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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 infográfico de ação 
passo a passo, voltado para o cuidado domiciliar de pessoas com hemofilia que 
realizam a infusão do fator de coagulação; confeccionado a partir de um estudo 
metodológico desenvolvido em três etapas: elaboração, validação por juízes de 
conteúdo e aparência e, de aparência pelo público alvo.  
 
Para a elaboração do material, foi utilizado como referencial metodológico as 
orientações de Moreira, Nóbrega e Silva (2003) e Carvalho e Aragão (2012).   As 
etapas foram as seguintes: pauta, apuração e levantamento de dados, análise 
de similares, elaboração de conteúdo, arquitetura de informação, arte-final, 
acabamento, revisão e publicação. Esse material possui como objetivo facilitar a 
comunicação, a promoção de maior orientação à pessoa com hemofilia e/ou 
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familiares sobre a infusão do fator de coagulação em domicílio, com o intuito de 
minimizar os riscos de contaminação. Além disso, subsidia a orientação verbal 
do enfermeiro e dinamiza as atividades de educação em saúde. Sugere-se, pelas 
pesquisadoras, que a pessoa com hemofilia utilize esse material toda vez que 
necessitar a realização da infusão do concentrado de fator de coagulação em 
domicílio. Nesse material, constam informações importantes sobre o passo a 
passo para a aplicação do fator de coagulação. 
 
Quanto às ilustrações, foram as mesmas utilizadas na cartilha “Aplicando o fator 
de coagulação em domicílio na pessoa com Hemofilia”. Foram construídas a 
partir de Policloreto de Vinil (PVC) impresso revestido, de forma que pudesse ser 
limpo com antissépticos sem a danificação das imagens e dos textos. Após a 
construção do texto e da seleção das figuras apropriadas para cada mensagem, 
foram enviados para a diagramação da designer gráfica. No infográfico, constam 
14 orientações do tipo passo a passo para a infusão domiciliar do fator de 
coagulação, distribuídas próximas as margens do material em sequência 
numerada. Para facilitar a leitura e garantir a segurança durante a preparação 
da medicação foi destinado um espaço em branco no centro do infográfico, que 
possui as seguintes medições: 47 cm horizontal e 35 cm vertical. 
 
Validação de conteúdo e aparência do infográfico pelos juízes  
 
Constituindo a segunda etapa deste estudo, a validação de conteúdo e aparência 
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, das 14 orientações do tipo passo a passo analisadas 
individualmente quanto à clareza de linguagem, à pertinência prática e à 
relevância teórica, cinco apresentaram IVC menor que 0,80. Nessas foram 
realizadas sete sugestões de adequações pelos juízes, conforme tabela 8. 
Apesar de algumas orientações apresentarem IVC maior que 0,80, foram feitas 
dez considerações pelos juízes, sendo três acatadas conforme tabela 1. 
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Tabela 1 - Julgamento dos juízes acerca do infográfico na primeira rodada da 
técnica Delphi quanto à clareza, à pertinência e à relevância teórica, segundo 
IVC. Vitória, ES, Brasil, 2018. 

TÓPICOS CLAREZA 
DE 

LINGUAGEM 
IVC 

PERTINÊNCIA 
PRÁTICA 

IVC 

RELEVÊNCIA 
TEÓRICA 

IVC 
 
 

TOTAL 
IVC 

ITEM 1 
 

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

ITEM 2 
 

0,90 0,90 0,90 0,90 

ITEM 3 
 

0,72 0,72 0,72 0,72 

ITEM 4 
 

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

ITEM 5 
 

0,81 0,90 1,00 0,90 

ITEM 6 
 

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

ITEM 7 
 

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

ITEM 8 
 

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

ITEM 9 
 

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

ITEM 10 
 
 

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

ATENÇÃO 
 
 

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

ITEM 11 
 
 

1,00 0,90 0,90 0,93 

ITEM 12 
 
 

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

ITEM 13 
 

0,72 0,72 0,72 0,72 

TOTAL 
 

0,89 0,88 0,89 0,88 

Fonte: Pacheco, Lopes, Sipolatti (2019). 
 
O quadro 1 representa as sugestões dos juízes para cada tópico e as análises 
das pesquisadoras. 
 
Quadro 1 -   Sugestões dos juízes e as análise das pesquisadoras acerca do 
infográfico na primeira rodada da técnica Delphi. Vitória, ES, Brasil, 2018. 
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Tópicos Sugestões Análise das 
pesquisadoras 

Organização do 
material 

J2- “1º Tire o fator do 
refrigerador e confira 
produto, lote, validade, 
dose. 4º Lave as mãos; 
2º Limpe o campo; 3º 
Organize o material no 
CAI e friccione álcool; 5º 
Limpe o local da punção 
em movimento circular; 
6º Excluir “fixação com 
fita adesiva”; 7º Colocar 
o item “Atenção” logo 
após o item 8; 8º Item 
12- após colocar o 
curativo adesivo, 
descartar o material e 
lavar as mãos” 
 

Acatado parcialmente. A 
sequência dos itens tem 
como referência teórica 
as diretrizes presentes 
no Guidelines em 
hemofilia da federação 
Mundial (2012). 

J9 – “Passo 2 vir antes 
do passo 1 porque não 
temos como avaliar a 
condição de higiene das 
mãos de quem vai 
administrar. Passo 1: o 
uso do pano pode ser 
substituído pelo algodão 
porque não temos como 
avaliar a condição de 
higiene do pano por 
exemplo” 

A sequência dos passos 
segue diretrizes em 
Hemofilia publicada pela 
World Federation of 
hemophilia. 
Recomenda-se a 
utilização de pano limpo 
para secagem das mãos, 
em casa. O uso do 
algodão para secagem 
das mãos poderá onerar 
o procedimento e 
diminuir a adesão ao 
tratamento 

Item 1 J1 – “Acrescente o 
álcool a 70% para 
superfície” 
 

No item já consta o 
álcool a 70% para 
desinfecção. 

J2- “Tire o fator do 
refrigerador e confira 
produto, lote, validade, 
dose” 
 

Acatado. Orientações 
inseridas no passo 3. 
Para a sequência 
correta, a federação 
mundial recomenda que 
primeiramente o preparo 
seja feito no local onde 
será colocado o produto 
e após isso, retirar do 
refrigerador. 

Item 2 J1- “Acrescente: 
Cuidadores e 

Não acatado. Este item 
foi inserido na cartilha e 
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profissionais: Uso 
obrigatório de luvas de 
procedimento” 
 

a pessoa com hemofilia 
será orientada durante o 
treinamento de infusão 
sobre o uso de luvas de 
procedimento. 

J2- “Lavar as mãos, 
após depositar o 
material sobre o CAI. 
Sem permitir que as 
caixas toquem no CAI” 
 

Acatado. Após o item 2 
em que consta a 
lavagem das mãos, o 
material será organizado 
no campo de auto 
infusão, conforme 
orientações do item 3.  
 

J2- “Organize o material 
no CAI e friccione álcool 
70% nas mãos antes da 
reconstituição” 

Segundo manual da 
Anvisa de controle de 
infecções (2017), o uso 
do álcool 70% nas mãos 
não é uma 
obrigatoriedade, mas 
recomenda-se a 
lavagem com água e 
sabão antes de todo 
procedimento. 

Item 3 J7 – “Mesmo escrito no 
título, eu repetiria o 
significado da sigla CAI” 
 

Acatado. Foi retirada a 
sigla do corpo do texto. 

Item 4  J3- “Coloque o garrote 
de 3 a 4 dedos acima da 
veia escolhida” 
 

Acatado. Texto inserido 
no item 4. 

J9- “Não entendi se este 
espaço do campo é para 
diluir a medicação ou 
administrar. Poderia 
conter as orientações de 
diluição” 

Trocado termo de 
“diluição” por 
“reconstituição”. As 
orientações para 
reconstituição serão 
expostas durante o 
treinamento prático. 

Item 5  J2- Limpe o local da 
punção em movimentos 
circulares 
 

Acatado. Texto inserido 
no item 5. 

J7 – “Inserir 
características de veias 
a serem evitadas” 

Não acatado. Será 
descrito durante 
treinamento prático. 

Item 7 J7 – “Demonstrar o 
ângulo em imagem” 
 

Acatado. Inserida 
ilustração. 

J8- “Neste item, 
demonstrar com figura o 

Acatado. Inserida 
ilustração. 
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escalpe sendo 
introduzido na veia” 
 

Item 9 J2- Excluir fixação com 
fita adesiva. Podendo 
excluir todo o item 9 e 
transferir “solte o 
garrote” para o item 8 

Não acatado. A fixação é 
importante para não ter 
riscos de transfixação da 
veia e perda do acesso 
venoso. 

Atenção J2- Colocar o item 
“Atenção” logo após o 
item 8 
 

Não acatado. Foi 
discutido com as autoras 
que o item “Atenção” é 
mais claro após o item 
10. 

J9- “Colocar fotos” Não acatado. As 
ilustrações farão parte 
do treinamento prático 
feito pelo enfermeiro. 

Item 12 J2- “Após colocar o 
curativo adesivo, 
descartar o material e 
lavar as mãos” 

Acatado.  

Item 13 J9- “Foto com anotação 
do lote e validade” 

Acatado. Foi inserida no 
texto a anotação com 
número de lote e data de 
validade. 

Fonte: Pacheco, Lopes, Sipolatti (2019). 
 
Após as alterações, o infográfico foi reenviado e a segunda rodada apresentou 
IVC maior que 0,80 nas avaliações individuais, sem novas sugestões. A tabela 
2 apresenta o julgamento dos juízes para cada item.  
 
Tabela 2 - Julgamento dos juízes acerca do Infográfico na segunda rodada da 
técnica Delphi quanto à clareza, à pertinência e à relevância teórica, segundo 
IVC. Vitória, ES, Brasil, 2018. 

TÓPICOS CLAREZA 
DE 

LINGUAGEM 
IVC 

PERTINÊNCIA 
PRÁTICA 

IVC 

RELEVÊNCIA 
TEÓRICA 

IVC 
 
 

TOTAL 
IVC 

ITEM 1 
 

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

ITEM 2 
 

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

ITEM 3 
 

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

ITEM 4 
 

0,85 0,85 0,85 0,85 

ITEM 5 
 

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

ITEM 6 1,00 1,00 1,00 1,00 
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ITEM 7 
 

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

ITEM 8 
 

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

ITEM 9 
 

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

ITEM 10 
 
 

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

ATENÇÃO 
 
 

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

ITEM 11 
 
 

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

ITEM 12 
 
 

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

ITEM 13 
 

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

TOTAL 
 

0,96 0,97 0,99 0,97 

Fonte: Pacheco, Lopes, Sipolatti (2019). 
 
A tabela 3 abaixo apresenta a avaliação dos juízes quanto aos objetivos, 
estrutura, apresentação e relevância do infográfico, de acordo com o IVC por 
item em cada rodada. Ao analisarmos os IVC’s da primeira rodada verificamos 
que apenas um item avaliado apresentou IVC inferior a 0,80 em relação aos 
objetivos (0,72) e à estrutura e apresentação (0,72). Após as modificações 
sugeridas pelos juízes, os IVC’s da segunda rodada foram maiores que 0,80 em 
todos os itens avaliados. Em relação à relevância, todos os itens obtiveram IVC 
maior que 0,80 na primeira e na segunda rodada.  
 
Tabela 3 – Avaliação dos juízes quanto aos objetivos, à estrutura e 
apresentação, à relevância do infográfico e IVC por item na primeira e segunda 
rodada Delphi. Vitória, ES, 2019.  
1. Objetivos 1ª Rodada 

N=11 
IVC 

2 ª Rodada 
N=7 
IVC 

1.1 Comtempla o tema proposto 0,72 0,85 
1.2 Adequado ao processo ensino-
aprendizagem  

0,81 0,85 

1.3 Esclarece dúvidas sobre o tema 
abordado 

1,00 1,00 

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

1,00 0,85 

2. Estrutura e Apresentação 1ª Rodada 
IVC 

2ª Rodada 
IVC 
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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 1,00 1,00 
2.4 Informações objetivas e esclarecedoras 0,81 0,85 
2.5 Informações necessárias 1,00 1,00 
2.6 Sequência lógica das ideias 0,72 1,00 
2.7 Tema atual 1,00 1,00 
2.8 Tamanho do texto adequado 1,00 1,00 
3. Relevância 1ª Rodada 

IVC 
2 ª Rodada 

IVC 
3.1 Estimula o aprendizado 0,90 1,00 
3.2 Contribui para o conhecimento na área  0,90 0,85 
3.3 Desperta interesse pelo tema 0,90 1,00 

Fonte: Pacheco, Lopes, Sipolatti (2019). 
 
Validação de aparência do infográfico pelo público alvo 
 
Após o processo de validação de conteúdo pelos juízes, o infográfico foi avaliado 
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.  
 
De acordo com a tabela 4, dos quatro domínios avaliados (organização, estilo de 
escrita, aparência e motivação), todos apresentaram nível de concordância 
maior que 80% nas respostas positivas (“sim”), com apenas uma sugestão.  
 
Tabela 4 - Avaliação do público-alvo, quanto à organização, ao estilo de escrita, 
à aparência e à motivação do infográfico. Vitória, ES, Brasil, 2019. 
Itens Avaliativos: 
 
 
1. Organização 

Respostas 
positivas  

 
N                
% 

Respostas 
negativas 

 
N                  % 

Respostas 
imparciais  

 
N                 % 

1.1 O material chamou sua 
atenção? 

10              
100 

-                    
- 

-                    
- 

1.2 A sequência do conteúdo 
está adequada? 

10              
100 

-                    
- 

-                    
- 

1.3 A estrutura do material 
educativo 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 
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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). 
 
A única sugestão apresentada pelo participante nove foi em relação a retirada 
da sigla (CAI) do título, ficando apenas: “Campo de auto infusão”. 
Recomendação foi aceita pelas pesquisadoras e o título foi alterado para a 
versão final.   
 
Sendo assim, a versão final manteve-se com as mesmas formatações iniciais, 
contendo as orientações do tipo passo a passo. No entanto, foram inseridas as 
recomendações dos juízes e das pessoas com hemofilia para melhoria da 
tecnologia educativa. A versão final expôs as orientações sobre aplicação do 
fator de coagulação em passos, sendo: 
1. Limpe este campo com água e sabão, seque e passe um pano limpo com 
álcool a 70%. 
2. Lave as mãos com água e sabão. 
3. Tire o frasco de fator de coagulação da geladeira, confira o número de lote, a 
data de validade e a dose antes de reconstituir. Organize seu material neste 
campo e siga as orientações para reconstituição fornecidas pela equipe de saúde 
do Centro Tratador de Hemofilia. 
4. Preencha o escalpe com o fator de coagulação reconstituído. Coloque o 
garrote 3 a 4 dedos acima da veia escolhida. 
5. Limpe o local da punção em movimento circular, usando algodão e álcool a 
70%. 
6. Retire o protetor de plástico do escalpe. 
7. Segure o escalpe com a ponta da agulha virada para cima e o aproxime da 
veia escolhida em um ângulo de 20 a 30 graus. 
8. Introduza o escalpe na veia e observe se o sangue retornou. 
9. Fixe o escalpe na pele, com a ajuda de um pequeno pedaço de fita adesiva e 
solte o garrote. 
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10. Introduza o fator de coagulação devagar. Após o término retire o escalpe. 
ATENÇÃO: QUANDO PARAR A INFUSÃO DO FATOR DE COAGULAÇÃO:  

• O local puncionado começar a inchar e doer durante a infusão; 
• O sangue não aparecer no escalpe; 
• Houver dificuldade (resistência) para aplicar o fator de coagulação na 

veia. 
11. Aperte o local da punção utilizando algodão seco por cerca de 3 a 5 minutos. 
12. Coloque o curativo adesivo, descarte o material em um recipiente rígido (por 
exemplo: lata de leite, garrafa pet etc.) e lave as mãos. 
13. Anote a infusão do fator de coagulação no seu diário, escrevendo o número 
do lote e a data de validade. 
 
O infográfico foi também avaliado por dois professores do Curso de Línguas e 
um  do Curso de Educação (pedagogo) de uma Universidade Pública, para 
revisão gramatical, textual e para reflexão e análise do material, discriminando a 
relevância do apoio do processo pedagógico e da adequação a teoria escolhida. 
A figura 1 apresenta a versão final do material.  
 
Figura 1 – Infográfico de orientação do tipo passo a passo para a infusão 
domiciliar do fator de coagulação (Versão final) 

 
Fonte: Pacheco, Lopes, Sipolatti (2019). 
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