a caixa para separá-los” 

Acatada 
parcialmente. 
Essa informação 
já consta no 
item/tópico 2, na 
qual se orienta 
manter a 
medicação na 
geladeira dentro 
na embalagem 
original.  

J2: “Acrescentar no item: ... ou 2ª 
prateleira” 

Sugestão aceita, 
sendo incluído no 
texto “[...] 
armazenar nas 
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primeiras 
prateleiras”. 
 

J3: “Item 1, sugiro armazenar na 
segunda prateleira, às vezes pode 
congelar na 1ª, quando não abre 
muito a geladeira” 

Aceita 
parcialmente. A 
justificativa do J3 
sobre o 
congelamento 
não está descrita 
em estudos 
científicos da 
área. 
 

J4: “Pq na primeira prateleira? 
Geralmente na segunda, onde a 
temperatura é mais estável” 
 

Acatada.  

J9: “Item 4: O paciente sabe o que é 
gelo reciclável?”  

A pessoa com 
hemofilia realiza o 
treinamento 
prático da infusão 
endovenosa e, 
após estar apto 
no treinamento, 
recebe Kit 
distribuído pelo 
Centro Tratador, 
contendo gelo 
reciclável. Logo, o 
paciente é 
familiarizado com 
este termo e foi 
mantido para a 
segunda rodada.  

Página 10 – Observe 
cuidados 
importantes para 
evitar contaminação 
durante a infusão 

J1: “No item 1, acrescentar álcool a 
70% para superfície. Importante: 
Caso o procedimento seja feito por 
outra pessoa é obrigatório o uso de 
luvas de procedimento”  
 

Acatada. Sobre a 
inclusão do álcool 
a 70%, já se 
encontra no texto 
elaborado. Foi 
incluída a 
sugestão para o 
uso de luvas de 
procedimento 
pelo 
cuidador/familiar 
para aplicação do 
fator de 
coagulação. 
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J2: “Lave as mãos; descrever e 
ilustrar a técnica de lavagem; Item 9 
vem para o 3⁰; Item 3 vem para o 4⁰ 
(inserir: nem na ponta da seringa); 
Item 6 vem para o 5⁰ e resumir o 
texto em: Se couber, use mais de um 
frasco do mesmo fator, em uma 
seringa; Item 5 vem para o 6⁰; Item 4 
vem para o 7⁰; Item 7 vem para o 8⁰; 
Item 8 vem para o 9⁰; inserir: Nunca 
use um filtro para aspirar mais de um 
frasco de fator. Cada frasco com seu 
filtro; Inserir: Dê preferência a 
preparar o fator na sala ou quarto” 
 

Sugestão aceita 
parcialmente. As 
autoras optaram 
por não descrever 
técnicas de 
lavagem, pois 
esse assunto é 
informado nas 
sessões práticas 
do treinamento de 
infusão. Alterada 
a ordem dos itens 
conforme exposto 
pelo J2. Quanto à 
preparação do 
fator na sala ou 
quarto, observou-
se que para essa 
orientação, os 
estudos 
recomendam que 
sejam feitos em 
local iluminado. 

J7: “Alterar o verbo na frase “Depois 
passar um pano”...” 

Sugestão 
acatada. Foi 
modificado o 
tempo verbal 
“passar” para 
“passe” 

J8: “Após a lavagem das mãos, 
secar com pano limpo ou papel 
toalha. Informar que consta na bula 
a estabilidade do fator após a 
diluição” 
 

Não pertinente. 
Em domicílio, a 
orientação correta 
é secar as mãos 
com toalha limpa 
e, para ambiente 
hospitalar, secar 
com papel toalha. 
Conforme 
Guidelines 
(2012), o paciente 
é orientado a 
utilizar o fator logo 
após a 
reconstituição. 
 

Página 11 – Agora, 
vamos aprender 
como preparar o 
concentrado de fator 

J2: “Item 3 vem para o 1⁰ e inserir:  
tire o fator de coagulação da 
geladeira, confira produto, lote, 
validade, dose e ....; Item 5 vem para 
o 2⁰; Item 1 vem para o 3⁰; Item 4 

Sugestão aceita. 
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de coagulação para 
aplicação 

continua no 4⁰; Item 2 vem para o 5⁰ 
inserindo ... e deposite o conteúdo 
sobre o CAI; Excluir item 6” 
 
J7: “No item 6, mudaria o final “antes 
da diluição”” 
 

Sugestão 
acatada. 

J8: “O item 6 deveria vir após o item 
3” 
 

Sugestão 
acatada.  
 

Página 12 – E para 
diluir o fator de 
coagulação? 

J1: “Item 2, Corrigir a palavra 
umidecido para umedecido” 

Aceita 
parcialmente. A 
palavra 
“umidecido” foi 
corrigida. No 
entanto, a 
sugestão para 
substituir algodão 
por lenços 
umedecidos com 
álcool 70% não foi 
acatada porque 
apenas alguns 
kits/marcas de 
fator oferecerem 
este material. 
 

J1: “Trocar algodão por lenços 
umedecidos em álcool 70%” 
 

Página 13 – Como 
você pode escolher 
uma boa veia? 

J1: “Item 6, Completar finalizando a 
sentença com: pelo risco de flebite” 
 

Sugestão não 
aceita  devido ao 
termo técnico 
“flebite”.  

J2: “Substituir no item 6: “Não” por 
evitar usar” 

Sugestão não 
acatada. 

J8: “Não puncionar veias próximas 
de feridas, arranhões” 

Sugestão aceita e 
texto alterado. 

Páginas 15 e 16 – 
Agora, vou ensinar 
como aplicar o fator 
de coagulação 

J1: “Movimentos circulares levam a 
sujidade de um lado para o outro, ao 
passo que, pegar o algodão 
embebido e limpar em uma única 
direção, virando o algodão e também 
utilizando as laterais confere melhor 
antissepsia” 
 
 
 

Sugestão acatada 
parcialmente. De 
acordo com a 
ANVISA (2017), 
movimentos 
circulares de 
dentro para fora e 
movimentos de 
vai e vem 
unidirecional são 
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J1: “Item 8 na página 16, completar 
com: manter o braço sempre 
esticado pós punção” 

utilizadas como 
técnicas de 
antissepsia de 
pele. 
Considerando as 
recomendações 
da Sociedade 
Brasileira de 
Patologia Clínica 
para coleta de 
sangue venoso, 
utiliza-se a 
antissepsia com 
movimento 
circular de dentro 
para fora. Quanto 
à sugestão para 
alterar o item 8, foi 
acatada.  

J2: “No item 3 [...] num ângulo de 15-
45 graus. Excluir item 5. O item 6 
passa a ser o 5. Nesse item 
especificar o tempo de infusão de 
cada produto. No penúltimo item (10) 
incluir descarte de perfuro cortantes 
e dos contaminados” 
 

Sugestão acatada 
parcialmente. A 
angulação 20-30 
graus para 
punção venosa 
na Hemofilia é 
orientação do 
Guidelines Home 
Treatment Guide. 
Foi acatada a 
sugestão para 
incluir o descarte 
de 
perfurocortante. 
  

J8: “Na figura 3, demonstrar como 
fechar as asas do escalpe e a ponta 
da agulha (bisel) para cima”  
 

Não acatada. 
Essa 
demonstração é 
feita durante os 
treinamentos 
práticos. 
 

J9: “Pedir para anotar lote e 
validade” 
 

Acatada. 

Página 17 – Como 
você deve descartar 
o material perfurante 
utilizado? 
 

J2: “Observar o tempo do verbo que 
deve ser uniforme. COMO VC DEVE 
DESCARTAR O MATERIAL?” 

Sugestão aceita. 
O tempo verbal 
do texto foi 
alterado. 
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J2: “1. Todo material perfuro 
cortante, sem resíduo de sangue e 
de fator, deve ser descartado em lixo 
comum. 
2. Coloque o material perfuro 
cortante e algodão com sangue no 
recipiente rígido. Seringas usadas, 
em saco plástico ou caixa e entregue 
na UBS mais próxima. 
3. Coloque os frascos vazios em 
saco plástico ou caixa e entregue ao 
CTH. 
No alerta ATENÇÀO: Nunca [...] 
acrescentar:  para não contaminar 
as pessoas” 

Acatada 
parcialmente. 
Foram incluídas 
informações 
sobre descarte de 
acordo com a 
pertinência nos 
estudos. 

J9: “A ilustração tem a figura de latas 
com o símbolo de reciclável. Trocar 
o símbolo da figura pois não 
corresponde a material biológico” 

Sugestão aceita e 
enviada para a 
designer gráfica 
para modificação 
da ilustração. 

Página 19 – Você 
deverá parar a 
infusão do fator de 
coagulação, quando:  
E se a agulha sair da 
veia?   

J2: “No item 2 da 2ª coluna, 
acrescentar pressionar por 3-5 min.” 

Sugestão aceita. 

J9: “Colocar uma ilustração para 
demonstrar como fica a veia quando 
a agulha sai de dentro dela” 

Sugestão não 
acatada pelas 
autoras. 

Página 20 – Vou te 
ensinar como 
reconhecer uma 
reação alérgica ao 
fator de coagulação 

J2: “Acrescentar: ATENÇÃO: 
Paciente alérgico não usa fator em 
domicílio” 

Não acatada. 
Cada caso 
individual deverá 
ser avaliado pela 
equipe 
multiprofissional. 
Após avaliação 
médica, o fator de 
coagulação 
poderá ser 
substituído por 
outra marca ou 
tipo 
(recombinante ou 
plasmático).  

J9: “Essa orientação é muito 
pertinente porém precisa ser melhor 
escrita. No caso de uma reação 
grave o paciente não consegue falar 
logo ele não tem como ligar para o 
SAMU. Talvez fosse importante 
pedir para administrar o fator sempre 

Sugestão aceita. 
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que tiver alguém em casa ou pedir 
socorro para alguém próximo” 
 

Página 21 – Dicas 
importantes para 
você transportar o 
fator de coagulação 

J1: “Item 2 e 3, em bolsa térmica, 
com gelo reciclável, frasco de 
diluente e liofilizado seguem como 
bagagem de mão, material 
perfurocortante (seringas e 
escalpes) tem que ser despachados, 
tanto em vôos domésticos como 
internacionais. As companhias de 
aviação não podem guardar fator em 
suas geladeiras, somente o gelo 
reciclável. A Federação Mundial de 
Hemofilia disponibiliza cartas para 
vôos nacionais e internacionais em 
vários idiomas que deverão ser 
fornecidos pelo Centro Tratador de 
Hemofilia” 
 

Recomendação 
aceita e texto foi 
reescrito. 

J2: “Consultei a ANAC sobre o 
armazenamento na geladeira do 
avião que informou depende da 
companhia aérea. De acordo com a 
LATAM a medicação é de total 
responsabilidade do passageiro” 
  

Recomendação 
aceita e item foi 
excluído. 

J9: “Explicar quanto tempo o 
medicamento pode ficar 
armazenado na caixa térmica para o 
paciente saber que distância ele 
pode ir. Aqui no interior o pessoal vai 
muito para Rondônia e são 2 dias de 
viagem.  
Caso a viagem seja longa é 
importante verificar se existe 
hemocentro próximo a cidade para 
ele usar a medicação em trânsito. 
Também é importante ter uma 
ilustração demonstrando como 
organizar a caixa térmica com gelo” 
 

Acatada 
parcialmente. 
Acrescentado ao 
item/tópico 4 que 
o paciente deve 
procurar saber 
onde se localizam 
Centros de 
Referência em 
Hemofilia nos 
casos de viagem 
para outra 
Cidade/Estado. 
Quanto à 
ilustração da 
organização da 
caixa térmica, não 
foi aceita e essa 
demonstração é 
feita durante o 
treinamento 
prático 
individualizado. 
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Fonte: Pacheco, Lopes, Sipolatti (2019). 
 
Após as adequações, na segunda rodada, foram reenviados para análise 
quantitativa e qualitativa da primeira rodada para que os juízes pudessem 
visualizar todas as sugestões propostas e as alterações realizadas na cartilha. 
No entanto, apenas sete juízes (63%) responderam em tempo hábil ao processo 
de validação de conteúdo e aparência. Apresentavam, predominantemente, 
idades entre 31 e 40 anos (57,1%), e todos eram do sexo feminino (100%). 
Dentre elas, duas mestres (28,6%) e cinco especialistas (71,4%). Com relação 
ao exercício profissional, três possuem tempo de término de graduação entre um 
e dez anos (42,8%), três entre 11 e 20 anos (42,8%) e uma entre 21 e 30 anos 
(14,2%). Quanto ao tempo de experiência em hemofilia, seis juízes possuíam 
entre dois e cinco anos (85,7%) e um acima de 11 anos (14,3%).  
 
Acerca das avaliações individuais por assuntos da cartilha, todos os subtítulos 
apresentaram IVC maior que 0,80 quanto à clareza de linguagem, à pertinência 
prática e à relevância teórica, conforme tabela 2.  
 
Tabela 2 – Julgamento dos juízes acerca dos subtítulos da cartilha quanto à 
clareza, à pertinência e à relevância, na segunda rodada da técnica Delphi 
segundo IVC. Vitória, ES, Brasil, 2019. 
SUBTÍTULOS CLAREZA 

DE 
LINGUAGEM 

IVC 

PERTINÊNCIA 
PRÁTICA 

IVC 

RELEVÊNCIA 
TEÓRICA 

IVC 
 
 

TOTAL 
IVC 

Você sabe o que 
é hemofilia? 

1,00 0,85 1,00 0,95 

O que é infusão 
endovenosa do 
fator de 
coagulação em 
domicílio? 

0,85 1,00 1,00 0,95 

Por que é tão 
importante que 
você faça o fator 
de coagulação 
em casa? 

1,00 1,00 1,00 1,00 

Caso confirmado 
o sangramento 
nas articulações, 
você deverá:  

1,00 1,00 1,00 1,00 

Vou te ensinar a 
como armazenar 
o fator de 
coagulação 

1,00 1,00 1,00 1,00 

Observe cuidados 
importantes para 
evitar 

0,85 1,00 0,85 0,90 
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contaminação 
durante a infusão 
Agora, vamos 
aprender como 
preparar o 
concentrado de 
fator de 
coagulação para 
aplicação? 

0,85 1,00 1,00 0,95 

E para diluir o 
fator de 
coagulação?  

1,00 1,00 1,00 1,00 

Como você pode 
escolher uma boa 
veia? 

1,00 1,00 1,00 1,00 

Veja algumas 
dicas úteis para 
uma infusão 
endovenosa bem-
sucedida 

1,00 1,00 1,00 1,00 

Agora, vou 
ensinar como 
aplicar o fator de 
coagulação:  

1,00 1,00 1,00 1,00 

Como você deve 
descartar o 
material 
perfurante 
utilizado? 

1,00 1,00 1,00 1,00 

Podem acontecer 
riscos para a 
infusão 
endovenosa 
domiciliar do fator 
de coagulação. 
Vamos conhecê-
los? 
- Existem várias 
maneiras para 
minimizar este 
problema 

0,85 1,00 1,00 0,95 

Você deverá 
parar a infusão do 
fator de 
coagulação, 
quando: 

1,00 1,00 1,00 1,00 

E se a agulha sair 
da veia durante a 
infusão? 

1,00 1,00 1,00 
 

1,00 
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Vou te ensinar 
como reconhecer 
uma reação 
alérgica ao fator 
de coagulação 

1,00 1,00 1,00 1,00 

Dicas importantes 
para você 
transportar o fator 
de coagulação 

1,00 1,00 1,00 
 

1,00 

TOTAL 0,96 0,99 0,99 0,98 
 

Fonte: Pacheco, Lopes, Sipolatti (2019). 
 
Só houve uma nova sugestão para modificação, apresentada pelo juiz 3 em 
relação ao subtítulo “Caso confirmado o sangramento nas articulações, você 
deverá:” no tópico “Aplicar gelo envolvido em uma toalha no local do 
sangramento com duração de 20 minutos e intervalos de 2 horas nas primeiras 
12 horas após início do quadro”. Sugestão para alteração: “Aplicar gelo envolvido 
em uma toalha no local do sangramento com duração de 20 minutos e intervalos 
de 2 horas nas primeiras 48 horas após início do quadro”. Acatada pelas autoras 
devido à publicação “Ortopedia e Fisioterapia em hemofilia” (PACHECO; 
WOLFF, 2013). 
 
A tabela 3 apresenta a comparação dos cinco itens relacionados aos objetivos 
da cartilha, oito itens relacionados à estrutura e à apresentação e três itens 
relacionados à relevância nas duas rodadas. Na avaliação dos objetivos da 
cartilha, todos os itens obtiveram IVC superior a 0,80 na primeira e na segunda 
rodada da técnica Delphi. Quanto à estrutura e à apresentação, na primeira 
rodada, o IVC foi de 0,72 em dois tópicos apresentados (tópicos 2.3 e 2.4); na 
segunda rodada, após as modificações sugeridas pelos juízes, o IVC apresentou 
maior que 0,80 em todos os itens avaliados. Em relação à relevância, todos os 
itens obtiveram IVC maior que 0,80 nas duas rodadas da técnica Delphi. 
 
Tabela 3 – Validação dos juízes quanto aos objetivos, à estrutura e 
apresentação, à relevância da cartilha, segundo IVC na primeira e na segunda 
rodada Delphi. Vitória, ES, Brasil, 2019.  
1. Objetivos 1ª Rodada 

N=11 
 

IVC 

2ª Rodada 
N=7 

 
IVC 

1.1 Comtempla o tema proposto 1,00 0,85 
1.2 Adequado ao processo ensino-
aprendizagem  

0,90 0,85 

1.3 Esclarece dúvidas sobre o tema 
abordado 

1,00 1,00 

1.4 Proporciona reflexão sobre o tema  0,90 1,00 
1.5 Incentiva a mudança de 
comportamento 

1,00 1,00 

2. Estrutura e Apresentação 1ª Rodada 
N=11 

2ª Rodada 
N=7 
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IVC 

 
IVC 

2.1 Linguagem adequada ao público alvo 1,00 1,00 
2.2 Linguagem interativa, permitindo o 
envolvimento ativo no processo educativo 

1,00 1,00 

2.3 Informações corretas 0,72 0,85 
2.4 Informações objetivas e esclarecedoras 0,72 0,85 
2.5 Informações necessárias 1,00 1,00 
2.6 Sequência lógica das ideias 0,90 0,85 
2.7 Tema atual 1,00 1,00 
2.8 Tamanho do texto adequado 1,00 1,00 
3. Relevância 1ª Rodada 

N=11 
 

IVC 

2ª Rodada 
N=7 

 
IVC 

3.1 Estimula o aprendizado 1,00 1,00 
3.2 Contribui para o conhecimento na área  0,90 1,00 
3.3 Desperta interesse pelo tema 0,90 1,00 

Fonte: Pacheco, Lopes, Sipolatti (2019). 
 
Validação da cartilha educativa pelas pessoas com hemofilia e/ou 
familiares 
 
Após o processo de validação de conteúdo pelos juízes, a cartilha foi avaliada 
por dez pessoas com hemofilia com idades entre 33 e 52 anos, sendo oito do 
sexo masculino e duas do sexo feminino. Com relação ao nível de escolaridade, 
um (10%) possui ensino fundamental incompleto, um (10%) fundamental 
completo, quatro (40%) ensino médio completo, dois (20%) ensino superior 
completo, um (10%) especialização e um (10%) doutorado.  
 
Na Tabela 4, observam-se os resultados obtidos em cada pergunta realizada e 
seu respectivo nível de concordância nas respostas. Dos quatro domínios 
avaliados, o estilo de escrita, a aparência e a motivação obtiveram maior número 
de respostas positivas. O nível de concordância das respostas positivas variou 
de 90% a 100% entre os itens abordados, totalizando 99,2%, de forma geral. No 
entanto, foram feitas oito sugestões em relação à organização, ao estilo de 
escrita e à aparência, sendo sete acatadas e incluídas na versão final da cartilha.  
 
Tabela 4 - Avaliação do público-alvo, quanto à organização, ao estilo de escrita, 
à aparência e à motivação da cartilha. Vitória, ES, Brasil, 2019. 

Itens Avaliativos: 
 
 
 
1. Organização 

Respostas 
positivas  

 
 

N                 
% 

Respostas 
negativas 

 
 

N                  % 

Respostas 
imparciais  

 
 
N                 % 

1.1 A capa chamou sua 
atenção? 

9                 
90 

-                    
- 

1                
10 

1.2 A sequência do 
conteúdo está adequada? 

10              
100 

-                    
- 

-                    
- 
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1.3 A estrutura da cartilha 
educativa está adequada? 

10              
100   

-                    
- 

-                    
- 

2. Estilo de escrita 
2.1 As frases são fáceis de 
entender? 

10              
100 

-                    
- 

-                    
- 

2.2 O conteúdo escrito é 
claro? 

10              
100                          

-                    
- 

-                    
- 

2.3 O texto é interessante? 10              
100                  

-                    
- 

-                    
- 

3. Aparência 
3.1 As ilustrações são 
simples?  

10              
100 

-                    
- 

-                    
- 

3.2 As ilustrações servem 
para complementar o 
texto? 

10              
100 

-                    
- 

-                    
- 

3.3 Os tópicos parecem 
organizados? 

10              
100 

-                    
- 

- 

4. Motivação 
4.1 Em sua opinião, 
qualquer pessoa com 
hemofilia que utilizar este 
material vai entender? 

10              
100 

-                    
- 

-                    
- 

4.2 Você se sentiu 
motivado a ler até o final? 

10              
100 

-                    
- 

-                    
- 

4.3 O material mostra 
informações importantes 
sobre a aplicação 
endovenosa do fator de 
coagulação em domicílio? 

10              
100 

-                    
- 

-                    
- 

4.4 O material o motivou a 
agir ou pensar a respeito 
da aplicação do fator de 
coagulação? 

10              
100 

-                    
- 

-                    
- 

Fonte: Pacheco, Lopes, Sipolatti (2019). 
 
Os participantes avaliaram positivamente a cartilha e indicaram relevância do 
material educativo, com relação às ilustrações de forma complementar aos 
textos, à motivação para leitura, além da clareza da escrita.  
 
O participante seis assinalou “não sei” em relação à atratividade da capa (item 
1.1 do instrumento). No entanto, não realizou sugestão ou comentário quanto a 
esse aspecto. Solicitou também correção na sequência dos tópicos da página 
nove referente ao armazenamento do fator de coagulação. Sugestão acatada 
pelas autoras. 
 
O participante nove sugeriu melhorar a organização dos tópicos referentes aos 
subtítulos da cartilha. Além disso, sugeriu resumir a frase: “concentrado de fator 
de coagulação” em apenas “fator”. Após a consulta com a profissional de línguas, 
optou-se por retirar a palavra “concentrado” e deixar apenas “fator de 
coagulação” em todos os tópicos e itens que aparecem esse termo. Outra 
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sugestão foi de acrescentar na página seis referente ao subtítulo “POR QUE É 
TÃO IMPORTANTE QUE VOCÊ FAÇA O FATOR DE COAGULAÇÃO EM 
CASA?” a seguinte frase: “Aplicar o fator em casa permite que você faça as suas 
atividades diárias com muito mais tranquilidade”. Após a avaliação das autoras, 
a frase foi reescrita para: “Possibilita maior disponibilidade e tranquilidade para 
a realização das atividades do dia a dia”. 
 
Outra recomendação do participante nove foi o acréscimo da seguinte frase no 
final da página sete: “Na dúvida, aplique o fator”. Recomendou também adicionar 
na página oito, no item três, onde é possível ler: “Se o sangramento for nas 
pernas, deitar e elevar o membro utilizando o apoio de travesseiro. Caso 
necessário, utilizar muletas para auxiliar na movimentação”, o seguinte 
acréscimo: “Se o sangramento for nas pernas, deitar e elevar o membro 
utilizando o apoio de travesseiro. Usar muletas vai te ajudar a se movimentar e 
vai diminuir o impacto na articulação”. Para a avaliação dessa reescrita, as 
autoras consultaram uma profissional de línguas e, após discussão, optou-se em 
reescrever para: “Se o sangramento for nas pernas, deite e eleve a perna que 
estiver sangrando, usando o apoio de travesseiro. Caso necessário, utilize 
muletas quando for caminhar”. Quanto ao item seis, sugestão para inclusão na 
frase: “... sempre levando o contato telefônico do Centro Tratador e uma dose de 
fator”, recomendação acatada pelas autoras. 
 
Na recomendação da reescrita da frase “ATENÇÃO! Cada vez que você aplicar 
o concentrado de fator de coagulação deverá usar uma nova agulha que deverá 
ser descartada após o uso” para “nunca reutilize as agulhas e as seringas. Elas 
são descartáveis e devem ser jogadas no lixo adequado”, as sugestões foram 
acatadas e texto foi modificado na versão final. 
 
Por fim, a cartilha também foi avaliada por dois professores do Curso de Línguas 
para revisão gramatical e textual e um professor do Curso de Educação 
(pedagogo) de uma Universidade Pública para reflexão e análise do material, 
que apontaram a relevância do apoio do processo pedagógico e da adequação 
a teoria escolhida. 
 
A versão final da cartilha manteve-se com 28 páginas no formato de meia folha 
A4 (150x210mm), configuradas no formato paisagem, presas a dois grampos e 
impressas em papel couchê 150g. O conteúdo textual consistiu em 17 subtítulos, 
com os seguintes temas:  
 

1. “Você sabe o que é Hemofilia?”, aborda o conceito de hemofilia e seu 
tratamento. Contém figuras de pessoas com hemofilia realizando 
atividades diárias, mostrando que é possível uma vida saudável.  

2. “O que é infusão endovenosa do fator de coagulação em domicílio?”, trata 
sobre o conceito da infusão endovenosa, quem poderá fazer e os critérios 
para realizar a prática em domicílio.    

3. “Por que é tão importante que você aplique o fator de coagulação em 
casa?”, informa sobre os benefícios da infusão domiciliar. 

4. “Em caso de sangramento nas articulações, siga as orientações”, reforça 
a importância da dose domiciliar e das condutas necessárias para o 
tratamento de sangramento articular. 
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5. “Aprendendo a armazenar o fator de coagulação”, apresenta quatro 
tópicos sobre o armazenamento correto da medicação, sendo ilustrado 
por uma figura. 

6. “Cuidados importantes para evitar contaminação durante a infusão”, 
mostra sete cuidados a serem tomados pelas pessoas com hemofilia para 
evitar contaminação durante a infusão. 

7. “Aprendendo a preparar o fator de coagulação para aplicação”, apresenta 
seis tópicos para preparar corretamente a medicação. 

8. “Para reconstituir o fator de coagulação”, consta de oito passos para a 
reconstituição do fator de coagulação. 

9. “Dicas para escolher uma boa veia”, apresenta seis informações para uma 
boa escolha do acesso venoso. 

10.  “Dicas para uma boa infusão endovenosa”, expõe seis tópicos para a 
realização da punção venosa. 

11. “Ensinando a aplicar o fator de coagulação”, apresenta uma sequência de 
11 passos, contendo sete ilustrações para a aplicação do fator de 
coagulação. 

12. “Descartando o material perfurante”, trata sobre o descarte correto do 
fator de coagulação, contendo uma ilustração. 

13. “Riscos para a infusão endovenosa do fator de coagulação”, apresenta 
quatro possíveis riscos da prática em domicílio, além de listar quatro 
passos para minimizá-los. 

14. “Quando parar a infusão do fator de coagulação”, consta de três 
orientações sobre a punção venosa. 

15. “E se a agulha sair da veia durante a infusão?”, apresenta cinco 
orientações para o manejo adequado. 

16. “Como reconhecer uma reação alérgica ao fator de coagulação”, 
apresenta possíveis sinais e sintomas de uma reação alérgica e 
orientações sobre o que fazer frente à reação durante ou após a infusão 
do fator de coagulação. 

17.  “Dicas importantes para você transportar o fator de coagulação”, expõe 
quatro orientações sobre o transporte do fator de coagulação para trajetos 
curtos ou viagens longas.  

 
Os programas utilizados pela designer gráfica para confecção das ilustrações 
foram o Corel Draw Essentials para desenhar, o Adobe Photoshop para colorir, 
e, por fim, Adobe Indesign, para a diagramação da cartilha e configuração das 
páginas. A cartilha foi formatada de forma a conter um número de páginas 
múltiplo de quatro, visto que, em sua versão impressa, seria utilizado a frente e 
o verso das folhas. Todas as páginas da cartilha foram contadas 
sequencialmente, porém a numeração em algarismos arábicos foi utilizada a 
partir da primeira página textual, na  margem inferior. A figura 2 apresenta as 
páginas iniciais da cartilha. 
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Figura 2. Representação ilustrativa da versão final da cartilha educativa. Vitória, 
ES, Brasil, 2019 
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