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Introdução

Resultados

Pesquisas nacionais identificaram lacunas no conhecimento
teórico-prático de cuidadores de idosos (familiares e formais)
quanto à prevenção de Lesão por Pressão (LP)
O Programa Nacional de Segurança do Paciente (BRASIL,
2013) e guidelines internacionais (NPUAP; EPUAP; PPIA, 2014;
2019) destacam a prevenção de LP uma responsabilidade a ser
compartilhada com todos os envolvidos no cuidar: Paciente,
cuidador familiar e/ou cuidador formal e profissionais de saúde.
Portanto, sendo relevante preparar os cuidadores de idosos
para a prevenção de LP, através de ações e inciativas de educação
em saúde.

(Fase Pré-produção):
PRIMEIRA VALIDAÇÃO DE CONTEÚDO DO ROTEIRO (IVC):

➢ Participaram dezenove juízes;
➢ apresentou ausência de concordância aceitável em
alguns itens; com sugestões de alterações.
SEGUNDA VALIDAÇÃO DE CONTEÚDO DO ROTEIRO
(IVC):
➢ Participaram dez juízes;

Objetivos

➢ Foi alcançada uma média de concordância de 98%.

Desenvolver um filme educativo para cuidadores de idosos
sobre a prevenção de lesão por pressão em idosos com
reduzida mobilidade física.

➢ Tipo de Estudo: Metodológico (POLIT; BECK, 2011);
Construção e validação de uma tecnologia educacional.
(FLEMING;

WALLACE, 2009; KINDEM; MUSBURGUER, 2009):

VALIDAÇÃO TÉCNICA DO ROTEIRO (IVC):

➢ Participaram três juízes;
➢ uma média de concordância de 98%.

Percurso Metodológico
➢ Etapas Operacionais do Filme

Processo de Validação do roteiro

REYNOLDS;

Pré-produção,

Produção e Pós-produção.

TÍTULO DO FILME:

Movidos a Cuidar: idosos sem

cicatrizes
Fase Pós-produção
AVALIAÇÃO DO FILME POR 04 EXPERTS CONVIDADAS:

➢ Identificaram a necessidade de serem adicionadas
sonoras explicativas da pesquisadora, a fim de conferir
maior clareza do assunto ao público-alvo.
➢ Sugeriram aumentar o tempo de transição entre as
cenas.
VALIDAÇÃO DE APARÊNCIA PELO PÚBLICO-ALVO:

➢ Participaram seis cuidadores formais e seis cuidadores
familiares; Total de 12 pessoas.
➢ 91,7% mulheres (apenas um homem)
➢ 50% ensino médio completo; 25% fundamental
incompleto; 16,7% superior completo e outra pessoa
(16,7 % )ensino médio incompleto.
➢ 33,3% estado civil união estável; 25% casados; 16,7%
divorciados e 16,7% solteiros.
➢ Quanto a Avaliação do filme, essa foi positiva, uma vez
que, todos conseguiram informar os cuidados
preventivos, e em todas perguntas realizadas referiram
entendimento do filme.
VERSÃO FINAL DO FILME EDUCATIVO: Tempo de 30

minutos e 27 segundos. Filme armazenado na Plataforma
Youtube®, no canal denominado: Movida Cuidar.
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A tecnologia educacional desenvolvida apresenta-se
como uma potencial ferramenta educativa, visto que
representa uma ferramenta educacional válida para o
público a que se destina – Cuidadores familiares e formais
de idosos.

