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“Para  as  pessoas  sem  deficiência,  a

tecnologia torna as coisas mais fáceis. Para

as  pessoas  com  deficiência,  a  tecnologia

torna as coisas possíveis.” 

Radabaugh, 1993



RESUMO

Cavalcante,  Luana  Duarte  Wanderley.  Validação  de  tecnologia  assistiva  sobre  o
preservativo  feminino  para  a  mulher  com  deficiência  visual. [tese  de  doutorado].
Fortaleza: Universidade Federal do Ceará; 2016.

Na área da saúde sexual e reprodutiva, a falta de informações adequadas e adaptadas contribui
para o aumento da vulnerabilidade da pessoa com deficiência visual em relação às doenças
sexualmente transmissíveis. Alerta-se para a urgência em desenvolver métodos e materiais
acessíveis a esta clientela. A tecnologia assistiva é um elemento facilitador, que pode auxiliar
a pessoa com deficiência na realização de atividades, proporcionando maior independência.
Objetivou-se validar a tecnologia assistiva  Construir para aprender a usar o preservativo
feminino para mulheres  com deficiência  visual.  Estudo de desenvolvimento metodológico,
desenvolvido em cinco instituições, localizadas em Fortaleza e Recife. Utilizou-se Pasquali
como referencial metodológico. A coleta de dados foi realizada entre os meses de dezembro
de 2014 a setembro de 2015. Participaram 100 mulheres com deficiência visual acima de 18
anos.  A tecnologia assistiva é composta pelo Modelo do canal vaginal  e as instruções de
montagem e utilização do preservativo feminino em áudio. O teste piloto foi realizado antes
da tecnologia ser aplicada em amostra estatisticamente significante. As participantes foram
convidadas  presencialmente  através  de  visitas  às  instituições.  Após o aceite,  receberam o
material  necessário  para  construção  e  utilização  da  tecnologia.  Em seguida,  montaram  e
utilizaram  a  tecnologia  de  acordo  com as  instruções  e  responderam individualmente  aos
instrumentos.  Os  dados  foram organizados  em tabelas.  As  associações  entre  a  escala  de
Avaliação  de  Tecnologia  Assistiva  e  as  variáveis  faixa  etária,  tipo  de deficiência,  estado
conjugal, escolaridade, iniciou vida sexual e uso do preservativo feminino foram analisadas
pela  Razão  de  Chances  e  seus  IC  95%  e  pelos  testes  de  Qui-Quadrado  e  Razão  de
verossimilhança. A validação da tecnologia foi realizada pelo teste binomial. As sugestões e
contribuições consideradas coerentes foram acatadas e incorporadas à tecnologia. Os aspectos
éticos foram respeitados conforme a Resolução 466/12, aprovado sob número 851.469. As
idades das mulheres variaram de 18 a 75 anos, com 54% até 40 anos e maioria com cegueira
(55%), causa da deficiência glaucoma (29%), não casada (62%), cursou ensino médio (64%) e
têm renda familiar de até dois salários mínimos (58%). A maioria das mulheres iniciou vida
sexual (81%), fez exame ginecológico nos últimos três anos (83%) e relatou já ter apresentado
corrimento  vaginal  (49%).  A totalidade  das  mulheres  já  conhece  o preservativo  feminino
mesmo que só de ouvir falar, entretanto apenas 11% já o utilizou em relações sexuais. Todos
os itens apresentaram concordância adequada ≥ 72% (p<0,0001).  A maioria  das mulheres
(81%)  conseguiu  montar  e  utilizar  a  tecnologia  de  forma  independente.  As  principais
melhorias realizadas na tecnologia foram: acrescentar metade de uma folha de papel ofício
para substituir o saco plástico; colocar as ligas nas esponjas antes de formar o tubo; substituir
o tamanho 15x15cm, pelo tamanho de uma mão aberta, pois nem todas tem acesso a uma
régua adaptada para saber os centímetros; alterar a instrução que pede para formar um oito
com o anel menor, visto que muitas não conhecem o oito, devido em Braille ser diferente; e
substituir algumas palavras/expressões. Conclui-se que a tecnologia assistiva Construir para
aprender a usar o preservativo feminino para mulheres com deficiência visual foi validada e é
uma estratégia válida de promoção e educação em saúde sexual para a mulher com deficiência
visual.  

Palavras-chave: Pessoas com Deficiência Visual. Tecnologia. Saúde Sexual e Reprodutiva.
Promoção da Saúde. Enfermagem.



ABSTRACT

Cavalcante,  Luana Duarte Wanderley.  Validation of the Assistive Technology about the
female condom for visual impaired women [doctoral thesis]. Fortaleza: Federal University
of Ceará; 2016.

In  the  sexual  and  reproductive  health  area,  lack  of  adequate  and  adapted  information
contributes to the increased vulnerability of the person with visual impairment in relation to
sexually transmitted diseases. Alert the urgency to develop methods and materials accessible
to  this  clients.  Assistive  technology  is  an  enable  element  that  can  help  the  person  with
disabilities in carrying out activities,  providing greater independence.  This study aimed to
validate the assistive technology “Build for to learn how to use the female condom for visual
impaired women”. Methodological development study, conducted in five institutions located
in Fortaleza and Recife. Pasquali was used as methodological framework. Data collection was
carried out between December 2014 to September 2015. Participants 100 women with visual
disabilities over 18 years. Assistive technology consists of the Model of the vaginal canal and
the assembly instructions and use of female condom that were audio recorded. The pilot test
was  conducted  before  the  technology  was  applied  in  a  statistically  significant  sample.
Participants  were  invited  by  visiting  the  institutions.  After  acceptance,  they  received  the
necessary materials for construction and use of technology. Then, the technology mounted
and used according to the instructions and individually answered the instruments. Data were
organized in tables. The associations between Assistive Technology Assessment Scale and the
variables age, disability, marital status, education, begin of sex life and female condom use
were  analyzed  by odds  ratio,  CI  95% and  by Chi-square  and  likelihood  ratio  tests.  The
validation  of  the  technology  was  conducted  by  binomial  test.  The  suggestions  and
contributions to be coherent were accepted and incorporated into the technology. The ethical
aspects were respected under Resolution 466/12, approved by number 851.469. The women's
ages ranged from 18 to 75 years, with 54% up to 40 years and most with blindness (55%),
glaucoma (29%), is not married (62%), attended high school (64%) and have family income
of  up  to  two  minimum  salaries  (58%).  Most  women  are  sexually  active  (81%),  did
gynecological examination in three years ago (83%), and reported having presented vaginal
discharge (49%). Most of the women already know the same female condom, but only 11%
have used it in sexual life. All items were satisfactory agreement ≥ 72% (p <0.0001). Most
women (81%) could assemble and use independently technology. Main improvements to the
technology were:  added half  a craft  paper  to replace the plastic  bag;  placing the alloy in
sponges before forming the tube; replace the size 15x15cm, to the size of an open hand, as not
all have access to appropriate rule to know the centimeters; change the statement asking to
form a figure eight with the smaller ruler, as many do not know the eight, due in Braille to be
different;  and  replace  some  words/expressions.  It  is  concluded  that  assistive  technology
“Build for to learn how to use the female condom for visual impaired women” has been
validated and is a valid strategy for the promotion and education in sexual health for visual
impaired women.

Keywords: Visually Impaired Persons. Technology. Sexual and Reproductive Health. Health
Promotion. Nursing.
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1 INTRODUÇÃO

1.1 Delimitação do problema

De acordo com a Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e

Saúde (CIF), a deficiência visual é a perda total ou parcial, congênita ou adquirida da visão.

Subdivide-se em dois grupos com características e necessidades diferentes, pessoas com baixa

visão, quando têm sua capacidade de visão comprometida, porém usam ou são potencialmente

capazes  de  usar  a  visão  para  executar  tarefas;  e  pessoas  com  cegueira,  que  apresentam

ausência total da visão e precisam contar com habilidades de substituição da mesma (WHO,

2015). 

De acordo com dados da Organização Mundial de Saúde estima-se que existam

285 milhões de Pessoas com Deficiência (PcD) visual em todo o mundo, onde 39 milhões têm

cegueira e 246 milhões baixa visão (WHO, 2014). Segundo o último censo demográfico do

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), existem no Brasil cerca de 45,6 milhões

de  pessoas  com  algum  tipo  de  deficiência,  23,9%  do  total  da  população.  Destas,

aproximadamente 506 mil se declararam cegas e cerca de seis milhões relataram ter grande

dificuldade de enxergar (IBGE, 2010). 

Em  virtude  da  sua  condição,  a  PcD  visual  enfrenta  dificuldades  de  acesso  à

informação sobre saúde, particularmente quanto à saúde sexual e reprodutiva, por requerer

uma  abordagem  diferenciada  (WANDERLEY  et  al.,  2012).  Comumente,  o  processo

educativo utiliza a visão como estratégia de aprendizado, o que limita o acesso à informação

pela  PcD visual  (BARBOSA et  al.,  2013).  A maioria  dos recursos impressos  disponíveis

destina-se a pessoas videntes, pois são elaborados em tinta, e raramente em Braille. Além

disso, materiais que utilizem tato e audição favorecem a acessibilidade para essa clientela. 

Na  área  da  saúde  sexual  e  reprodutiva,  a  falta  de  informações  adequadas  e

acessíveis contribui para o aumento da vulnerabilidade da PcD visual em relação às Doenças

Sexualmente  Transmissíveis  (DST)  (PAULA et  al.,  2010).  Adolescentes  com deficiência

visual  apresentaram as  mesmas  características  de  desenvolvimento  da  sexualidade  da  sua

faixa etária e mostraram desconhecimento sobre métodos contraceptivos e DST (BEZERRA;

PAGLIUCA, 2010). 
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A  educação  sexual  é  essencial  para  o  ser  humano  e  todos  têm  direito  ao

conhecimento acerca da sexualidade (MAIA, 2011). Contudo, o que se tem feito ou divulgado

no intuito  de estimular  a  inclusão das  PcD na educação sexual  é  insuficiente,  apesar  das

políticas públicas mundiais estarem engajadas na busca pelos direitos de acesso à educação, à

saúde, e à vida social (MAIA; RIBEIRO, 2010). A informação é fundamental para que a PcD

visual tenha uma prática sexual segura, pois, assim como as demais pessoas, também está

exposta às DST (CAVALCANTE et al., 2013).

No Brasil acontecem cerca de 10 a 12 milhões de casos novos de DST ao ano e,

dentre as mulheres sexualmente ativas, entre 15 e 64 anos, 56,5% afirmaram antecedentes de

DST (BRASIL, 2011a). Com relação às PcD, 38% das mulheres e 35% dos homens com

deficiências relataram ter tido uma DST em algum dado momento na Uganda (MULINDWA,

2003). Contudo, pouco é conhecido sobre a estimativa de ocorrência de DST e HIV/aids nas

PcD visual, sendo necessários estudos nessa área (CAVALCANTE et al., 2015). 

Nesse contexto, os profissionais de saúde devem enfatizar a educação direcionada

para a temática das DST, tendo em vista a reflexão e compreensão da população de que a

prevenção é um meio fundamental  de controlar essas doenças e minimizar  sua incidência

(RODRIGUES  et  al.,  2011).  Diante  disso,  é  necessário  realizar  ações  voltadas  para  as

orientações sobre DST e sua prevenção, dando enfoque no uso do preservativo, visto que este

é o método mais eficaz na prevenção de muitas DST (BRASIL, 2010a).

O preservativo feminino é uma importante alternativa feminina de prevenção das

DST e de proteção contra a gravidez (KALCKMANN, 2013). Criado pelo dinamarquês Lasse

Hessels,  em  1984,  o  preservativo  feminino  representa  forma  alternativa  e  eficaz  de

anticoncepção e de prevenção das DST, favorecendo a independência das mulheres quanto à

prática  sexual  com  dupla  proteção  (PETERS;  JASEN;  DRIEL,  2010).  O  preservativo

feminino oferece maior eficácia na prevenção das DST do que o masculino, pois sua borda

externa recobre parte da vulva e o masculino protege apenas o corpo peniano e a mucosa do

canal vaginal, deixando a região da vulva e do púbis vulneráveis à transmissão das doenças

(FERNANDES et al., 2012). 

A partir de 2001 teve início a Política de Preservativos Masculinos e Femininos

do Ministério da Saúde, como parte integrante do Programa Nacional de DST/Aids. Em 2003,

foram distribuídos  cerca  de  256,7  milhões  de  preservativos  masculinos  e  2,5  milhões  de

preservativos  femininos  (BRASIL,  2005).  Essa  política  de  distribuição  de  preservativos

femininos  promoveu  maior  autonomia  feminina,  dispensando  a  argumentação  e  o

consentimento do parceiro (AQUINO; XIMENES; PINHEIRO, 2010).
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Entretanto, atualmente, a falta do preservativo feminino e o não oferecimento na

maioria  das  unidades  de  saúde  propicia  o  déficit  de  conhecimento  das  mulheres  sobre  o

mesmo  (ALBUQUERQUE;  VILLELA,  2011).  Mulheres  se  motivaram  a  utilizar  o

preservativo  feminino  após  terem  sido  corretamente  orientadas  quanto  ao  uso,  sem  a

influência de mitos comumente difundidos (FERNANDES et al., 2012). Dentre os mitos, tem-

se que o preservativo feminino rompe com facilidade, não é um método seguro, tem difícil

manuseio e impossibilita a adoção de outras posições sexuais (ALBUQUERQUE; VILLELA,

2011).  Ao instruir  as  mulheres  acerca  do  preservativo  feminino,  garante-se  o  direito  das

mulheres em conhecer e decidir sobre qual o melhor método para si.

Diante disso, é importante incentivar o uso do preservativo feminino, bem como

difundir o conhecimento sobre o mesmo e abordar suas instruções de uso, a fim de que as

mulheres possam ter condições de exercer o cuidado com sua saúde sexual e reprodutiva,

contribuindo para a sua autonomia (CAVALCANTE et al., 2013). Nesse contexto, também se

incluem as mulheres com deficiência visual, onde estratégias devem ser desenvolvidas com

intuito de inseri-las nas ações de prevenção de doenças, promoção e reabilitação em saúde

(SOUZA et al., 2012a). 

Pode-se  perceber  a  necessidade  da  ampliação  de  estudos  aptos  a  estimular  a

promoção da saúde das PcD visual e orientá-las para a prevenção das DST (SOUSA et al.,

2009). Na literatura da enfermagem brasileira são poucos os estudos que focalizam a saúde

sexual e reprodutiva dessas pessoas, talvez por ser cercada de tabus, preconceitos e exclusão

(OLIVEIRA; PAGLIUCA, 2011).

As  PcD,  especificamente  a  visual,  devem  ser  incluídas  nas  estratégias  de

promoção da saúde bem como os diversos segmentos sociais. Também se devem realizar mais

estudos que focalizem essas estratégias  e  público.  A literatura afirma que a promoção da

saúde pode ser compreendida como ações que capacitem os indivíduos e as comunidades em

geral a conhecer, refletir e escolher condições favoráveis à saúde, assim como à qualidade de

vida (CEZARIO et al., 2010). Requer a compreensão do homem como um todo, que deve ser

contextualizado  de  acordo  com  o  meio  onde  vive,  envolvendo  as  condições  de  vida,

necessidades e os direitos humanos (MORETTI et al., 2010).

O aumento da capacidade política e técnica dos indivíduos na tomada de decisões

e na definição e implementação de estratégias para obter nível de saúde mais elevado é uma

das ações essenciais na promoção da saúde. Isto proporciona, à população, melhor acesso à

informação e às oportunidades de conhecimento acerca da temática da saúde (CEZARIO et

al., 2010).



16

A finalidade da Política Nacional de Saúde da Pessoa com Deficiência, voltada

para a inclusão dessas pessoas em toda a rede de serviços do Sistema Único de Saúde (SUS),

envolve uma diversidade de possibilidades que vai desde a prevenção de agravos à proteção

da saúde, incluindo também reabilitação. Na área da promoção da saúde, deve-se implementar

estratégias de prevenção, tendo em vista a utilização de métodos adequados e oportunos para

a PcD. Além disso, as medidas preventivas  deverão abranger,  também, ações de natureza

informativa e educacional (BRASIL, 2010b).

Dentre as diretrizes da Política Nacional de Saúde da PcD, está a melhoria dos

mecanismos  de  informação,  com estímulo  à  criação,  produção  e  distribuição  de  material

educativo em saúde acessível (BRASIL, 2010b).

Em  uma  população  menos  beneficiada  de  informações  e  educação,  há  maior

vulnerabilidade para agravantes na saúde em geral, inclusive a sexual (PAULA et at., 2010).

A PcD visual pode se encaixar nessa população, pois está em desvantagem em relação aos

meios de comunicação e aos materiais educativos para DST, além do estigma e preconceitos.

Alerta-se, então, para a necessidade de compreensão desta temática entre as PcD visual bem

como para a urgência em desenvolver métodos e materiais acessíveis. Dentre estes, tem-se a

Tecnologia Assistiva (TA).

TA  é  um  termo  ainda  recente,  utilizado  para  identificar  todo  o  conjunto  de

recursos e serviços que proporcionam ou ampliam habilidades funcionais de PcD e idosos.

Seu objetivo é propiciar maior independência, melhor qualidade de vida e inclusão social, por

meio  da  expansão  da  sua  comunicação,  mobilidade,  controle  do  ambiente,  habilidades,

trabalho, integração com a família e sociedade (SARTORETTO; BERSCH, 2014). Os termos

recursos e serviços se completam e integram o conceito de TA, pois envolvem os materiais

adaptados à PcD e a assistência profissional em saúde (GUIMARÃES; PAGLIUCA, 2012). 

A  TA  é  considerada  um  auxílio  que  pode  promover  a  ampliação  de  uma

habilidade  funcional  limitada  ou  possibilitar  a  realização  da  função  requerida  e  que  está

impedida  por  circunstância  de  deficiência  ou  pelo  envelhecimento  (BERSCH,  2013).

Entendida, ainda, como  um elemento facilitador, que pode auxiliar a PcD na realização de

atividades, e um instrumento de promoção da inclusão, pois a sua ausência pode dificultar o

desempenho da PcD (LIMA, 2011).

Destaca-se como recursos os materiais adaptados, o Livro Falado, o Sistema de

Leitura  Ampliada,  o  Thermoform  (alto  relevo),  entre  outros.  Dentre  os  recursos

computacionais, existe a impressora Braille, o scanner de mesa, recurso de ampliação de tela

e os sintetizadores de voz (POWER; JURGENSEN, 2010). Neste último, ressalta-se o sistema
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operacional  Dosvox, primeiro programa do país que disponibiliza acesso amplo para PcD

visual,  permitindo  leitura  de  e-mails,  páginas  de  internet,  escrita  de textos,  comunicação,

jogos e outros tipos de aplicações (TAVEIRA; ROSADO, 2010).

Os recursos tecnológicos, assim como as TA, estão presentes cada vez mais no

cotidiano  das  pessoas,  facilitando  o  acesso  à  informação  e,  dessa  forma,  promovendo  o

aprendizado, as relações interpessoais e o lazer. Ainda segundo o autor, é fundamental que

estes recursos constituam meios de inclusão social,  a fim de que todas as pessoas possam

utilizá-los de forma autônoma,  e para isso,  tais  recursos precisam ser acessíveis  (SILVA,

2012). 

Observa-se que as TA também podem ser utilizadas em estratégias de promoção

da saúde para  PcD visual.  Ao enfermeiro,  como integrante  da  equipe  de  saúde que  atua

diretamente na promoção e educação em saúde da população, cabe desenvolver estratégias,

materiais  e  métodos  com vistas  ao  empoderamento  individual  e  coletivo  e  à  melhora  na

qualidade  de  vida  dos  pacientes.  Contudo,  estas  ações  devem  ser  precedidas  pela

compreensão  da  realidade  e  das  demandas  específicas  de  cada  indivíduo  (CEZARIO;

MARIANO;  PAGLIUCA,  2008).  A  tecnologia  em  saúde  tem  a  capacidade  de  tornar  o

processo de aprendizagem conveniente, acessível e estimulante (FITZGERALD et al., 2012).

A enfermagem tem utilizado as tecnologias como forma de assistir sua clientela

nos diversos ambientes de educação em saúde (OLIVEIRA; PAGLIUCA, 2013). Na saúde da

PcD, mencionam-se alguns exemplos: texto educativo rimado sobre DST (BARBOSA et al.,

2013),  manual  acerca  dos  métodos  anticoncepcionais  comportamentais  (OLIVEIRA;

PAGLIUCA,  2014),  curso  online  acessível  acerca  da  saúde  mamária  (CARVALHO;

PAGLIUCA; FERNANDES, 2015); desenvolvimento e avaliação de jogo educativo sobre o

uso  de  drogas  psicoativas  para  cegos  (MARIANO;  REBOUÇAS;  PAGLIUCA,  2013);

avaliação  de  tecnologia  educativa  na  modalidade  literatura  de  cordel  sobre  amamentação

(OLIVEIRA;  PAGLIUCA,  2013)  entre  outros.  Entretanto,  os  materiais  ainda  são  poucos

quando comparados às várias temáticas existentes na área da enfermagem.

Dessa  forma,  há  necessidade  de  estudos  que  abordem  a  promoção  da  saúde

relacionada à deficiência visual, visto que esta é uma área importante e inovadora (CEZARIO

et al., 2010). Os profissionais de saúde, especificamente os enfermeiros, devem desenvolver e

realizar  ações  de  educação  em  saúde  que  contribuam  para  a  autonomia  da  PcD  visual,

colaborando com a sua emancipação (SOUZA et al., 2012a). 
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1.1 Justificativa

O risco de infecção pelo HIV e outras DST é significativo para as pessoas sem

deficiência, contudo para as PcD esse risco torna-se bem maior, em virtude da sexualidade

destas ser silenciada ou até negada. Da mesma forma, o aumento desse risco advém também

da  desinformação  e  do  desconhecimento  por  parte  das  PcD,  profissionais  de  saúde  e

sociedade, o que as tornam mais susceptíveis a esse risco (SOUSA et al., 2009). Desse modo,

observa-se a necessidade de iniciativas por parte dos enfermeiros a fim de promover educação

em saúde com enfoque acessível às PcD.

Por ser a sexualidade parte do processo natural do desenvolvimento humano, essa

condição se encontra sempre presente. Diante desta realidade, somada à lacuna na literatura

sobre  a  abordagem deste  tema,  especificamente  para  PcD visual,  além da  experiência  da

pesquisadora com mulher cega, que mantinha relações extra conjugais e não se prevenia com

relação  às  DST  e  à  uma  gravidez  indesejada  (WANDERLEY  et  al.,  2010),  motivou  o

desenvolvimento  da  TA  denominada  Modelo  do  Canal  Vaginal em  estudo  monográfico

anterior (CAVALCANTE et al., 2013). Neste, a TA foi avaliada por um grupo restrito de sete

mulheres com deficiência visual com perfil sociodemográfico semelhante. 

Em continuidade, na dissertação de mestrado, houve a necessidade de uma avaliação

criteriosa e aprofundada do modelo. Objetivou-se validar o conteúdo e aparência da TA, que

foi renomeada para Construir para aprender a usar o preservativo feminino, com sete juízes

especialistas no conteúdo de saúde sexual e reprodutiva e sete juízes especialistas em aspectos

pedagógicos, professores de educação especial (CAVALCANTE et al., 2015). Neste, a TA

composta pelo modelo do canal vaginal, formado por duas esponjas de lavar-louças, três ligas

de borracha, um saco plástico e uma folha de papel ofício (APÊNDICE A), e pelas instruções

de  montagem  (APÊNDICE  B)  e  utilização  (APÊNDICE  C),  foi  validada  pelos  juízes

especialistas. 

Ficou  evidente  a  necessidade  de  avaliação  da  tecnologia  por  um  número

estatisticamente significante de mulheres com deficiência visual, para então ser amplamente

difundido  às  PcD visual.  Essa  avaliação  inclui  a  montagem da  tecnologia,  pois  além do

propósito de ser uma tecnologia auto instrucional, a mulher com deficiência visual poderá

reproduzir a tecnologia e repassar o conhecimento. 

Justifica-se a escolha do preservativo feminino pela  falta  de conhecimento das

mulheres acerca deste método e também pela questão de gênero implícita na sua divulgação e

concepção. Embora as mulheres tenham interesse em experimentar o preservativo feminino,
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ainda existem obstáculos como a falta de conhecimento sobre o uso do mesmo, acesso ao

método precário e, principalmente, o medo de aborrecer o parceiro recomendando um novo

meio de prevenção (OLIVEIRA; WIEZORKIEVICZ, 2010). 

Deve-se  ressaltar  que,  mundialmente,  o  número  de  mulheres  com deficiência

visual é maior do que o de homens (STEVENS et al., 2013). As mulheres representam três

quartos  das  pessoas  com  deficiência  em  países  de  baixa  e  média  renda  (EUROPEAN

WOMEN’S LOBBY, 2011). Além disso, a PcD, a saúde da mulher e a promoção da saúde

encontram-se na Agenda Nacional de Prioridades de Pesquisa em Saúde do Ministério da

Saúde (BRASIL, 2011b). 

1.2 Relevância 

A relevância deste estudo foca-se na obtenção de uma tecnologia acerca da saúde

sexual e reprodutiva validada por especialistas e adaptada às mulheres com deficiência visual.

A  TA  desse  estudo  é  uma  ferramenta  para  levar  o  conhecimento  sobre  o  preservativo

feminino,  visto que as  pessoas com deficiência  visual  precisam de um material  tátil  para

facilitar  a  aprendizagem  do  mesmo.  Não  se  pretende  que  através  da  TA  a  mulher  com

deficiência visual venha a adotar o preservativo feminino como método contraceptivo, mas

sim que ela o conheça e saiba como utilizá-lo, pois através do conhecimento poderá decidir

sobre qual método contraceptivo usar.

Acredita-se  que  esta  iniciativa  poderá  encorajar  os  profissionais  da  saúde,

especialmente o enfermeiro, a realizar educação em saúde incluindo a mulher com deficiência

visual e a sua sexualidade,  para que exista  uma educação cada vez mais inclusiva e uma

clientela mais saudável. Desta forma, a educação em saúde com a utilização da TA poderá

diminuir os comportamentos de risco dessa população.

Encontra-se relevância ainda na utilização da TA pelos professores de educação

especial.  O objetivo  é  ensinar  os  adolescentes  com deficiência  visual  para  que estes  não

venham a adotar comportamentos de risco, mas sim desenvolver uma prática sexual segura.

Ressalta-se que a PcD visual poderá montar a TA e passar o conhecimento às suas filhas e

outras  PcD  visual.  Além  disso,  ressalta-se  que  a  tecnologia  poderá  ser  divulgada  em

associações  e  instituições  de  PcD visual  e  em página  da  internet,  garantindo  o  acesso  a

tecnologia a um amplo número de PcD visual e aos profissionais de saúde e de educação.

Ante  a  reduzida  disponibilidade  de  recursos  para  a  educação  em  saúde  e

prevenção de comportamentos de risco relacionados à saúde sexual e reprodutiva destinados a
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PcD visual,  este  estudo  irá  contribuir  para  a  promoção  da  saúde  sexual  e  reprodutiva  e

inclusão da mulher com deficiência visual. 
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2 OBJETIVOS

2.1 Objetivo Geral

Validar  a  tecnologia  assistiva  Construir  para  aprender  a  usar  o  preservativo

feminino para mulheres com deficiência visual.

2.2 Objetivos Específicos

- Identificar as características sociodemográficas, da vida sexual e reprodutiva e

do acesso aos preservativos;

-  Verificar  a  existência  de  associação  entre  os  atributos  Objetivos,  Acesso,

Clareza, Estrutura e apresentação, Relevância e eficácia e Interatividade com a adequabilidade

da  TA  e,  ainda,  com  as  variáveis  faixa  etária,  tipo  de  deficiência,  estado  conjugal,

escolaridade, iniciou vida sexual e uso do preservativo feminino.
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3 HIPÓTESE

A tecnologia assistiva Construir para aprender a usar o preservativo feminino é

estratégia válida de promoção e educação em saúde sexual para a mulher com deficiência

visual. 
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4 REVISÃO INTEGRATIVA DA LITERATURA1

A revisão da literatura,  a partir  de diferentes bases de dados eletrônicas  como

Cumulative  Index  to  Nursing  and  Allied  Health  Literature  (CINAHL),  Scopus,  PubMed,

Scientific Electronic Library Online (Scielo), Cochrane, e Literatura Latino-americana e do

Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), aponta para a escassez de tecnologias aplicadas pela

enfermagem para as pessoas com deficiência visual.

As  produções  científicas  foram  levantadas  através  dos  descritores  não

controlados:  pessoas  com deficiência  visual,  enfermagem  e  tecnologia,  nos  três  idiomas,

português, inglês e espanhol. Não foram obtidos resultados com a utilização de descritores

controlados. A busca e a análise dos textos ocorreram entre os meses de junho e julho de

2013. Foram encontrados 28 artigos na base de dados CINAHL, 64 na Scopus, sendo cinco já

encontrados  na  base  de  dados  anterior,  quatro  na  PubMed,  com dois  já  apresentados  na

Scopus, e na LILACS apenas um. Na Cochrane e Scielo nenhum artigo foi encontrado.

Para  a  escolha  dos  artigos,  os  critérios  de  inclusão  foram  estar  disponível

eletronicamente na íntegra e responder à questão de pesquisa: “Quais as tecnologias aplicadas

pela enfermagem para as pessoas com deficiência visual?” O critério de exclusão se constituiu

dos trabalhos de caráter não científico (cartas aos editores e editoriais).

A Tabela 1 apresenta a distribuição dos artigos encontrados e selecionados em

cada base.

Tabela 1 - Distribuição dos artigos encontrados e selecionados. Fortaleza, 2013.
Artigo Cinahl Scopus PubMed Scielo Cochrane Lilacs Total
Encontrados 28 64 4 0 0 1 97
Excluídos 28 60 4 0 0 0 92
Selecionados 0 4 0 0 0 1 5

A busca resultou em 97 referências levantadas nas seis referidas bases de dados,

dessas, sete repetiam-se. Das demais 90 referências, 79 foram excluídas porque não relatavam

a aplicação de tecnologias pela enfermagem para PcD visual e quatro por não se constituírem

de trabalhos científicos. Dentre os sete resultados que respondiam a questão de pesquisa, dois

não estavam disponíveis eletronicamente.

1 Trabalho  extraído  da  Disciplina  Análise  da  Pesquisa  em  Enfermagem  do  curso  de  Pós-Graduação  em

Enfermagem da Universidade Federal do Ceará com participação de outro pesquisador.
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Para  a  seleção  das  publicações,  dois  pesquisadores  separadamente  realizaram

leituras recorrentes dos títulos e resumos para a certificação quanto os critérios de inclusão, ou

seja, se atenderiam à pergunta norteadora desta investigação. Após todas as considerações

para seleção dos artigos, a amostra deste estudo se constituiu de cinco referências. Identificou-

se título do artigo, ano de publicação, país, idioma, autores, título do periódico, tipo de revista

científica e características metodológicas do estudo.

Por  meio  da  análise  dos  cinco  artigos  selecionados,  dos  quais  quatro  foram

encontrados  na  base  de  dados  Scopus  (WANDERLEY  et  al.,  2012;  WILLIAMS,  2012;

WILLIAMS;  SCHNARRENBERGER,  2010;  WILLIAMS,  2009)  e  um  na  LILACS

(PAGLIUCA; COSTA, 2005), verificou-se que as publicações ocorreram entre os anos de

2005 e 2012, sendo três estudos realizados nos Estados Unidos da América e dois no Brasil,

prevalecendo o idioma inglês. 

Ressalta-se  que  os  dois  artigos  brasileiros  e  os  três  artigos  norte-americanos

apresentaram uma mesma autoria em cada país. As temáticas dos periódicos nos quais os

estudos foram publicados  envolveram:  enfermagem,  diabetes  e  tecnologia  e  educação em

diabetes.

Para as características metodológicas, os estudos foram classificados em níveis de

evidência:  Nível  I:  evidências  de  revisão  sistemática  ou  metanálise  de  ensaios  clínicos

randomizados  controlados  ou  de  diretrizes  clínicas  baseadas  em revisões  sistemáticas  de

ensaios clínicos  randomizados controlados; Nível II:  evidências  de pelo menos um ensaio

clínico randomizado controlado bem delineado; Nível III: evidências de ensaios clínicos sem

randomização bem delineados; Nível IV: evidências de estudos de coorte e de caso-controle

bem  delineados;  Nível  V:  evidências  de  revisão  sistemática  de  estudos  descritivos  e

qualitativos; Nível VI: evidências de um único estudo descritivo ou qualitativo; Nível VII:

evidências de opinião de autoridades e/ou relatório de comitês de especialistas (MELNYK;

FINEOUT-OVERHOLT,  2011).  Considerando  essa  classificação,  todos  os  estudos

selecionados apresentaram o nível VI de evidência.

Na  avaliação  dos  estudos,  foram  identificados  a  tecnologia  aplicada  pela

enfermagem, o tipo de tecnologia e a área temática. Quanto ao tipo, pode ser classificada em

leve,  leve-dura  e  dura.  Segundo Merhy e Onoko (2002),  as  tecnologias  leves  são  as  das

relações,  que  envolvem  o  processo  da  comunicação;  as  leve-duras  são  as  dos  saberes

estruturados, como as teorias; e as duras são as dos recursos materiais. O Quadro 1 apresenta

a distribuição desses achados.
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Quadro  1  -  Apresentação  dos  estudos  quanto  às  tecnologias,  tipos  e  área  de  aplicação.
Fortaleza, 2015.

Tecnologia Tipo
Área

temática
1. “Prótese Peniana Simples”;

2. “Prótese do Canal Vaginal”.

1. Dura

2. Dura

Saúde 

sexual e 

reprodutiva
1.  “Guidelines  for  Making  Printed  Technology  Instructions

Accessible to People with Visual Impairment”

2. “Guidelines for In-House Production of Large-Print”;

3.  “Guidelines  for  In-House  Production  of  Audio-Recorded

Instructions”;

4. Gravação das instruções de uso da caneta (construção).

1. Leve-

dura

2. Leve-

dura

3. Leve-

dura

4. Dura

Diabetes

1. Canetas de insulina;

2. Gravação das instruções de uso da caneta (utilização).

1. Dura

2. Dura

Diabetes

1. Grupo de planejamento;

2. Gravação de informações sobre ferramentas e técnicas para

pessoas com deficiência visual;

3. “Accessibility Suggestions: Making Your Talk Make Sense

for People Who Have Visual Impairment”.

1. Leve

2. Dura

3. Leve-

dura 

Diabetes

1. Prancha da anatomia da mama;

2. “Protótipo do Busto”;

3. CD sobre o câncer de mama.

1. Dura

2. Dura

3. Dura

Saúde 

mamária

Observa-se  que  nos  cinco  estudos  selecionados  foram  identificadas  14

tecnologias. Destas, nove se classificam como dura, quatro como leve-dura e uma como leve. 

No primeiro estudo, os pesquisadores desenvolveram duas tecnologias que foram

confeccionadas durante oficinas com pessoas com deficiência visual para o treinamento com

os preservativos masculino e feminino. Os homens construíram a “Prótese Peniana Simples”

com massa de modelar e as mulheres fizeram a “Prótese do Canal Vaginal” com esponjas de

lavar pratos e ligas de borracha (WANDERLEY et al., 2012). Sendo este último a primeira

versão da TA validada no presente estudo.

A  pesquisa  seguinte  desenvolveu  três  guias  de  instruções  para  a  criação  de

documentos acessíveis às pessoas com deficiência visual. O primeiro continha informações
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gerais  para  tornar  materiais  impressos  (textos,  figuras  e  gráficos)  acessíveis  para  essas

pessoas. O segundo e o terceiro guias, respectivamente, foram desenvolvidos para adequar

esses materiais  para pessoas com baixa visão,  através de impressos com tamanho e fonte

adequados, e para transformá-los em áudio. Com base nos guias, foi realizada uma gravação

com as instruções de uso de uma caneta de insulina (WILLIAMS, 2012).

Com a utilização da própria caneta de insulina e das instruções de uso em áudio, o

terceiro estudo selecionado utilizou essas tecnologias para comparar a precisão de dosagem de

insulina com a utilização da caneta por videntes  e por pessoas com deficiência  visual.  O

objetivo  foi  avaliar  a  existência  de  restrições  quanto  ao  seu  uso  por  essa  clientela,

considerando  que  no  rótulo  da  caneta  os  fabricantes  não  recomendavam  o  manuseio  na

presença de tal limitação (WILLIAMS; SCHNARRENBERGER, 2010).

No  quarto  estudo,  um  grupo  de  planejamento,  composto  por  diabéticos  com

deficiência visual, membros de uma associação de diabetes e pesquisador, foi formado para

conhecer e discutir as necessidades de materiais educativos para as pessoas com deficiência

visual  no  contexto  da  doença.  Diante  disso,  as  informações  sobre  ferramentas  e  técnicas

utilizadas no diabetes foram disponibilizadas em formato acessível, através de gravações, e

por fim foi criado um roteiro sobre como realizar  atividades de educação em saúde (aula

expositiva) também acessíveis (WILLIAMS, 2009).

O último estudo selecionado desenvolveu tecnologias para ensinar mulheres com

deficiência  visual  a  realizar  o  autoexame das mamas.  Foram criados materiais  táteis  para

permitir a exploração da anatomia mamária e o treinamento do autoexame, compostos por

uma prancha da anatomia e um “Protótipo do Busto”. Ainda, um CD auto-instrucional foi

desenvolvido contento informações sobre o câncer de mama, anatomia e fisiologia mamária e

orientações de como realizar o autoexame (PAGLIUCA; COSTA, 2005).

De  acordo  com  a  classificação  dura,  leve-dura  e  leve,  percebeu-se  a

predominância das tecnologias do tipo dura, seguidas das leve-dura e leve. Estudo semelhante

desenvolvido em outro contexto de saúde identificou que na maioria dos casos a enfermagem

tem utilizado tecnologias duras como estratégia de cuidado (JOVENTINO et al., 2011).

Por  outro  lado,  considerando  às  necessidades  específicas  das  pessoas  com

deficiência  visual,  apesar da predominância das tecnologias  duras, foi  possível  perceber a

presença de mais de um tipo de tecnologia. Estas apresentaram-se em um mesmo momento na

busca de promover autonomia das pessoas com deficiência visual, de estruturar os saberes e

adaptá-los à esta população e de disponibilizar os recursos que as auxiliem no cuidado de sua
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saúde. Entende-se que tal associação pode facilitar no atendimento das demandas específicas

da clientela.

Dentro  de  uma  compreensão  ampliada,  a  tecnologia  não  poder  ser  entendida

apenas no âmbito de tecnologias duras, como algo concreto, como um produto palpável, mas

também como resultado de um cuidado que envolve um conjunto de ações  com objetivo

definido, que podem se diferenciar como tecnologias educacionais, gerenciais e assistenciais

(ROCHA et al., 2008).

Percebeu-se a predominância das tecnologias educacionais duras e leve-duras. Ao

enfatizar  a  tecnologia  no contexto  da saúde,  o  enfermeiro,  profissional  capacitado para a

educação em saúde, pode criar diversas estratégias no seu ambiente de trabalho como forma

de dinamizar a assistência de enfermagem (OLIVEIRA; REBOUÇAS; PAGLIUCA, 2009). A

educação em saúde pode ser desenvolvida em diversos ambientes, com todo tipo de clientela,

especificamente aquelas com necessidades de aprendizagem, e sobre os diversos aspectos da

saúde, contribuindo, assim, com uma população mais saudável e detentora de conhecimentos. 

No aspecto gerencial, o uso de uma tecnologia leve é observado através do estudo

que criou um grupo de planejamento. Autores afirmam que a utilização das tecnologias leves

no trabalho em saúde ultrapassa os processos de acolhimento, vínculo e atenção integral, ao

atuar no âmbito gerencial das ações de saúde (COELHO; JORGE, 2009).

Dentro  do  amplo  serviço  de  enfermagem,  também  compete  ao  enfermeiro  a

realização  de  atividades  gerenciais  que  requerem  um  conjunto  de  conhecimentos  para

planejar,  tomar  decisões,  interagir  e  fazer  a  gestão  de  pessoas  (ALMEIDA et  al.,  2011).

Estudo enfatiza  a  necessidade  do  uso e  desenvolvimento  de  tecnologias  leve  e  leve-dura

(JOVENTINO et al., 2011).

A tecnologia assistencial foi identificada através da utilização de uma tecnologia

dura, a caneta de insulina. Dentre as diversas tecnologias assistenciais utilizadas na promoção

da saúde no contexto do diabetes, estudo considera que a própria educação como instrumento

terapêutico se caracteriza como uma tecnologia leve (SOARES et. al., 2010). Nesse sentido, a

utilização  da  caneta  de  insulina  com  enfoque  em  uma  intervenção  educacional  pode  se

caracterizar como uma associação entre tecnologia dura e leve.

É relevante destacar que as tecnologias identificadas se constituem daquelas que

podem ser prontamente utilizadas pelas pessoas com deficiência visual, como os materiais

táteis (próteses e protótipos) e auditivos (gravações e CD), e daquelas desenvolvidas para que

outros profissionais possam adaptar recursos e estratégias tornando-os acessíveis para essas

pessoas, como o grupo de planejamento e os guias de instruções.
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A  literatura  aponta  para  a  crescente  utilização  de  recursos  auditivos  como

ferramenta útil para as pessoas com deficiência visual e motora bem como de alternativas para

utilizá-los como estratégias que podem ser preparadas pelo enfermeiro acerca dos diversos

temas (BASTABLE, 2010). Ainda, recomenda-se que os materiais auditivos sejam utilizados

juntamente com os táteis, através de interação grupal e abordagem inclusiva, onde os meios

de ensino sejam acessíveis a todos (PAGLIUCA; CEZARIO; MARIANO, 2009).

Sexualidade e diabetes foram as temáticas abordadas nas pesquisas selecionadas.

A  literatura  refere  que  a  sociedade  não  percebe  nas  pessoas  com  deficiência  visual  as

necessidades de vinculação afetiva e sexual, limitando suas possibilidades de vida e criando

uma  relação  de  “não-pessoa”  para  o  desenvolvimento  da  sexualidade.  Os  preconceitos

existentes contribuem para a construção de estigmas, embasados em perspectivas e crenças

que designam a pessoa com deficiência como vulnerável e incapaz (SOARES; MOREIRA;

MONTEIRO,  2008).  Nesse  contexto,  percebe-se  a  necessidade  e  a  preocupação  dos

pesquisadores no envolvimento das pessoas com deficiência visual através da utilização de

tecnologias acessíveis. 

No  diabetes,  a  deficiência  visual  adquirida  pode  se  apresentar  como  uma

complicação da mesma. Além disso, estudo relata que qualquer pessoa pode desenvolver a

doença,  inclusive  as  pessoas  com  deficiência  visual,  que  por  apresentarem  alteração  de

percepção  sensorial  requerem  a  atuação  dos  profissionais  de  enfermagem  na  criação  de

estratégias específicas no intuito de promover saúde. No entanto, a pessoa com deficiência

visual  pode  ser  prejudicada,  pois  as  informações  não  são  repassadas  de  forma  acessível

(PAGLIUCA et al., 2010). 

A criação e distribuição de materiais educativos acessíveis em saúde faz parte da

atenção integral  à saúde da pessoa com deficiência,  pois é uma alternativa de melhorar  o

acesso à informação (CARVALHO; PAGLIUCA; FERNANDES, 2015). A acessibilidade e a

inclusão, possíveis através da utilização da tecnologia nos diferentes níveis e contextos de

saúde, proporciona às pessoas com deficiência  visual a aquisição de espaço na sociedade,

tornando-se capaz de decidir por sua saúde.

Por fim, os resultados da revisão integrativa da literatura forneceram informações

sobre  a  condição  da  aplicação  das  tecnologias  pela  enfermagem  para  as  pessoas  com

deficiência  visual  e  podem  instigá-los  a  desenvolver  materiais  e  métodos  acessíveis

relacionados  à saúde dessa clientela.  Existem estudos realizados pelo Projeto de Pesquisa

Pessoa  com  deficiência:  investigação  do  cuidado  de  enfermagem  que  envolvem  o

desenvolvimento de tecnologias para as PcD visual, como texto educativo rimado sobre DST



29

(BARBOSA  et  al.,  2013),  jogo  educativo  sobre  o  uso  de  drogas  psicoativas  para  cegos

(MARIANO;  REBOUÇAS;  PAGLIUCA,  2013);  cordel  sobre  amamentação  (OLIVEIRA;

PAGLIUCA,  2013),  entre  outros.  Entretanto,  esses  estudos  não  apareceram  na  busca

possivelmente devido a não uniformidade dos descritores.  

O número reduzido de estudos e, consequentemente, de tecnologias, pode apontar

para uma desvantagem na qual as pessoas com deficiência visual estão submetidas quanto aos

recursos acessíveis disponíveis. Dessa forma, é fundamental o desenvolvimento de iniciativas

voltadas à promoção da saúde de pessoas com deficiência visual, com vistas à auxiliá-las no

processo de emancipação.
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5 REFERENCIAL METODOLÓGICO 

O  referencial  metodológico  adotado  foi  o  modelo  de  construção  de  testes

psicológicos  de  Pasquali  (2010).  Psicólogo  por  formação,  atuando  na  psicometria,  possui

experiência no desenvolvimento e teste de instrumentos. Ressalta que o referencial serve a

objetos de estudo diversos, denominados de sistemas psicológicos ou construto, que devem

ser  definidos  pelo  interesse  e  afinidade  do  pesquisador.  Além disso,  afirma  que,  todo  e

qualquer  sistema  é  digno  de  ser  estudado,  por  despertar  interesse  em  seu  pesquisador

(PASQUALI,  2010).  Neste  estudo,  o  construto  é  a  tecnologia  assistiva  Construir  para

aprender a usar o preservativo feminino.

O modelo  de  Pasquali  é  constituído  de  três  grandes  etapas  ou  polos:  teórico,

empírico ou experimental e analítico. Cada uma delas é constituída por diversos passos, que

ocorrem por vezes simultaneamente e por outras sequencialmente,  resultando em produtos

esperados (PASQUALI, 2010). 

O polo teórico descreve os passos para a elaboração do objeto psicológico ou

construto, objetivando a fundamentação teórica para o desenvolvimento do objeto bem como

a orientação da operacionalização da sua construção. São seis passos: sistema psicológico,

propriedade,  dimensionalidade,  definições,  operacionalização  e  análise  dos  itens

(PASQUALI, 2010).

No polo empírico ou experimental são definidas as etapas e técnicas de aplicação

do  objeto  de  estudo,  assim  como  a  coleta  da  informação  para  proceder  à  avaliação  da

qualidade do construto, ou seja, sua aplicação frente aos sujeitos que o avaliarão. Já no polo

analítico, são efetuados os procedimentos de análises estatísticas para se obter um objeto de

estudo válido, preciso e, se for o caso, normatizado (PASQUALI, 2010).

A seguir,  a Figura 1 expõe o modelo de construção e validação de tecnologia

através de um organograma.
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Fonte: Pasquali (2010) 
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5.1 Procedimentos teóricos

Como observado na Figura 1, os procedimentos teóricos são constituídos por seis

passos. Dentre estes, os quatro primeiros referem-se ao aprimoramento teórico do objeto de

estudo;  o  quinto  passo  à  construção  do  construto;  e  o  sexto,  à  avaliação  dos  juízes

especialistas  e a aplicação de um teste  piloto de avaliação (PASQUALI, 2010).  Os cinco

primeiros passos e a primeira parte do sexto passo, que é a avaliação dos juízes especialistas,

foram desenvolvidos em estudos anteriores (CAVALCANTE et al., 2013; CAVALCANTE et

al.,  2015). A segunda parte do sexto passo, que se refere ao teste piloto,  foi  realizada no

presente estudo.

No primeiro passo, o sistema psicológico que se deseja estudar deve ser definido.

Sistema significa objeto, ser ou entidade que possui características, denominadas propriedades

ou atributos. Estes podem ser denominados de variáveis, devido sua característica de variar

entre  sistemas individuais  diferentes  ou entre  mesmos sistemas em diferentes  ocasiões  ou

situações. O sistema representa o objeto de interesse, também chamado de objeto psicológico

(PASQUALI, 2010). 

Qualquer  sistema  ou objeto  que  eventualmente  possa  ser  expresso  em termos

observáveis  é  suscetível  para  fins  de  mensuração.  Apesar  de  bem  delimitado,  o  objeto

psicológico em si não pode ser mensurado, mas sim suas características (PASQUALI, 2010).

Dessa forma, o objeto psicológico é a tecnologia assistiva Construir para aprender a usar o

preservativo feminino.

O  segundo  passo,  refere-se  à  propriedade  do  sistema  psicológico,  ou  seja,

demanda-se  do  cientista  a  delimitação  clara  e  exata  de  um foco  a  se  estudar  diante  das

possibilidades  que  a  sua  problemática  comporta.  Diante  das  características  do  sistema,  é

relevante definir qual ou quais propriedades serão objeto de estudo (PASQUALI, 2010). No

cenário das PcD visual, as propriedades da TA foram estudadas, observando as necessidades

específicas de acesso à informação.

Em seguida,  no terceiro passo, tem-se a dimensionalidade do atributo,  que faz

referência  à sua estrutura interna,  semântica.  Este passo se dá através da reflexão sobre a

composição do mesmo, suas partes que demandam aperfeiçoamento e, para isto, avaliação. O

produto  desta  etapa  são  os  fatores  componentes  do  construto  (PASQUALI,  2010).  As

instruções  de  montagem e  utilização,  bem como  os  materiais  usados  para  construção  da

tecnologia foram avaliados.
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O  quarto  passo  é  a  definição  dos  construtos.  Neste,  é  necessário  conceituar

detalhadamente o construto, novamente baseando-se na literatura pertinente, nos peritos da

área e na própria experiência. Como resultado, existem dois produtos: definições constitutivas

e definições operacionais dos construtos (PASQUALI, 2010).

A definição constitutiva é encontrada quando um construto é definido através de

outros construtos. Esta definição se faz relevante para a construção de instrumento, devido à

necessidade  de delimitação do construto  dentro de  sua teoria.  Já  a  definição  operacional,

corresponde à passagem da conceituação para a concretude do referido objeto.  Este é um

momento crítico da construção, pois é onde se verifica a validade do instrumento. Deve ser o

mais abrangente possível, pois nenhuma definição operacional esgota a amplitude semântica

do construto (PASQUALI, 2010). Entende-se por definições constitutivas as instruções de

utilização do preservativo feminino que compõem a tecnologia e por definição operacional o

aprendizado sobre o uso do preservativo feminino através da utilização da tecnologia.

Na operacionalização do construto, quinto passo, ocorre a construção de itens que

são a expressão da representação comportamental do construto. Constitui-se de três etapas: 

1. Fontes de itens - existem três fontes que podem ser utilizadas para representar o

construto de interesse, a saber: literatura, baseada em outros testes sobre o mesmo construto;

entrevistas,  questionamentos  feitos  a  representantes  da  população-alvo;  e  categorias

comportamentais, que correspondem às definições constitutivas e operacionais; 

2. Regras para construção de itens - Como critérios específicos para a construção

destes referidos itens, tem-se: critério comportamental, os itens devem ser operacionais e não

abstratos; critério de objetividade ou desejabilidade ou preferência, os itens devem permitir

uma resposta  certa  ou exata  sobre o objeto psicológico;  critério  de simplicidade,  os itens

devem expressar  idéias  únicas;  critério  da clareza,  o  item deve ser  inteligível  a  todos os

estratos da população contemplada no estudo; critério da relevância, o item deve se relacionar

exatamente  ao  construto;  critério  da  precisão,  o  item deve  estar  plenamente  inserido  no

contexto dos demais; critério da variedade deve-se formular os itens variando os termos e

construindo possibilidades de resposta favorável e desfavorável; critério da modalidade, os

itens  devem  evitar  expressões  extremadas;  critério  da  tipicidade,  formar  frases  com

expressões relacionadas ao atributo; critério de credibilidade, o item deve estar redigido de

acordo com a  população,  critério  de amplitude,  o  conjunto de itens  referentes  ao mesmo

atributo deve ser compreensível a todos os sujeitos; e critério de equilíbrio, os itens devem ser

elaborados para cobrir todos os segmentos do contínuo, portanto, é importante a construção de

itens  fáceis,  difíceis  e  médios  (aptidões),  ou  fracos,  moderados  e  extremos  (atitudes).
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Esclarece-se, por meio do autor, que algumas destas regras não se aplicam, a depender do tipo

de construto abordado;

3. Quantidade de itens - O instrumento final deve conter um número razoável de

itens.  Indica-se,  para o construto  ser  bem representado,  o  total  de  20 itens  (PASQUALI,

2010).  Esse  passo corresponde à  construção  da  tecnologia  assistiva  com a  adaptação  das

informações acerca da utilização do preservativo feminino.

No sexto e último passo do polo teórico, tem-se a análise teórica dos itens, onde é

obtido garantia de validade,  pois depois de operacionalizado o construto deve ser testado.

Realizada por dois tipos distintos de juízes, a análise teórica se divide em: análise de juízes

especialistas e análise semântica. Análise dos juízes, embora às vezes, chamada análise de

conteúdo, deve ser denominada análise de construto. Nesta, os juízes devem ser peritos na

área do construto, pois a função deles é verificar se os itens mantêm relação com o traço em

discussão  (PASQUALI,  2010).  Juízes  em conteúdo  de  saúde  sexual  e  reprodutiva  e  em

aspectos pedagógicos na área da educação especial avaliaram a tecnologia.

A  análise  semântica  (teste  piloto)  dos  itens  é  necessária  para  tornar  os  itens

compreensíveis para todos os membros da população e deve ser realizada com dez a trinta

pessoas.  Para  tal,  os  itens  devem estar  inteligíveis  para  o  estrato  mais  baixo  (de  menor

habilidades) e mais sofisticado (da maior habilidade) da população meta.  Com esta última

etapa,  fica  encerrado  o  polo  teórico  (PASQUALI,  2010).  O teste  piloto  foi  realizado  no

presente estudo com dez mulheres.

5.2 Procedimentos experimentais

Nesta etapa, tem-se  dois passos: planejamento da aplicação do instrumento e a

própria coleta da informação empírica. No primeiro, deve-se definir a amostra e as instruções

de como aplicar o instrumento. Quanto à amostra, deve-se obedecer as regras de amostragem

(estatística), e deve-se definir quais as características da população-alvo do instrumento. No

concernente  às  instruções  para  aplicação,  o  pesquisador  precisa  definir  sistemáticas  e  o

formato  do  instrumento  (PASQUALI,  2010).  Considerando  o  contexto  das  pessoas  com

deficiência visual foi estabelecer um número viável e representativo, assim como, definido

critérios de inclusão e exclusão. O instrumento de avaliação também foi analisado para sua

aplicação ser viável.
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Para o segundo passo, a coleta de dados, os sujeitos precisam estar num ambiente

agradável  e  tranquilo,  livre  de  tensões  e  distrações.  Além  disso,  o  aplicador  deve  ser

competente para executar tal tarefa (PASQUALI, 2010). 

5.3 Procedimentos analíticos

Este último polo é composto pelas análises estatísticas. É constituído por quatro

passos: dimensionalidade do instrumento (validade), análise empírica dos itens, precisão da

escala e estabelecimento de normas (PASQUALI, 2010).

A  dimensionalidade  do  instrumento  corresponde  à  análise  fatorial  do  mesmo.

Constitui a demonstração da validade e representa igualmente a análise preliminar dos itens.

Apresenta o que o instrumento está medindo e qual a covariância entre o item e o fator. A

análise empírica tem por objetivo verificar outras características a serem apresentadas dentro

de um mesmo instrumento (PASQUALI, 2010). Nesse estudo, as características da tecnologia

assistiva são analisadas estatisticamente.

Na precisão do instrumento, este deve ser fidedigno, ou seja, mensurar exatamente

aquilo que se pretende para ser considerado preciso. Para isso, surgem vários tipos de precisão

ou fidedignidade. Trata-se da consistência interna. São as análises estatísticas obtidas com a

avaliação da tecnologia. 

E  o  estabelecimento  de  normas,  último  passo,  relaciona-se  à  padronização  e

normatização, que dizem respeito à uniformidade em todos os procedimentos  (PASQUALI,

2010). Corresponde a versão final da tecnologia e sua divulgação à população.

De acordo com o que foi visto, percebe-se que toda a nomenclatura do percurso

metodológico desenvolvido por Pasquali (2010) é voltada para a construção e validação de

instrumentos  psicométricos.  Desta  forma,  o  processo de  validação  da  tecnologia  assistiva

desse estudo foi adaptado para as características peculiares do modelo do psicometrista, visto

que, além do autor  ressaltar que o referencial serve para objetos de estudo diversos,  Hersch

(2013) afirma que  a área da tecnologia assistiva ainda necessita de um modelo preciso de

validação, pois modelos adaptados de outras áreas são adotados recorrentemente.
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6 MÉTODO

6.1 Tipo de estudo

Trata-se de um estudo de desenvolvimento metodológico. Neste, o objetivo é o

desenvolvimento, avaliação e aperfeiçoamento de instrumentos e estratégias metodológicas

(POLIT; BECK, 2011). 

Optou-se por adaptar o método ao modelo de construção de testes psicológicos de

Pasquali (2010). O estudo que precedeu a construção deste referiu-se à validação de conteúdo

e aparência da TA Construir para aprender a usar o preservativo feminino com a realização

dos  cinco  primeiros  passos  do  polo  teórico  do  Modelo  de  Pasquali  (2010),  referentes  à

fundamentação teórica do objeto de estudo, e da primeira parte do sexto passo, que foi a

avaliação por  parte  de juízes  especialistas  em saúde sexual  e  reprodutiva  e  em educação

especial  (CAVALCANTE et  al.,  2013;  CAVALCANTE et  al.,  2015).  Sendo assim,  essa

pesquisa realizou a segunda parte do sexto passo do polo teórico (teste piloto), bem como os

polos empírico/experimental e analítico.  

6.2 Local e período

O estudo foi desenvolvido em cinco instituições voltadas para as PcD visual, duas

em Fortaleza - Ceará e três em Recife - Pernambuco. As instituições participantes foram:

Associação  de  Cegos  do  Estado  do  Ceará  (ACEC),  Sociedade  de  Assistência  aos  Cegos

(SAC), Associação Pernambucana de Cegos (APEC), Instituto de Cegos Antônio Pessoa de

Queiroz  e  Associação  Beneficente  dos  Cegos  do  Recife  (ASSOBECER),  sendo  os  dois

primeiros  localizados  em Fortaleza  e  os  três  seguintes  em Recife.  Após consulta  a  essas

instituições, foi verificado que não há informações atualizadas sobre o número de pessoas

com deficiência visual cadastradas.

Essas instituições buscam o resgate da cidadania das PcD visual, proporcionando

o conhecimento de seus direitos e deveres e o desenvolvimento de seus potenciais, inserindo-

os em igualdade de condições na vida social e laboral. Atuam em diversas áreas, como na

saúde, educação, profissionalização e integração social, difundindo e praticando o conceito de

inclusão social e autonomia. Possuem programas, projetos sociais e atividades que envolvem
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educação  formal,  prevenção,  habilitação,  reabilitação,  apoio  psicossocial,  capacitação  e

colocação profissional, além de atividades culturais, desportivas e recreativas.

Recife  foi  selecionada  por  ser  a  capital  de  residência  da  pesquisadora  e  pela

disponibilidade  das  instituições.  Estas  foram convidadas  através  de  contato  prévio.  Além

disso,  Recife  é  a  terceira  capital  nordestina  com  maior  número  (16%)  de  pessoas  com

cegueira, antecedida apenas por Fortaleza (19%) e Bahia (27%) (IBGE, 2010).  A coleta de

dados foi realizada entre os meses de dezembro de 2014 a setembro de 2015.

6.3 População e Amostra

A população do estudo é composta por mulheres com deficiência visual na faixa

etária acima de 18 anos. Tomando-se como base o número de pessoas com deficiência visual

nas duas capitais onde o estudo se desenvolveu, dentro das características citadas, Fortaleza

apresentou um total de 73.213 e Recife 89.870 mulheres com deficiência visual (IBGE, 2010).

Aplicando-se para o cálculo de “n” a fórmula a seguir para populações infinitas,

considerando-se a proporção de mulheres com deficiência visual com avaliação adequada de

aproximadamente 40%, um erro amostral relativo de 24% (erro amostral absoluto de 9,6%),

resultou em tamanho da amostra de 100 mulheres. 

           z2
5% x P x Q  

n  =           
                  e2

Os critérios de inclusão foram possuir cegueira ou baixa visão e idade mínima de

18 anos. O critério da idade explica-se pelo fato da própria participante poder assinar o Termo

de Consentimento Livre e Esclarecido. O critério de exclusão foi possuir deficiência auditiva,

intelectual  ou física em membros superiores,  associada à  deficiência  visual.  Justifica-se a

exclusão devido à deficiência intelectual impossibilitar a coleta de dados, a auditiva requerer

um intérprete e a física em membros superiores dificultar/impedir a construção e utilização da

tecnologia.

Em relação à quantidade de participantes para a realização do teste piloto, postula-

se que estes devem possuir características bio-sócio-demográficas específicas e semelhantes à

amostra. De acordo com Pasquali (2010), o teste piloto deve ser realizado com dez a trinta

sujeitos, optou-se por realizar com dez mulheres. 
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6.4 Coleta de dados

A TA Construir para aprender a usar o preservativo feminino é composta pelo

Modelo do canal vaginal e as instruções de montagem e utilização do preservativo feminino

(APÊNDICES A, B, C). O referido modelo é construído com duas esponjas de lavar-louças,

três ligas de borracha,  um saco plástico e uma folha de papel ofício.  As instruções foram

gravadas em áudio com duração aproximada de seis minutos. 

A  coleta  foi  realizada  por  dois  pesquisadores  e  três  bolsistas  do  projeto  de

pesquisa  Pessoa  com  deficiência:  investigação  do  cuidado  de  enfermagem  de  forma

presencial. Iniciou-se com a realização do teste piloto de avaliação da tecnologia, que ocorreu

em Fortaleza. Este foi realizado da mesma forma que a coleta propriamente dita e teve como

objetivo  identificar  possíveis  aspectos  na  tecnologia  que  poderiam  ser  melhorados  e/ou

modificados antes que a mesma fosse disponibilizada para um grupo abrangente de mulheres

com deficiência  visual.  Dessa forma,  foram feitos  ajustes na TA após o teste  piloto.  Em

seguida, a TA foi aplicada para a amostra estatisticamente significante de participantes, que

caracteriza o polo empírico/experimental. 

As  participantes  foram  convidadas  presencialmente  através  de  visitas  às

instituições. Após o aceite, as mulheres receberam o material necessário para construção e

utilização  da  tecnologia  (duas  esponjas  de  lavar-louças,  três  ligas  de  borracha,  um saco

plástico, uma folha de papel ofício e um preservativo feminino). Em seguida, montaram e

utilizaram a tecnologia  de acordo com as instruções  em áudio gravado em formato  mp3,

disponibilizado em arquivo ou CD individualmente. Para a escuta do áudio, foram utilizados

computadores,  aparelhos  de  som  portáteis  e  aparelhos  telefônicos  móveis.  Logo  após,

responderam aos instrumentos, por meio de entrevista individual. Foi realizado apenas um

encontro com cada participante.

Para a avaliação da TA pelas mulheres com deficiência visual, foi utilizado um

instrumento desenvolvido e validado, específico para avaliação de TA educativa para a PcD

visual  -  QUATA  (ANEXO  A).  Além  disso,  foram  criadas  as  orientações  para  o

preenchimento  do  mesmo  (APÊNDICE  D),  que  eram  lidas  pelo  pesquisador  durante  a

aplicação do instrumento. 

Esse instrumento foi construído de acordo com a escala de Likert de três pontos: 2

–  Adequado;  1  -  Parcialmente  adequado;  e  0  –  Inadequado.  É  composto  por  18  itens,

distribuídos em seis atributos: Objetivos, que são os propósitos ou metas a serem atingidos;

Acesso, que se refere ao grau de facilidade de acesso; Clareza, se as informações são de fácil
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entendimento;  Estrutura  e  apresentação,  que  se refere à  organização geral  e  estratégia  de

apresentação; Relevância e eficácia, grau de significação do material e capacidade de causar

impacto  e  motivação;  e  Interatividade,  envolvimento  do  sujeito  no  processo  educativo

(GUIMARÃES; CARVALHO; PAGLIUCA, 2015). O item 17 foi excluído da pesquisa por

estar relacionado a uma coleta de dados realizada pela internet, o que não se aplica para esse

estudo.

Também  foi  aplicado  um instrumento  desenvolvido  pelo  Ministério  da  Saúde

(2011a)  para  caracterização  das  participantes  (blocos  A,  C  e  F).  Este  contém  dados

sociodemográficos  e  perguntas  sobre  a  vida  sexual  e  reprodutiva,  incluindo  o  acesso  aos

preservativos (ANEXO B). Considerando a população desse estudo, as questões direcionadas

aos  homens  foram  desconsideradas.  Nesse  instrumento  foram  acrescentadas  as  seguintes

variáveis: iniciou vida sexual, tipo de deficiência visual e causa da deficiência visual. 

Os instrumentos  foram aplicados  como formulário,  onde o  pesquisador  faz  as

perguntas e anota as respostas. As sugestões e contribuições foram analisadas e confrontadas

com  a  literatura  sobre  a  temática.  Aquelas  consideradas  coerentes  foram  acatadas  e

incorporadas à tecnologia. 

Por fim, foi realizado o polo analítico, caracterizado pela validação da tecnologia

com aplicação de testes estatísticos nos dados obtidos através do instrumento QUATA e do

instrumento  de caracterização da população.  Os testes  aplicados estão descritos no tópico

seguinte. 

 6.5 Análise dos dados

Os  dados  sociodemográficos  e  sobre  a  vida  sexual  e  reprodutiva,  além  dos

provenientes  das  avaliações  da  TA,  foram  organizados  em  tabelas.  Foram  calculadas  as

medidas estatísticas média e o desvio padrão das variáveis idade, mora com quantas pessoas e

renda  familiar.  As  associações  entre  a  escala  de  Avaliação  de  Tecnologia  Assistiva  e  as

variáveis faixa etária, tipo de deficiência, estado conjugal, escolaridade, iniciou vida sexual e

uso do preservativo feminino foram analisadas pelas Razão de Chances (RC) e seus IC95% e

pelos testes de Qui-Quadrado e Razão de verossimilhança. Para comparação da adequação

dos atributos (esses continham diferentes número de itens), a escala de 0 a 2 foi transformada

noutra de 0 a 10, conforme a relação seguinte:

{[Valor obtido-Mín]/[Máx-Mín]}x10 
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A  validação  da  tecnologia  por  meio  da  escala  de  Avaliação  de  Tecnologia

Assistiva - QUATA foi realizada pelo teste binomial, quando foi comparada a adequabilidade

em cada item. Para todas as análises estatísticas inferenciais consideraram-se significantes se

p < 0,05. Os dados foram processados no SPSS, versão 20.0, licença número 10101131007.

Ainda, foi realizada análise baseada na literatura para embasar as sugestões das mulheres e

ajustar a tecnologia quando necessário.

6.6 Aspectos Éticos

Conforme previsto, o projeto foi submetido à avaliação do Comitê de Ética em

Pesquisa (COMEPE) da Universidade Federal do Ceará (UFC) e aprovado sob o protocolo de

número  851.469  (ANEXO  C).  Foram  respeitados  os  princípios  éticos  para  a  pesquisa

envolvendo seres humanos, conforme a Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde

(CNS), com a garantia do sigilo da identidade dos sujeitos, da não maleficência e da liberdade

de abandonar o estudo sem prejuízos pessoais (BRASIL, 2012). 

Os sujeitos do estudo receberam explicação dos objetivos e métodos de coleta de

dados, por meio de uma carta-convite (APÊNDICE E). Aqueles que aceitaram participar da

pesquisa  assinaram  o  Termo  de  Consentimento  Livre  e  Esclarecido  (APÊNDICE  F)  e

receberam o material necessário para validação da tecnologia. 
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7 RESULTADOS

Os resultados foram organizados em duas etapas, a saber: Perfil das mulheres com

deficiência  visual  e  Validação  da  Tecnologia  Assistiva.  Para  melhor  apresentação  dos

resultados foram utilizadas tabelas. 

7.1 Perfil das mulheres com deficiência visual

Esta etapa se refere à caracterização sociodemográfica,  quanto à vida sexual e

reprodutiva  e  quanto  ao  acesso  aos  preservativos  das  100  mulheres  que  participaram da

pesquisa. Esses dados correspondem ao instrumento  desenvolvido pelo Ministério da Saúde

(2011a) sobre o perfil da população (ANEXO B).

Nas Tabelas 2 e 3 a seguir consta o perfil sociodemográfico das mulheres com

deficiência visual.

Tabela 2 – Caracterização sociodemográfica das mulheres com deficiência visual segundo as
variáveis  faixa  etária,  tipo e  causa da deficiência  visual,  raça,  religião  e  estado conjugal.
Fortaleza, 2015.

Características
PcD Visual

n %
Faixa Etária (Média ± DP: 39 ± 14,3 anos)
18-40 54 54
41-75 46 46
Tipo de Deficiência Visual
Cegueira 55 55
Baixa Visão 45 45
Causa da Deficiência Visual
Glaucoma 29 29
Retinose Pigmentar 15 15
Descolamento de Retina 7 7
Indeterminada 11 11
Outros 38 38
Raça (n=99)
Branca/Amarela 47 47,5
Preta/Parda 52 52,5
Religião 
Católica 48 48
Outras (Evangélica/Espírita) 43 43
Nenhuma 9 9
Estado Conjugal
Sem companheiro (solteiras/viúvas/divorciadas) 62 62
Com companheiro (casada/união estável) 38 38
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Tabela 3 – Caracterização sociodemográfica das mulheres com deficiência visual segundo as
variáveis escolaridade, estuda atualmente, mora com quantas pessoas, estado de residência,
renda familiar, situação de trabalho, ocupação e razão de não trabalhar. Fortaleza, 2015.

Características
PcD Visual

n %
Escolaridade 
Até Ensino Médio 64 64
Superior 36 36
Estuda Atualmente
Sim 55 55
Não 45 45
Mora com quantas pessoas (Média ± DP: 2,6 ± 1,6 pessoas)
Até 2 56 56
3 a 10 44 44
Estado de Residência
Fortaleza 49 49
Recife 51 51
Renda familiar (Média ± DP: 2,5 ± 2,3 salários*)
Até 2 58 58
> 2 42 42
Situação de Trabalho Atual
Trabalha 34 34
Não trabalha 66 66
Ocupação (n=34)
Assistente Administrativo 6 17,6
Telefonista 5 14,7
Massoterapeuta 4 11,8
Revisor Braille 9 26,5
Outras 10 29,4
Razão de não trabalhar (n=66)
Aposentada/incapacitada/ocupada com outras atividades 53 80,3
Não conseguiu encontrar trabalho 13 19,7

*Salário mínimo de R$ 788,00 no ano de 2015.

As idades das mulheres variaram de 18 a 75 anos (média ± DP: 39 ± 14,3), com

54% até 40 anos.  A maioria com cegueira (55%), causa da deficiência glaucoma (29%), raça

Preta/Parda (52%) e religião católica (48%). Outras causas da deficiência foram o diabetes,

doença  de  Stargardt,  sífilis,  rubéola  e  retinopatia  da  prematuridade.  Quanto  ao  estado

conjugal, o maior número não é casada ou não vive em união estável (62%), cursou ensino

médio (64%), estuda atualmente (55%), vive com até duas pessoas na casa (56%) e têm renda

familiar de até dois salários mínimos (58%), com média de 2,5 salários e desvio padrão de

2,3. O estado de residência teve diferença apenas de uma participante, sendo a distribuição

homogênea entre Fortaleza e Recife. 

A maioria das participantes não trabalha (66%) porque em maior parte (80,3%) são

aposentadas,  incapacitadas para o trabalho ou estão ocupadas com outras atividades como
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estudos, trabalhos não remunerados/voluntárias e atividades do lar. Vale ressaltar que quase

20%  das  mulheres  não  estão  trabalhando  por  não  terem  conseguido  encontrar  emprego.

Dentre  as  que  trabalham  (34%),  26,5% são  revisoras  de  Braille  e  17,6% são  assistentes

administrativos.

Na  Tabela  4,  tem-se  o  perfil  da  vida  sexual  e  reprodutiva  das  mulheres  com

deficiência visual.

Tabela 4 – Caracterização da vida sexual e reprodutiva das mulheres com deficiência visual.
Fortaleza, 2015.

Características
PcD Visual

n %
Iniciou vida sexual
Sim 81 81
Não 19 19
Exame Ginecológico
Até 3 anos 83 83
Mais de 3anos/Não lembra 7 7
Nunca fez 10 10
Papanicolau (n=83)
Sim 74 89,2
Não/Não lembra 9 10,8
Apresentou corrimento
Sim 49 49
Não 51 51
Apresentou feridas
Sim 7 7
Não 93 93
Procurou tratamento (n=54)
Sim 50 92,6
Não 4 7,4
Profissional de Saúde (n=50)
Médico 46 92
Outra pessoa (farmacêutico) 4 8
Orientou a usar regularmente o preservativo (n=50)
Sim 19 38
Não 31 62
Orientou a informar aos parceiros (n=50)
Sim 21 42
Não 29 58
Orientou a realizar o teste HIV (n=50)
Sim 16 32
Não 34 68
Orientou a realizar o teste Sífilis (n=50)
Sim 13 26
Não 37 74
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A maioria das mulheres já iniciou vida sexual (81%), fez exame ginecológico nos

últimos três anos (83%) e realizou o Papanicolau (89,2%). Dentre as que não realizaram o

Papanicolau, 88,8% são mulheres que não iniciaram a vida sexual. Em relação à ocorrência de

alterações  na  genitália  feminina,  54%  já  apresentaram  algum  problema,  49%  relataram

corrimento vaginal e 7% feridas. Nas mulheres que tiveram corrimento vaginal, 77% exibiram

essa alteração até os 30 anos de idade. Nenhuma mulher referiu bolhas e apenas uma referiu

verrugas.  

Dentre as 54 mulheres que apresentaram algum tipo de alteração, 92,6% fizeram

tratamento,  92% procuraram o  profissional  médico,  apenas  38% foram orientadas  a  usar

regularmente preservativo, 42% a informar o(s) parceiro(s), 32% a realizar o teste de HIV e

26% a fazer o teste de sífilis.

Na Tabela 5, tem-se o perfil das mulheres com deficiência visual quanto ao acesso

aos preservativos.

Tabela  5  –  Caracterização  das mulheres  com  deficiência  visual  quanto  ao  acesso  aos
preservativos. Fortaleza, 2015.

Características
PcD Visual
n %

Preservativos adquiridos no Serviço de Saúde
Sim 21 21
Não 79 79
Preservativos adquiridos em ONG
Sim 6 6
Não 94 94
Preservativos adquiridos na Escola ou Instituição de ensino (n=55)
Sim 3 5,5
Não 52 94,5
Conhece o Preservativo Feminino
Sim 100 100
Não - -
Uso do Preservativo Feminino
Sim 11 11
Não 89 89

Observa-se  na  Tabela  5  que  a  maioria  das  mulheres  não  recebeu  ou  pegou

preservativo masculino ou feminino de graça no serviço de saúde (79%), Organizações não

Governamentais  (ONG) (94%) e escola/instituições  de  ensino (94,5%).  As  mulheres  com

deficiência visual em sua totalidade já conhecem o preservativo feminino mesmo que só de

ouvir falar, entretanto apenas 11% já o utilizaram em relações sexuais.
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7.2 Validação da Tecnologia Assistiva

Esta etapa se refere a validação da TA pelas  mulheres  com deficiência  visual

utilizando  dados  do  instrumento  QUATA  e  cruzamentos  com  o  perfil  das  participantes,

apresentando as associações estatisticamente significantes e a razão de chances.

Na Tabela 6, tem-se a análise dos atributos Objetivos, Acesso, Clareza, Estrutura e

apresentação, Relevância e eficácia e Interatividade.

Tabela 6  – Avaliação dos atributos  Objetivos,  Acesso,  Clareza,  Estrutura e apresentação,
Relevância e eficácia e Interatividade. Fortaleza, 2015.

Atributos
Parc. Adequado/

Inadequado
Adequado p

n % n %
Objetivos 31 31 69 69 <0,0001
Acesso 5 5 95 95 <0,0001
Clareza 19 19 81 81 <0,0001
Estrutura e apresentação 4 4 96 96 <0,0001
Relevância e eficácia 23 23 77 77 <0,0001
Interatividade 6 6 94 94 <0,0001
Escala: Adequado = 10,0; Parcialmente Adequado/Inadequado = 0 a 9,9; p de Teste binomial.

Observa-se que todos os atributos foram considerados adequados pela maioria das

mulheres  (p<0,0001).  Entretanto,  os  atributos  Objetivos,  Clareza  e  Relevância  e  eficácia

tiveram  as  menores  porcentagens,  69%,  81%  e  77%,  respectivamente.  Os  outros  três

obtiveram avaliação semelhante,  95%, 96% e 94%. Os atributos são compostos por itens,

onde cada um foi analisado individualmente. 

Constata-se  que  os  atributos  que  apresentaram  menores  porcentagens  de

adequabilidade  tiveram  apenas  um  item  que  teve  maior  avaliação  de  parcialmente

adequado/inadequado, que está descrito a seguir de acordo com a Tabela 7.

Na Tabela 7, tem-se a análise de cada item de acordo com os atributos.
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Tabela 7  - Avaliação dos itens correspondentes  aos atributos  Objetivos,  Acesso,  Clareza,
Estrutura e apresentação, Relevância e eficácia e Interatividade. Fortaleza, 2015.

Item
Parc. Adeq./
Inadequado

Adequado p Média

N % n %
Atributo Objetivos
1 Relaciona o conteúdo abordado no seu dia a dia 18 18 82 82 <0,0001 1,69
2 Esclarece as dúvidas sobre o conteúdo abordado - - 100 100 <0,0001 2,00
3 Estimula a aprendizagem sobre o conteúdo 
abordado

- - 100 100 <0,0001 2,00

4 Estimula a aprendizagem de novos conceitos ou 
fatos

- - 100 100 <0,0001 2,00

Atributo Acesso
5 Permite-lhe buscar informações sem dificuldades 1 1 99 99 <0,0001 1,98
6 Disponibiliza os recursos adequados e 
necessários para sua utilização

4 4 96 96 <0,0001 1,95

Atributo Clareza
7 Apresenta informações necessárias para melhor 
compreensão do conteúdo

28 28 72 72 <0,0001 1,72

8 O conteúdo da informação está adequado às suas 
necessidades

2 2 98 98 <0,0001 1,98

9 Apresenta as informações de modo simples 3 3 97 97 <0,0001 1,97
Atributo Estrutura e apresentação
10 Apresenta o conteúdo de forma organizada 4 4 96 96 <0,0001 1,96
11 Possui estratégia de apresentação atrativa 4 4 96 96 <0,0001 1,96
Atributo Relevância e eficácia
12 Permite-lhe refletir sobre o conteúdo 
apresentado

1 1 99 99 <0,0001 1,98

13 Desperta o seu interesse para utilizá-la 1 1 99 99 <0,0001 1,98
14 Estimula uma mudança de comportamento em 
você

18 18 82 82 <0,0001 1,70

15 Reproduz o conteúdo abordado em diferentes 
contextos

- - 100 100 <0,0001 2,00

Atributo Interatividade
16 Oferece interação, envolvimento ativo no 
processo educativo

- - 100 100 <0,0001 2,00

18 Fornece autonomia ao usuário em relação à sua 
operação

6 6 94 94 <0,0001 1,93

Escala: 0=Inadequado; 1=Parcialmente Adequado; 2=Adequado; p de Teste binomial.

Verifica-se  que  todos  os  itens  apresentaram  concordância  adequada  ≥  72%

(p<0,0001). Destes, 14 itens foram avaliados como adequados por mais de 90% das mulheres.

Apenas três itens obtiveram avaliação abaixo de 90% e média abaixo de 1,90. Estes foram o

item 1 (82% - 1,69), o item 7 (72% - 1,72)  e o item 14 (82% - 1,70) que correspondem,

respectivamente, aos atributos Objetivos, Clareza e Relevância e eficácia. 
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No item 1, “Relaciona o conteúdo abordado no seu dia a dia”, 18% das mulheres

avaliaram  esse  item  como  parcialmente  adequado  ou  inadequado,  pois  referiram  que  a

tecnologia não retrata o dia a dia das mesmas devido a temática do preservativo feminino não

estar presente em seus cotidianos, por ser um assunto pouco falado, rodeado de mitos e tabus.

Algumas mulheres jovens relataram que geralmente aprendem esses assuntos com os amigos,

pois os pais não falam sobre essa temática. 

No  item  7,  “Apresenta  informações  necessárias  para  melhor  compreensão  do

conteúdo”, 28% delas o avaliaram como parcialmente adequado e inadequado. Este foi o item

que mais recebeu sugestões para o aprimoramento da tecnologia. Com o objetivo de tornar as

informações  suficientes  para  a  montagem  e  utilização  da  tecnologia,  as  mulheres  deram

sugestões tanto para as “Instruções de montagem do Modelo do Canal Vaginal” como para as

“Instruções de utilização do preservativo feminino adaptadas à PcD visual”.

Para o primeiro (APÊNDICE B), tem-se:

1. Nos materiais necessários, acrescentar metade de uma folha de papel ofício

para substituir o saco plástico, caso a pessoa prefira;

2. Nas instruções  de  montagem,  inverter  a  instrução 4 com a  5,  para que as

mulheres coloquem as ligas nas esponjas antes de formar o tubo;

3. Na instrução 5, acrescentar a expressão “ponta ou extremidade”, pois algumas

mulheres tiveram dificuldade em entender o significado de extremidade;

4. Na instrução 6, não repetir “metade de uma folha de papel ofício” para que a

pessoa não divida novamente o papel ofício, ficando um quarto da folha;

5. Retirar a instrução 8, que pede para cortar o saco plástico em um quadrado de

tamanho 15x15cm, e colocar nos materiais necessários que precisará de 1 saco

plástico já cortado em quadrado do tamanho de uma mão aberta, pois nem

todas  as  PcD  visual  tem  acesso  a  uma  régua  adaptada  para  saber  os

centímetros;

6.   Na instrução 9,  substituir  a  expressão  “onde você  colocou a  bolinha  de

papel” para “onde está a bolinha de papel”, pois na prática algumas pessoas

empurraram a bolinha até a outra extremidade e acabaram colocando o saco

plástico na extremidade errada;

7. Ainda na instrução 9, substituir a palavra “envolva” por “revista” e acrescentar

a opção de usar o papel ofício ao invés do saco plástico; 

8. Na instrução 10, acrescentar a opção do papel de ofício.
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Com relação as “Instruções de utilização do preservativo feminino adaptadas à

PcD visual” (APÊNDICE C), tem-se:

1. Na  instrução  3,  pedir  para  abrir  o  preservativo  feminino  após  retirá-lo  da

embalagem, pois ele se apresenta dobrado;

2. Na instrução 5, pedir para achar a posição mais confortável antes de colocar o

preservativo, para evitar que a mulher insira o preservativo antes de escutar as

instruções de como se deve colocar;

3. Na instrução 6, diz: “apertar o preservativo pela parte de fora do anel menor

ou borracha, formando um oito”, entretanto, muitas PcD visual não conhecem

o oito, pois em Braille é diferente.  Dessa forma, o oito foi substituído por:

“apertar o anel menor pela parte de fora, encostando as bordas”; 

4. Na instrução 7, acrescentar que deve-se colocar o anel menor na vagina antes

de  empurrá-lo  e  trocar  a  expressão  “anel  interno”  por  “anel  menor”,  para

padronizar os termos;

5. Na instrução 8, substituir a expressão “introduzir um ou dois dedos na vagina”

por “introduzir um ou dois dedos por dentro do preservativo”, pois na prática

algumas mulheres colocaram o dedo por fora do preservativo;

6. Ainda na instrução 8, trocar a expressão “anel interno” por “anel menor” e a

expressão “anel externo” por “anel maior”;

7. Nas instruções 9 e 10, substituir a expressão “anel externo” por “anel maior”.

 

Todas essas sugestões foram acatadas e incorporadas à tecnologia. Com relação

ao  item  14,  “Estimula  uma  mudança  de  comportamento  em  você”,  18%  das  mulheres

avaliaram esse item como parcialmente adequado ou inadequado, pois relataram que não tem

interesse  em  utilizar  o  preservativo  feminino  pelo  fato  de  serem  casadas  ou  manterem

relacionamento estável, e outras ainda, por não terem iniciado a vida sexual.

Apesar do item 10, “Apresenta o conteúdo de forma organizada”, ter apresentado

96%  de  adequabilidade,  duas  sugestões  interessantes  foram  acatadas  para  aprimorar  a

tecnologia: a locutora deve falar mais devagar e deve-se dar um maior intervalo de tempo

entre cada instrução de montagem da tecnologia. Dessa forma, foi definido um intervalo de

dez segundos, sendo o tempo anterior de cinco segundos.

Com relação aos demais itens, a tecnologia foi considerada adequada quanto aos

seus objetivos,  pois esclarece  dúvidas  e  estimula  a  aprendizagem;  quanto ao acesso,  pela

facilidade de manuseio do áudio e pelos materiais utilizados serem simples e de baixo custo;
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quanto  à  clareza,  pela  linguagem  simples  e  adequada  a  clientela;  quanto  à  estrutura  e

apresentação, por estar de forma organizada e descrita em ordem lógica e possuir estratégia

atrativa por utilizar os sentidos tátil e auditivo; quanto à relevância e eficácia, pois permite

refletir sobre o uso do preservativo feminino, desperta o interesse de usar a tecnologia e pode

ser utilizada em diferentes contextos; e quanto à interatividade,  por oferecer envolvimento

ativo no processo educativo e ser utilizada de forma autônoma pela PcD visual. 

A maioria das mulheres (81%) conseguiu montar e utilizar a tecnologia de forma

independente, sem ajuda de um facilitador. Dentre as que não obtiveram êxito, elas referiram

que as instruções não estavam claras como também pela falta de habilidade manual, fato que

pode acometer a todas, independente de ter deficiência visual ou não. 

A  Tabela  8  apresenta  a  associação  entre  a variável  Conseguiu  montar  e  as

variáveis Tipo de deficiência, Faixa etária e Escolaridade.

Tabela 8 – Associação entre a variável conseguiu montar e as variáveis tipo de deficiência,
idade e escolaridade. Fortaleza, 2015.

Variáveis
Não conseguiu montar Conseguiu montar

p
n % n %      

Tipo de Deficiência
Cegueira 12 21,8 43 78,2 0,427
Baixa Visão 7 15,6 38 84,4
Faixa Etária
18-40 10 18,5 44 81,5 0,894
41-75 9 19,6 37 80,4
Escolaridade
Até Ensino Médio 17 26,6 47 73,4 0,010
Superior 2 5,6 34 94,4

p de Teste Pearson Chi-Square.

Verifica-se na Tabela 8 que das 19 mulheres que não conseguiram montar, 12 tem

cegueira e sete baixa visão, não havendo associação entre a variável conseguiu montar e tipo

de deficiência (p=0,427). A variável conseguiu montar também não esteve associada com a

idade (p=0,894), entretanto,  houve associação com a variável escolaridade (p=0,010), com

maior  percentual  das  participantes  que  conseguiram  montar  a  tecnologia  àquelas  com

escolaridade acima do ensino médio.

Surgiram  alguns  comentários  relevantes  durante  a  coleta,  como:  “Levaram  o

preservativo feminino para a minha escola e apenas as pessoas que enxergavam aprenderam,

porque o professor não tinha como me ensinar”; “Ganhei um preservativo feminino, mas não

usei porque não sabia”; “Essa tecnologia pode ser usada com pessoas cegas ou não”; “Vou
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ensinar aos meus filhos e também vou passar para os meus colegas”; e “Deveria ter a data de

validade em Braille no envelope do preservativo feminino”. Esses importantes apontamentos

serão discutidos nesse estudo. 

Sugestões extras, que não estão ligadas aos itens, também foram expostas, como:

disponibilizar as instruções em áudio e texto pela internet além de disponibilizar em material

impresso (Braille e letras com fonte ampliada) e em CD de áudio para escolas e instituições.

Colocar  o material  em Braille  pode dificultar  a montagem do material,  visto que as duas

atividades exigem o uso das mãos. Entretanto, pode-se correr o risco de excluir as PcD visual

que não sabem ler Braille. Desse modo, o áudio é um recurso que atende tanto as mulheres

cegas  quanto as que possuem baixa visão.  As outras formas citadas  acima também serão

disponibilizadas para escolas e instituições.

A versão final da TA, composta pelo modelo do canal vaginal (APÊNDICE G),

instruções  de  montagem  (APÊNDICE H)  e  instruções  de  utilização  (APÊNDICE  I),  foi

inserida em áudio, com duração aproximada de oito minutos, e em texto corrido na página da

internet do Laboratório de Comunicação em Saúde (www.labcomsaude.ufc.br),  website que

atende aos princípios de acessibilidade às pessoas com deficiência visual.

As Tabelas a seguir, 9 a 14, apresentam as associações e a razão de chances entre

a adequação da tecnologia de acordo com cada atributo e as características das participantes:

faixa etária, tipo de deficiência, estado conjugal, escolaridade, iniciou vida sexual e uso do

preservativo feminino. Na Tabela 9 consta a associação entre o atributo Objetivos e o perfil

das mulheres com deficiência visual.

http://www.labcomsaude.ufc.br/
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Tabela 9 – Associação entre o atributo Objetivos e o perfil das mulheres com deficiência
visual. Fortaleza, 2015.

Variáveis
Parc. Adequado/

Inadequado
Adequado

RC (IC95%) p
n % n %      

Faixa Etária
18-40 19 35,2 35 64,8 1,5 (0,6; 3,6) 0,3271

41-75 12 26,1 34 73,9 1,0
Tipo de Deficiência
Cegueira 18 32,7 37 67,3 1,2 (0,5; 2,8) 0,6801

Baixa Visão 13 28,9 32 71,1 1,0
Estado Conjugal
Com companheiro 14 36,8 24 63,2 1,5 (0,6; 3,7) 0,3231

Sem companheiro 17 27,4 45 72,6 1,0
Escolaridade 
Até Ensino Médio 20 31,2 44 68,8 1,0 (0,4; 2,5) 0,9431

Superior 11 30,6 25 69,4 1,0
Iniciou vida sexual
Não 4 21,1 15 78,9 0,5 (0,2; 1,8) 0,2981

Sim 27 33,3 54 66,7 1,0
Uso do Preservativo 
Feminino
Sim 7 63,6 4 36,4 4,7 (1,3; 17,6) 0,0132

Não 24 27,0 65 73,0 1,0
Escala: Adequado = 10,0; Parcialmente Adequado/Inadequado = 0 a 9,9; 1Teste Pearson Chi-Square; 2Razão de
verossimilhança.

Observa-se na Tabela 9 que as variáveis faixa etária (p=0,327), tipo de deficiência

(p=0,680), estado conjugal (p=0,323), escolaridade (p=0,943) e iniciou vida sexual (p=0,298)

não  apresentaram  diferenças  estatisticamente  significantes  com  a  adequação  no  atributo

Objetivos.  Houve  associação  entre  adequação  e  a  variável  uso  do  preservativo  feminino

(p=0,013),  com maior percentual de inadequabilidade para as mulheres que já utilizaram o

preservativo feminino.  A chance das participantes que já fizeram uso desse método terem

classificado os objetivos como parcialmente adequado/inadequado é 4,7 vezes maior que as

mulheres que nunca o utilizaram (1,3; 17,6). 

O  único  item  do  atributo  Objetivos  que  foi  avaliado  como  parcialmente

adequado/inadequado por algumas mulheres foi “Relaciona o conteúdo abordado no seu dia a

dia”. As participantes que usaram o preservativo feminino relataram com mais frequência que

essa temática não está presente em seus cotidianos.

A  Tabela  10  apresenta  a  associação  entre  o  atributo  Acesso  e  o  perfil  das

participantes.  
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Tabela 10 – Associação entre  o atributo Acesso e o perfil  das mulheres  com deficiência
visual. Fortaleza, 2015.

Variáveis
Parc. Adequado/

Inadequado
Adequado

RC (IC95%) p
n % n %      

Faixa Etária
18-40 4 7,4 50 92,6 3,6 (0,4; 33,4) 0,2311

41-75 1 2,2 45 97,8 1,0
Tipo de Deficiência
Cegueira 4 7,3 51 92,7 3,5 (0,4; 32,0) 0,2491

Baixa Visão 1 2,2 44 97,8 1,0
Estado Conjugal
Com companheiro 2 5,3 36 94,7 1,1 (0,2; 6,9) 0,9252

Sem companheiro 3 4,8 59 95,2 1,0
Escolaridade 
Até Ensino Médio 2 3,1 62 96,9 0,4 (0,1; 2,2) 0,2512

Superior 3 8,3 33 91,7 1,0
Iniciou vida sexual
Não 0 0,0 19 100,0 1,1 (1,0; 1,1) 0,2672

Sim 5 6,2 76 93,8 1,0
Uso do Preservativo 
Feminino
Sim 0 0,0 11 100,0 1,1 (1,0; 1,1) 0,4202

Não 5 5,6 84 94,4 1,0
Escala: Adequado = 10,0; Parcialmente Adequado/Inadequado = 0 a 9,9; 1Teste Pearson Chi-Square; 2Razão de 
verossimilhança.

Verifica-se  na  Tabela  10  que  nenhuma  variável  apresentou  diferença

estatisticamente  significante  com  a  adequação  da  tecnologia  no  atributo  Acesso.  As

participantes com idade de 18 a 40 anos e aquelas que possuem cegueira apresentaram chance

de  3,6  e  3,5  vezes  maior,  respectivamente,  de  avaliar  a  tecnologia  como  parcialmente

adequada/inadequada quanto ao Acesso, embora a maioria tenha considerado adequado.

Na Tabela 11 tem-se a associação entre o atributo Clareza e o perfil das mulheres

com deficiência visual.
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Tabela 11 – Associação entre o atributo Clareza e o perfil  das mulheres com deficiência
visual. Fortaleza, 2015.

Variáveis
Parc. Adequado/

Inadequado
Adequado

RC (IC95%) p
n % n %      

Faixa Etária
18-40 13 24,1 41 75,9 2,1 (0,7; 6,1) 0,1611

41-75 6 13,0 40 87,0 1,0
Tipo de Deficiência
Cegueira 12 21,8 43 78,2 1,5 (0,5; 4,2) 0,4271

Baixa Visão 7 15,6 38 84,4 1,0
Estado Conjugal
Com companheiro 9 23,7 29 76,3 1,6 (0,6; 4,4) 0,3501

Sem companheiro 10 16,1 52 83,9 1,0
Escolaridade 
Até Ensino Médio 14 21,9 50 78,1 1,7 (0,6; 5,3) 0,3281

Superior 5 13,9 31 86,1 1,0
Iniciou vida sexual
Não 5 26,3 14 73,7 1,7 (0,5; 5,5) 0,3661

Sim 14 17,3 67 82,7 1,0
Uso do Preservativo 
Feminino
Sim 1 9,1 10 90,9 0,4 (0,1; 3,3) 0,3752

Não 18 20,2 71 79,8 1,0
Escala: Adequado = 10,0; Parcialmente Adequado/Inadequado = 0 a 9,9; 1Teste Pearson Chi-Square; 2Razão de 
verossimilhança.

Conforme a Tabela 11, a adequação da tecnologia quanto à Clareza não esteve

associada com nenhuma variável, mostrando que todas as mulheres avaliaram indistintamente

a TA nesse quesito.  As mulheres  com faixa etária  de 18 a 40 anos tenderam a avaliar  a

tecnologia como parcialmente adequada/inadequada 2,1 vezes mais que as de 41 a 75 anos.

Na Tabela 12 consta a associação entre o atributo  Estrutura e apresentação e o

perfil das participantes.
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Tabela 12 – Associação entre o atributo Estrutura e apresentação e o perfil das mulheres com
deficiência visual. Fortaleza, 2015.

Variáveis
Parc. Adequado/

Inadequado
Adequado

RC (IC95%) p
n % n %      

Faixa Etária
18-40 3 5,6 51 94,4 2,6 (0,3; 26,4) 0,390
41-75 1 2,2 45 97,8 1,0
Tipo de Deficiência
Cegueira 3 5,5 52 94,5 2,5 (0,3; 25,3) 0,412
Baixa Visão 1 2,2 44 97,8 1,0
Estado Conjugal
Com companheiro 1 2,6 37 97,4 0,5 (0,1; 5,3) 0,585
Sem companheiro 3 4,8 59 95,2 1,0
Escolaridade 
Até Ensino Médio 1 1,6 63 98,4 0,2 (0,1; 1,7) 0,097
Superior 3 8,3 33 91,7 1,0
Iniciou vida sexual
Não 0 0,0 19 100,0 1,1 (1,0; 1,1) 0,323
Sim 4 4,9 77 95,1 1,0
Uso do Preservativo 
Feminino
Sim 0 0,0 11 100,0 1,0 (1,0; 1,1) 0,473
Não 4 4,5 85 95,5 1,0

Escala: Adequado = 10,0; Parcialmente Adequado/Inadequado = 0 a 9,9; p de Razão de verossimilhança.

De  acordo  com  a  Tabela  12,  observa-se  que  nenhuma  variável  apresentou

significância estatística com a adequação da tecnologia no atributo Estrutura e apresentação,

mostrando  que  independente  do  perfil  das  mulheres  a  tecnologia  foi  avaliada  de  forma

semelhante. As participantes com faixa etária de 18 a 40 anos e com cegueira apresentaram

chance de 2,6 e 2,5 vezes maior, respectivamente, de avaliar a tecnologia como parcialmente

adequada/inadequada. 

Verifica-se na Tabela 10, 11 e 12 que as mulheres com faixa etária de 18 a 40

anos  tenderam a avaliar  a  tecnologia  como parcialmente  adequada/inadequada.  O mesmo

ocorre com as mulheres com cegueira nas Tabelas 10 e 12. Esse dado pode estar ligado ao

maior interesse ou conhecimento do público com cegueira na faixa etária de 18 a 40 anos na

temática do preservativo feminino, visto que sugeriram mais melhorias para a tecnologia.

A Tabela 13  apresenta a associação entre  o atributo  Relevância e eficácia  e o

perfil das mulheres com deficiência visual.
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Tabela 13 – Associação entre o atributo Relevância e eficácia e o perfil das mulheres com
deficiência visual. Fortaleza, 2015.

Variáveis
Parc. Adequado/

Inadequado
Adequado

RC (IC95%) p
n % n %      

Faixa Etária
18-40 15 27,8 39 72,2 1,8 (0,7; 4,8) 0,2191

41-75 8 17,4 38 82,6 1,0
Tipo de Deficiência
Cegueira 14 25,5 41 74,5 1,4 (0,5; 3,5) 0,5191

Baixa Visão 9 20,0 36 80,0 1,0
Estado Conjugal
Com companheiro 10 26,3 28 73,7 1,3 (0,5; 3,5) 0,5371

Sem companheiro 13 21,0 49 79,0 1,0
Escolaridade 
Até Ensino Médio 18 28,1 46 71,9 2,4 (0,8; 7,2) 0,1041

Superior 5 13,9 31 86,1 1,0
Iniciou vida sexual
Não 8 42,1 11 57,9 3,2 (1,1; 9,3) 0,0281

Sim 15 18,5 66 81,5 1,0
Uso do Preservativo 
Feminino
Sim 1 9,1 10 90,9 0,3 (0,4; 2,5) 0,2452

Não 22 24,7 67 75,3 1,0
Escala: Adequado = 10,0; Parcialmente Adequado/Inadequado = 0 a 9,9; 1Teste Pearson Chi-Square; 2Razão de 
verossimilhança.

Conforme a Tabela  13,  as variáveis  faixa etária  (p=0,219),  tipo de deficiência

(p=0,519), estado conjugal (p=0,537), escolaridade (p=0,104) e uso do preservativo feminino

(p=0,245)  não apresentaram diferenças  estatisticamente  significantes  com a  adequação.  A

chance  das  participantes  que  estudaram  até  o  ensino  médio  avaliar  a  tecnologia  como

parcialmente adequado/inadequado é 2,4 vezes maior do que aqueles com escolaridade acima

do ensino médio. 

A  variável  iniciou  vida  sexual  esteve  associada  com  a  adequação  quanto  ao

atributo  Relevância  e  eficácia  (p=0,028).  A chance  das  mulheres  que  não iniciaram vida

sexual considerarem a tecnologia como parcialmente adequado/inadequado é 3,2 vezes maior

do que aquelas que apresentam essa característica (1,1; 9,3). O item do atributo Relevância e

eficácia  que  teve  mais  avaliações  parcialmente  adequado/inadequado  foi:  “Estimula  uma

mudança  de  comportamento  em  você”.  Dessa  forma,  as  mulheres  com  menor  nível  de

instrução tenderam a não demonstrar interesse em utilizar o preservativo feminino. Já aquelas

que  não  iniciaram  atividade  sexual  tenderam  a  avaliar  esse  item  como  parcialmente

adequado/inadequado por ainda não ter vida sexual ativa. 
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Na Tabela 14 tem-se a associação entre o atributo Interatividade e o perfil das

participantes.

Tabela  14 –  Associação  entre  o  atributo  Interatividade  e  o  perfil  das  mulheres  com
deficiência visual. Fortaleza, 2015.

Variáveis
Parc. Adequado/

Inadequado
Adequado

RC (IC95%) p
n % n %

Faixa Etária
18-40 3 5,6 51 94,4 0,8 (0,2; 4,4) 0,8391

41-75 3 6,5 43 93,5 1,0
Tipo de Deficiência
Cegueira 3 5,5 52 94,5 0,8 (0,2; 4,2) 0,8001

Baixa Visão 3 6,7 42 93,3 1,0
Estado Conjugal
Com companheiro 3 7,9 35 92,1 1,7 (0,3; 8,8) 0,5321

Sem companheiro 3 4,8 59 95,2 1,0
Escolaridade 
Até Ensino Médio 6 9,4 58 90,6 0,9 (0,8; 1,0) 0,0581

Superior 0 0,0 36 100,0 1,0
Iniciou vida sexual
Não 3 15,8 16 84,2 4,9 (0,9; 26,4) 0,0462

Sim 3 3,7 78 96,3 1,0
Uso do Preservativo 
Feminino
Sim 0 0,0 11 100,0 1,1 (1,0; 1,1) 0,3742

Não 6 6,7 83 93,3 1,0
Escala: Adequado = 10,0; Parcialmente Adequado/Inadequado = 0 a 9,9; 1Teste Pearson Chi-Square; 2Razão de 
verossimilhança.
 

Verifica-se  na  Tabela  14  que  não  se  encontrou  associação  estatisticamente

significante entre a adequação no atributo Interatividade e as variáveis faixa etária (p=0,839),

tipo de deficiência (p=0,800), estado conjugal (p=0,532), escolaridade (p=0,058) e uso do

preservativo feminino (p=0,374). Entretanto, houve associação quanto à variável iniciou vida

sexual (p=0,046), apresentando maior percentual de inadequabilidade as mulheres que não

apresentaram  essa  característica,  com  chance  de  avaliar  a  tecnologia  como  parcialmente

adequado/inadequado 4,9 vezes mais do que as participantes sexualmente ativas.

O único item do atributo  Interatividade  que apresentou avaliação  parcialmente

adequado/inadequado foi “Fornece autonomia ao usuário em relação à sua operação”. Desse

modo,  as  mulheres  que  não  iniciaram  vida  sexual  tenderam  a  ter  mais  dificuldades  na

montagem e/ou utilização da tecnologia, talvez pela falta de intimidade com seus corpos ou

por nunca terem usado o preservativo feminino.
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8 DISCUSSÃO

8.1 Mulheres com deficiência visual

A cegueira, mais prevalente nesse estudo (55%), não está de acordo com o censo

demográfico, visto que a minoria da população com deficiência visual não consegue enxergar

de modo algum (1,3%) (IBGE, 2010). Esse dado pode indicar que as pessoas com cegueira

são mais frequentes em instituições de apoio à PcD visual, local onde foi realizada a coleta de

dados do estudo.

Quanto  à  raça,  52,5%  declararam  ser  de  cor  preta  ou  parda.  Esse  perfil  é

semelhante ao encontrado  no IBGE (2010), onde 53,4% das mulheres que não conseguem

enxergar de modo algum e que tem grande dificuldade declararam ser da raça preta ou parda.

De igual modo, estudo encontrou 55,5% das pessoas cegas que afirmaram ser pretas ou pardas

e 63,8% com religião católica (ARAÚJO et al., 2015a). Este último dado também está de

acordo com esse estudo, onde a maioria das mulheres relatou ter religião católica (48%). 

A causa da deficiência mais frequente foi o glaucoma (29%), seguido da retinose

pigmentar  (15%).  Dados  semelhantes  foram  encontrados,  com  maior  prevalência  de

toxoplasmose ocular (21,1%) seguida por retinose pigmentar (15,8%) em pessoas de 20 a 39

anos. Já a retinose pigmentar (19%) seguido pelo glaucoma (13%) entre pacientes de 40 a 59

anos. Em idosos, o glaucoma (40%) foi o mais prevalente (SILVA; MATOS; LIMA, 2010). O

glaucoma se apresenta como uma das principais  causas de cegueira  (NARIKAWA et  al.,

2011). 

Com  relação  às  variáveis  faixa  etária,  estado  conjugal,  escolaridade  e  renda

familiar,  os  dados  encontrados  são  semelhantes  a  outros  estudos  que  também  utilizaram

instituições  relacionadas  às  PcD  como  forma  de  contatar  a  população.  Cezario  (2014)

apresentou um perfil com maioria de 18-39 anos (64,8%), não casados (52,8%), cursou até

ensino médio (87,7%) e renda familiar  até 2,1 salários mínimos (62,9%). Oliveira  (2013)

também  encontrou  o  maior  número  na  faixa  etária  de  18-49  anos  (84,7%),  não  casados

(55,6%), escolaridade até ensino médio (91,1%) e renda familiar até dois salários mínimos

(65,3%). 

Outro estudo com PcD visual encontrou maioria de idade 18-29 anos (40%), não

casados (75%), cursou até ensino médio (63,6%) e renda familiar até dois salários mínimos

(57,5%) (OLIVEIRA et al.,  2015). Quanto à faixa etária,  o perfil  encontrado globalmente
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difere dos estudos citados, onde 82% das PcD visual estão na faixa etária de 50 anos ou mais

(PASCOLINI; MARIOTTI,  2012).  Esse dado pode  indicar  que os jovens e adultos  são o

público mais frequente em instituições de apoio à PcD visual, onde foi  realizada a coleta de

dados do estudo.

Quanto ao estado conjugal, outras pesquisas corroboram com os achados, onde

mostram que a maioria das PcD visual não são casadas  (MAIA; DEL PRETTE; FREITAS,

2008;  JULIÃO  et  al.,  2013).  As  mulheres  com  deficiência  expressam  desejos  por

relacionamentos  íntimos,  mas  relatam  oportunidades  limitadas  e  dificuldade  em negociar

relacionamentos (FROHMADER, 2013). Segundo a Organização Mundial de Saúde (2009), a

mulher com deficiência tem tendência a ter relacionamentos instáveis e condições econômicas

e nível de escolaridade baixos.  

A questão da escolaridade também foi observada nessa população por Pagliuca et

al  (2014)  e  nos  estudos  supracitados,  onde  92,7% cursou  até  o  ensino  médio.  O  Censo

Demográfico revela diferença entre nível de instrução das mulheres com pelo menos uma

deficiência e das sem nenhuma. A maioria das mulheres de 15 anos ou mais de idade com

algum tipo  de  deficiência  não tem instrução ou possui  apenas  o  fundamental  incompleto

(60,2%),  em  contrapartida  tem-se  aquelas  que  declararam  não  ter  nenhuma  deficiência

(34,9%) (IBGE, 2010). Observa-se que a maioria das mulheres com deficiência não possuem

nenhuma instrução ou apenas alguns anos de estudo, diferentemente do menor percentual de

pessoas sem deficiência. 

Estudo realizado em 30 países revelou que crianças com deficiência são menos

propensas a ingressarem na escola, têm menores taxas de frequência escolar e de mudança

para níveis de escolaridade mais elevados, além da baixa qualidade do ensino proporcionada a

essa  população  (KUPER et  al.,  2014).  A educação  inadequada  pode estar  relacionada  ao

despreparo das instituições e dos profissionais para lidar com diversos tipos de deficiência,

além da falta de recursos que possam auxiliar o aprendizado.

Desde a educação inicial dos estudantes com deficiência são encontradas barreiras

de  acessibilidade  e  permanência  no  ensino,  como  a  infraestrutura  inadequada,  falta  de

investimentos em materiais pedagógicos e em qualificações de professores, além da falta de

incentivo  da  escola  e  da  família  (OLIVEIRA,  2015).  Esse  fato  pode  dificultar  ou

impossibilitar  a continuidade desses alunos na escola,  gerando baixo grau de escolaridade

nessa população.

Relatório  Mundial  sobre  Deficiência  refere  que  há  diferenças  nas  taxas  de

matrícula  nas  escolas  entre  as  deficiências,  onde  as  pessoas  com  deficiência  motora,
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geralmente,  apresentam maior  adesão do que aquelas com deficiência  sensorial  (visual ou

auditiva) (WHO, 2011). O isolamento é uma das consequências do baixo nível educacional

das PcD, uma vez que boa parte dessas pessoas não circula nas ruas, escolas, nem tem acesso

a trabalho (VIANNA; TARDELLI; ALMEIDA, 2012).

Com relação à variável situação de trabalho atual, a maioria das mulheres não

trabalha (66%) porque são aposentadas, incapacitadas para o trabalho ou estão ocupadas com

outras atividades como estudos, trabalhos não remunerados e atividades do lar. É relevante

destacar que, destas, quase 20% não conseguiu encontrar emprego. Estudo apresentou dado

semelhante,  onde 94,4% das pessoas cegas relataram que não trabalham  (ARAÚJO et al.,

2015a). Outros dois estudos encontraram perfil diferente, com 75% e 56,2% de PcD visual

que trabalham (OLIVEIRA, 2013; CEZARIO, 2014). 

A inclusão no mercado de trabalho é uma das ações propostas para a inclusão

social das pessoas com deficiência. Diante disso, é importante considerar a situação em que se

encontra o mercado de trabalho, marcado pela crise, redução de oportunidades de emprego,

baixos salários, falta de profissionais qualificados de acordo com as exigências do mercado,

entre outros (VELTRONE; ALMEIDA, 2010). 

Para  as  PcD,  o  contexto  do  mercado  de  trabalho  se  torna  ainda  pior,  pois  o

preconceito e o estigma da sociedade, a baixa escolaridade e a falta de informações quanto às

suas potencialidades aparecem como fatores que podem dificultar a inserção dessas pessoas

no mercado de trabalho (BITTENCOURT, FONSECA, 2011).  Além da desvantagem social

por vivenciarem uma condição de deficiência, existe a questão de gênero, em que o número

de  homens  com  deficiência  que  trabalham  (83%)  é  superior  ao  de  mulheres  (17%)

(VELTRONE; ALMEIDA, 2010).

Estudo realizado em São Paulo revela que as PcD auditiva e física obtiveram o

maior índice de empregabilidade, pois possuem maior nível de escolaridade que os demais

tipos de deficiências e demandam menores custos para estruturação/adaptação das empresas.

Entretanto,  para  a  PcD  visual  existe  a necessidade  de  reestruturação  do  ambiente,

principalmente  nas  questões  de  orientação  e  mobilidade,  o  que  pode  comprometer  a  sua

empregabilidade,  além do  baixo  nível  de  instrução  associado  (VELTRONE;  ALMEIDA,

2010).

Pesquisa registrou que 60% das PcD visual  encontraram dificuldade  de serem

contratadas. Entretanto, aqueles que foram contratados possuíam alto nível de escolaridade,

condição presente na minoria dessa clientela  (VIANNA; TARDELLI; ALMEIDA, 2012). A
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maioria recebe baixa remuneração e ocupa funções menos importantes do que as pessoas sem

deficiência com a mesma escolaridade (MAIA; CAMINO; CAMINO, 2011).

As pessoas  com deficiência  tendem a ocupar  postos  de trabalho  com funções

auxiliares, que exigem pouca qualificação, por consequência do baixo nível de instrução da

maioria dessa população (PEREIRA, PASSERINO; 2012).  Estudo encontrou que o tipo de

ocupação que as PcD realizavam exigia pouca qualificação profissional, sendo compatíveis

com sua baixa escolaridade e consequente baixo salário (AOKI; OLIVER; NICOLAU, 2011).

Percebe-se que  a  escolaridade  tem grande influência  na aquisição  de  um emprego  e  boa

remuneração.  Deve-se,  portanto,  investir  na  educação  das  PcD para  que  elas  possam ser

incluídas com mais facilidade nesse cenário.

As profissões mais citadas nesse estudo pelas mulheres que trabalhavam foram:

assistente  administrativo,  massoterapeuta,  telefonista  e  revisora  Braille.  Estudo  encontrou

dado semelhante, onde as atividades laborais mais frequentes entre pessoas com deficiência

visual foram: massoterapia, telefonia, atividades em setores administrativos e reciclagem de

materiais (SCHERER, 2014). 

Para que a  PcD seja  inserida  no mercado de trabalho,  é necessário apresentar

qualidades exigidas pelas empresas, como escolaridade, produtividade e competitividade e, ao

mesmo tempo, o seu ingresso deve demandar a menor reestruturação possível por parte das

instituições  empregadoras  para que aumentem suas chances  de contratação (VELTRONE;

ALMEIDA, 2010). 

A falta de informações sobre a deficiência visual e o pouco conhecimento acerca

do potencial dessas pessoas, em conjunto com a crença de que as pessoas com deficiência não

irão corresponder ao plano de trabalho esperado pela empresa, dificulta a contratação dessa

mão de obra (BITTENCOURT, FONSECA, 2011). Vale destacar que boas experiências com

a contratação de PcD podem tornar essa prática mais frequente entre as empresas.

Devido as inseguranças e dificuldades do mercado de trabalho somado a baixa

escolaridade,  baixos salários e dificuldades  de acesso para chegar ao serviço,  muitas  PcD

optam por continuar recebendo o Benefício de Prestação Continuada (BPC), que corresponde

ao  valor  de  um salário  mínimo,  do  que  se  arriscar  no  mercado  de  trabalho  (PEREIRA,

PASSERINO; 2012). Diante disso, verifica-se que ainda há grandes obstáculos, não só por

parte das PcD, mas também pelos empregadores, para que a inclusão da PcD efetivamente se

concretize.

Para  enfrentar  essas  barreiras,  devem-se  adotar  legislações  que  promovam  a

inclusão no trabalho, onde os empregadores analisem a lei e façam as adaptações necessárias,
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como  procedimentos  acessíveis  de  seleção  dos  candidatos,  adaptações  no  ambiente  de

trabalho, alterações nas jornadas de trabalho e oferta de tecnologias assistivas (WHO, 2011).

É necessário que as leis acerca das PcD sejam cumpridas e que haja o fortalecimento das

políticas existentes (OLIVEIRA et al., 2015). 

Quanto  às  características  da  vida  sexual  e  reprodutiva  das  mulheres  com

deficiência visual, observa-se na Tabela 4 que a maioria das mulheres é sexualmente ativa, fez

exame  ginecológico  nos  últimos  três  anos,  realizou  o  Papanicolau  e  apresentou  alguma

alteração na genitália, sendo a mais frequente o corrimento vaginal. Nas mulheres que tiveram

corrimento vaginal, 77% exibiram essa alteração até os 30 anos de idade.  

Com relação a ter iniciado vida sexual, estudo encontrou dado semelhante, onde a

maioria  das  pessoas  com deficiência  relatou  ser  sexualmente  ativa  (TRANI et  al.,  2011).

Pesquisa que objetivou conhecer como as mulheres com deficiência faziam uso dos serviços

de atenção primária, quais suas necessidades e situações de vida revelou que essa população

deseja ter  vida sexual ativa e precisa de atenção quanto a sua saúde sexual e reprodutiva

(NICOLAU; SCHRAIBER; AYRES, 2013). Isto contradiz a crença comum de que as pessoas

com deficiência não são sexualmente ativas.

Foi observado por Oliveira e Pagliuca (2011) que as mulheres com deficiência

visual  exercem  plenamente  sua  condição  feminina,  vivenciando  sua  sexualidade  e

sensualidade sem discriminação ou preconceitos, através do namoro, casamento, maternidade,

entre outros. Entretanto, a sociedade não percebe que a mulher com deficiência também tem

necessidades sexuais e reprodutivas e, dessa forma, se fortalece a visão errônea de que essa

população não tem sexualidade ou vida sexual ativa.

As  pessoas  com  deficiência são  muitas  vezes  tratadas como  seres  humanos

assexuados e sem gênero pela sociedade. Mulheres e homens com deficiência têm diferentes

experiências  de  vida devido  a atributos biológicos,  psicológicos,  econômicos,  sociais,

políticos  e  culturais  associados  com  o  ser feminino  e  masculino (FROHMADER;

ORTOLEVA, 2014).  Todavia, as mulheres com deficiência enfrentam uma situação de dupla

vulnerabilidade devido à discriminação fundamentada no gênero e na deficiência, que somado

aos  demais  aspectos  como  raça,  renda,  trabalho,  sexualidade,  entre  outros,  tornam  essa

questão ainda mais complexa (MELLO; NUERNBERG, 2012). 

Segundo  Gibson  e  Mykitiuk  (2012),  a  ausente  ou  incompleta  educação  sobre

sexo, sexualidade e relacionamentos somada às questões da deficiência afetam as escolhas de

vida das mulheres com deficiência, aumentando sua vulnerabilidade. Estudo com mulheres

com  deficiência  evidenciou  a  vulnerabilidade  em  que  estão  envolvidas.  Seus  discursos
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revelam  vivências  de  rejeição  ou  superproteção  familiar,  barreiras  à  experiência  da

sexualidade e maternidade, dificuldades na aquisição de equipamentos para sua autonomia,

pouco investimento na escolaridade e qualificação profissional, pequeno envolvimento social

e falta de acessibilidade física e comunicacional (NICOLAU; SCHRAIBER; AYRES, 2013).

Assim como todos, a PcD tem direito à autonomia, direito de desfrutar e expressar

sua sexualidade,  ser livre de interferências na tomada de decisões pessoais sobre sua vida

sexual, relacionamentos e questões reprodutivas sem qualquer forma de discriminação, além

de ter acesso à informação sobre a saúde sexual e reprodutiva, educação, serviços e suporte

(FROHMADER; ORTOLEVA, 2014).  Vivenciar a sexualidade de forma adequada, podendo

decidir livremente sobre seus próprios corpos, faz parte do seu bem-estar com os outros e

consigo mesma.

Quanto ao exame ginecológico, observou-se que a maioria das mulheres fez esse

exame nos últimos três anos e realizou o Papanicolau, exame preventivo de câncer de colo de

útero. Estudo nos Estados Unidos encontrou dado semelhante, onde 68% das mulheres com

deficiência  tinham realizado  exame Papanicolau  no ano anterior ao  da pesquisa (DREW;

SHORT, 2010). Em Taiwan foi evidenciado que mulheres com deficiência física têm maior

utilização desses exames do que a população em geral. Esse fato pode estar ligado ao sistema

eficaz de saúde pública para as mulheres vulneráveis em Taiwan (LIN et al., 2011).

Pesquisa  que  comparou  16 tipos  de  deficiências  evidenciou  que  a  deficiência

visual obteve umas das melhores taxas de realização do exame Papanicolau (HUANG; TSAI;

KUNG, 2012). As mulheres com deficiência que fazem exames ginecológicos regulares têm

melhor  saúde ginecológica e  sabem mais  sobre seus  próprios  corpos. Todavia,  algumas

mulheres com deficiência correm o risco de não aderir às questões ligadas a promoção da

saúde e prevenção de doenças (SUDDUTH; LINTON, 2011).

Em oposição aos achados desse estudo, pesquisa revelou que a taxa de realização

do Papanicolau  entre as mulheres com deficiência com idade entre 30 anos ou mais foi de

7,71%  (HUANG;  TSAI;  KUNG,  2012).  Outro  estudo  relatou  que  as  mulheres  com

deficiência  tiveram menores  chances  do que aquelas  sem deficiência  de ter  realizado um

exame Papanicolau (DREW; SHORT, 2010). As mulheres com deficiência muitas vezes não

recebem atendimento ginecológico adequado e, portanto, estão em maior risco de morbidade

e mortalidade por doenças ginecológicas (SUDDUTH; LINTON, 2011).

A  maioria  das  mulheres  com  e  sem  deficiência  que  não  realizou  o  exame

recentemente relatou que a razão mais comum para não ter feito o Papanicolau foi não ter

apresentado nenhum tipo de problema e, dessa forma, a consulta foi sendo adiada  (DREW;
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SHORT, 2010). Observa-se que a razão mais frequente foi semelhante para as mulheres com

e sem deficiência, demonstrando que ambas apresentaram dificuldade em aderir à prevenção

de doenças. É sabido que o exame ginecológico deve ser realizado anualmente para pessoas

com vida sexual ativa.

A consulta ginecológica faz parte da assistência à saúde da mulher, independente

se existe uma condição de deficiência associada ou não, podendo ser realizada pelo médico e

pelo enfermeiro juntamente com os demais profissionais de saúde por meio de um processo

de interdisciplinaridade (CARVALHO; BRITO; MEDEIROS, 2014).  O exame ginecológico

facilita a triagem para cânceres de mama, cervical, vulvar, vaginal e retal, além de identificar

DST e promover a saúde sexual e reprodutiva (SUDDUTH; LINTON, 2011). 

As mulheres com deficiência são menos propensas a receber uma recomendação

pelos profissionais de saúde para realizar o exame preventivo de câncer de colo de útero, por

deduzirem que elas não são sexualmente ativas (DREW; SHORT, 2010). Dessa forma, essa

população pode ser negligenciada quanto aos cuidados de saúde.

Entretanto, ainda existe a falta de conhecimento por parte dos profissionais quanto

às  necessidades  específicas  dessa  população  durante  a  realização  de  uma  consulta

ginecológica  (CARVALHO; BRITO; MEDEIROS,  2014).  Para  a  mulher com deficiência

visual, deve-se oferecer a oportunidade de conhecer o espéculo e qualquer outro equipamento

que será utilizado e articular cada passo do exame antes de prosseguir, pois diferentemente

das pessoas com visão, ela não está observando com o olhar o que está ocorrendo no ambiente

(BATES; CARROLL; POTTER, 2011). Além disso, conhecer a sala com a bengala ou cão

guia pode acalmá-la e prepará-la psicologicamente para a consulta  (SUDDUTH; LINTON,

2011).

Criar  um vínculo  entre  o profissional  e o  cliente  através  da escuta ativa  e  do

esclarecimento de dúvidas e anseios pode garantir  a adesão da mulher  com deficiência  às

consultas  e  seu  retorno  ao  serviço  (CARVALHO;  BRITO;  MEDEIROS,  2014).  A

comunicação clara e abrangente, individualizada e respeitosa pode proporcionar nas mulheres

com deficiência um sentimento de conforto ao participar de sua saúde ginecológica e, dessa

forma, favorecer o retorno às consultas (SUDDUTH; LINTON, 2011). Esses fatores ajudam a

construir uma parceria terapêutica eficaz.

Os serviços de saúde devem promover a prevenção do câncer de colo do útero

através  de programas  educacionais que  sejam  inclusivos e  sensívéis  às necessidades

específicas dessa clientela (COURTNEY-LONG et al., 2011). Devem-se encorajar de maneira

proativa  os  profissionais  de  saúde  a  realizar  exame  Papanicolau  regular  e  adequado  em
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mulheres com deficiência,  especialmente visando melhorar os seus conhecimentos sobre o

exame  (HUANG;  TSAI;  KUNG,  2012).  A  aquisição  do  conhecimento  por  parte  dessas

mulheres pode interferir positivamente na adesão ao exame ginecológico.

Com relação ao  corrimento  vaginal,  alteração  na  genitália  mais  relatada  pelas

mulheres com deficiência visual (49%), e à pequena ocorrência de feridas (7%) e verrugas

(1%), estudo revelou dados semelhantes com mulheres sem deficiência na faixa etária entre

15 e 64 anos, onde 55,2% já apresentaram corrimento vaginal pelo menos uma vez na vida,

7,3% feridas na vagina,  2,2%, bolhas e 1,8% verrugas (BRASIL, 2011a).  Observa-se que

nesse aspecto as mulheres com deficiência se assemelham com as demais mulheres.

Estudo  relatou  que  o  corrimento  vaginal  é  uma  das  principais  queixas

ginecológicas  da população feminina  em geral  e  sua ocorrência,  assim como a de outras

alterações ginecológicas, pode interferir na qualidade de vida dessas mulheres (SALIMENA

et  al.,  2012).  Além disso,  esse  sintoma  é o  primeiro  motivo  de  procura  por  um médico

ginecologista (RAUGUST; DUARTE, 2013).

O  corrimento  vaginal  é  o  principal  sintoma  das  vulvovaginites  (infecções

vaginais), onde a  Gardnerella vaginalis, Candida sp e Trichomonas vaginalis são os agentes

causadores mais frequentes. Entretanto, apenas o Trichomonas vaginalis é considerado uma

DST (RAUGUST; DUARTE, 2013). Dessa forma, não se pode inferir que as mulheres com

deficiência visual que exibiram corrimento vaginal apresentaram DST, visto que esse sintoma

precisa ser investigado para o correto diagnóstico.

As  DST  normalmente  se  revelam  através  de  feridas,  verrugas,  bolhas  e

corrimentos no órgão genital, sendo sua principal forma de transmissão o contato sexual com

uma pessoa infectada e tendo como causa vários tipos de agentes (SOUZA et al., 2012b). As

úlceras  genitais  podem  indicar  sífilis,  cancro  mole,  herpes  genital,  donovanose  e

linfogranuloma venéreo. Já as verrugas genitais  são expressões da infecção pelo Papiloma

Vírus Humano (HPV) (BRASIL, 2010a). Esta última é uma das infecções que mais preocupa,

pois pode causar o câncer de colo de útero (SOUZA et al., 2012b).

Ainda na Tabela 4, verifica-se que dentre as mulheres que apresentaram algum

tipo de alteração na genitália, a maioria realizou tratamento e procurou profissional médico.

Entretanto,  a  minoria  foi orientada  a  usar  regularmente  preservativo  (38%), informar  o(s)

parceiro(s) (42%), realizar o teste de HIV (32%) e fazer o teste de sífilis (26%). 

Estudo com pessoas com deficiência auditiva encontrou dados divergentes, onde

foi evidenciado que 97,9% dos ouvintes procurariam um profissional de saúde em caso de

apresentar algum sintoma de DST, enquanto que apenas 47,1% dos surdos fariam o mesmo.



65

Além disso, 56,1% dos não-ouvintes não saberiam detectar sinais e sintomas característicos

de DST e caso fossem diagnosticados com alguma DST, 43,1% não consideraria importante o

parceiro  procurar  um profissional  de  saúde  (PINHEIRO FILHO et  al.,  2010).  Embora  a

maioria  das  mulheres  com  deficiência  visual  tenha  procurado  o  profissional  de  saúde  e

realizado o tratamento, vale ressaltar a importância  de alertá-las sobre o reconhecimento de

alterações  no seu corpo e a  busca pelo tratamento médico  tanto individual  quanto para o

parceiro assim que possível. 

Pesquisa revelou que a busca por tratamento dos indivíduos que declararam ter

tido algum sintoma relacionado à DST foi  maior  entre  as  mulheres  (BRASIL,  2011a).  O

imaginário  social  de gênero  reforça as  diferentes  características  entre  homens  e  mulheres

acerca do cuidado em saúde, onde as mulheres são mais participativas e tem maior adesão às

recomendações  dos  profissionais,  enquanto  os  homens  são  mais  ausentes,  impacientes  e

tendem a não seguir as propostas de cuidado (MACHIN et al., 2011). 

Quanto  à  busca  pelo  profissional,  o  médico  foi  o  mais  mencionado  e  o

farmacêutico foi citado por poucas mulheres, o enfermeiro não foi citado por nenhuma delas.

Estudo  com mulheres  que  apresentaram alterações  ginecológicas  também  encontrou  essa

baixa procura pelo enfermeiro. Embora o médico seja visto pela sociedade como aquele que

cura,  o enfermeiro possui importante  papel no cuidado à saúde, podendo ser excelente na

promoção da saúde e prevenção de doenças e apto a prestar assistência integral à mulher,

respeitando  sua  individualidade  e  tornando-a  participativa  e  responsável  nesse  processo

(SALIMENA et al., 2012).

Em estudo com pessoas  sem deficiência  foi  verificado que 54% das mulheres

receberam orientação do profissional de saúde de usar o preservativo, 70,5% de comunicar

aos seus parceiros sexuais, 31,7% de fazer o teste anti-HIV e 22,5% de fazer o teste para

sífilis  (BRASIL,  2011a).  Pesquisa  evidenciou  que  mais  da  metade  das  pessoas  com

deficiência nunca fez o teste de HIV e não saberia aonde ir caso fosse orientado a realizá-lo.

Além  disso,  aproximadamente  39%  das  pessoas  com  deficiências  nunca  receberam

informações básicas sobre saúde sexual (TRANI et al., 2011).

A alta porcentagem de mulheres sem deficiência que receberam orientação sobre

o preservativo e a comunicação aos parceiros difere dos dados achados com as mulheres com

deficiência. Isso pode significar que muitos profissionais de saúde não levam em consideração

a sexualidade que também é vivenciada por essa população. Quanto à baixa porcentagem de

mulheres que receberam orientação de realizar os testes de HIV e sífilis, dado semelhante ao
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encontrado nesse estudo, pode estar relacionado ao pouco conhecimento dos profissionais de

saúde sobre as diretrizes para diagnósticos e tratamentos precoces.

Mulheres  com  deficiência  relataram  o  despreparo  dos  profissionais  de  saúde

quanto às questões ligadas à sexualidade dessa clientela (NICOLAU; SCHRAIBER; AYRES,

2013). Mesmo onde os serviços de saúde sexual e reprodutiva e programas estão disponíveis,

as mulheres com deficiência são mal servidas devido a fatores como falta de profissionais

qualificados,  estereótipos  e  suposições  difundidas  que  as  mulheres  com  deficiência  são

assexuais (FROHMADER; ORTOLEVA, 2014). Muitos profissionais não têm conhecimento

sobre  as  deficiências  e  não  dedicam  tempo  suficiente  para  atender  toda  a  gama  de

necessidades dessa população durante os encontros.

Os trabalhadores de saúde devem conhecer e respeitar as necessidades de saúde

das mulheres com deficiência e ter como alvo a mudança das suas práticas profissionais, da

estrutura  e  organização  do  trabalho,  refletindo  sobre  o  processo  de  assistência  à  PcD

(SANTOS  et  al.,  2013).  Diante  desse  cenário,  é  de  fundamental  importância  que  sejam

incorporadas  na  formação  curricular  dos  profissionais  de  saúde  questões  relacionadas  às

particularidades  da  pessoa  com  deficiência,  como  seu  contexto  social,  cultural  e

comunicacional,  para  que  desenvolvam  competências  (ROBEY  et  al.,  2013).  Além  do

despreparo  desses  profissionais,  as  mulheres  com  deficiência  enfrentam  diversas  outras

barreiras.

As  PcD  com  baixo  nível  socioeconômico  tenderam  a  ter  menos  acesso  aos

serviços de saúde (TRANI et al., 2011). Estudo realizado com mulheres com deficiência no

Canadá  revelou  que  essas  pessoas  experimentam  obstáculos  significativos  de  acesso  a

profissionais, programas de apoio, informações e serviços de saúde (GIBSON; MYKITIUK,

2012).  Ademais,  enfrentam  a  falta  de  transporte  e  de  equipamentos  adequados

(FROHMADER; ORTOLEVA, 2014). Essa clientela deve ter a mesma gama e qualidade dos

cuidados de saúde que as demais pessoas.

A  condição  da  deficiência  não  deve  sobrepor  a  de  ser  mulher,  devendo  ser

respeitada, compreendida em suas necessidades e assistida com qualidade em sua saúde. Uma

medida de fortalecimento dessa clientela pode ser a inserção dessas mulheres nas pautas de

discussões,  favorecendo  sua  participação  ativa  nas  políticas  públicas  voltadas  a  mulher

(SANTOS et al., 2013). 

Quanto à Tabela 5, tem-se que a maioria  das mulheres  não recebeu ou pegou

preservativo masculino ou feminino gratuitamente no serviço de saúde,  Organizações  não

Governamentais  (ONG)  e  escola/instituições  de  ensino.  Estudo  evidenciou  que  o  uso  de
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métodos  anticoncepcionais  é  baixo na  população  de  pessoas  com deficiência,  onde  71%

relatou não  utilizar  nenhum  tipo  de  método  (TRANI  et  al.,  2011).  Esse  fato  reforça  a

importância de trabalhar o tema das DST com essa clientela.

Os serviços de saúde na atenção primária devem disponibilizar todos os métodos

contraceptivos  indicados  pelo  Ministério  da  Saúde.  Nesse  contexto,  para  que  os  usuários

possam decidir sobre qual método utilizar, os profissionais precisam informá-los acerca das

alternativas existentes e, caso necessário, referenciá-los para os outros níveis de atenção à

saúde para ter acesso aos demais métodos (MACHADO et al., 2013).  

É necessário difundir  as  informações  sobre os métodos  contraceptivos  para as

pessoas com deficiência visual, para que possam escolher o método que melhor se adequa ao

seu estilo de vida. Entretanto, a falta de materiais e recursos de educação em saúde acessíveis

às PcD visual ainda é um problema vivenciado pelos profissionais de saúde e pelos próprios

usuários (OLIVEIRA; PAGLIUCA, 2011). A dificuldade enfrentada pelos trabalhadores em

saúde em transmitir  a informação às PcD somada ao pouco conhecimento  dessa clientela

sobre métodos anticoncepcionais pode estar ligada a pequena quantidade de mulheres que

pegaram ou receberam preservativos nos serviços de saúde. 

Quanto à escola, estudo com adolescentes revelou que as informações recebidas

sobre métodos contraceptivos e DST decorreram em grande parte da instituição de ensino,

evidenciando a importância da escola na educação sexual. Entretanto, mesmo conhecendo as

formas de prevenção das DST, esse público ainda mantém comportamento sexual de risco,

sendo necessário que a escola reforce o uso dos métodos e trace estratégias contínuas a essa

população  (GARBIN  et  al.,  2010).  Essa  situação  se  torna  ainda  mais  grave  para  os

adolescentes  com  deficiência  visual  devido  ao  pouco  conhecimento  sobre  os  meios  de

prevenção e DST (BEZERRA; PAGLIUCA, 2010).

Realizar palestras com diálogo aberto e debates profundos sobre educação sexual

na escola se mostrou uma metodologia muito eficaz para trocar informações e prevenir DST e

gravidez na adolescência (ARAÚJO et al., 2015b). Essa pode ser uma oportunidade para o

esclarecimento sobre métodos contraceptivos e DST e disponibilização de preservativos, visto

que a escola é uma respeitável fonte de informações educativas em saúde. 

As ONG também podem ter importante papel na saúde sexual e reprodutiva da

PcD visual. Um exemplo bem sucedido ocorreu na Nigéria, onde existem ONG,  altamente

comprometidas  com  a  educação  e  capacitação  dos  alunos  com  deficiência  visual,  que

produzem livros em Braille e vende-os para os alunos do ensino secundário a preço de custo

das cópias impressas em tinta, o que é considerado três vezes mais barato do que o Braille
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(BABALOLA; HALISO, 2011). Através da informação, as PcD visual poderão conhecer os

métodos contraceptivos  e as DST e,  assim,  evitar  comportamentos  de risco,  aderindo aos

métodos de prevenção.

Ainda  de  acordo  com  a  Tabela  5,  todas  as  mulheres  com  deficiência  visual

relataram já conhecer o preservativo feminino mesmo que só de ouvir falar, entretanto apenas

11% já o utilizaram em relações sexuais. Estudo encontrou dado semelhante, em que 84,2%

das  mulheres  conheciam o  preservativo  feminino,  mesmo  que  só  de  ouvir  falar,  e  8,4%

relataram ter utilizado esse método nas relações sexuais (BRASIL, 2011a). Observa-se que as

mulheres com deficiência se assemelham com as demais mulheres nesse quesito.

Outro estudo evidenciou que 89% das mulheres já ouviram falar do preservativo

feminino,  7,1%  possuíam  conhecimento  adequado  sobre  esse  insumo  e  apenas  1,3%  o

utilizavam  adequadamente  em todas  as  relações  sexuais  (NICOLAU;  PINHEIRO,  2012).

Pesquisa com mulheres presidiárias afirmou que 34% não conhece o preservativo feminino na

prática, 9,1% nunca se interessou em usar e 19,2% relatou a dificuldade de acesso ao método,

além disso, 83,9% não foi capaz de descrever algum cuidado com o preservativo feminino

(NICOLAU et al., 2012).  

Estudo  com  mulheres  com  deficiência  visual  exibiu  comentários  errôneos,

gerados de mitos e tabus, e dúvidas durante a colocação do preservativo feminino em uma

prótese, evidenciando o pouco conhecimento dessa clientela sobre o método (WANDERLEY

et al.,  2012).  Em geral,  a utilização do  preservativo feminino é baixa e vários obstáculos

impedem a aprovação mais ampla da sua utilização, como acesso, custo, estética, dificuldade

de  inserção,  remoção  e  pouca  divulgação  (GALLO;  KILBOURNE-BROOK;  COFFEY,

2012).

A  baixa  adesão  ao  preservativo  feminino  pode  estar  ligada  a  uma  falha  na

divulgação das vantagens do método, a estética ser inconveniente para algumas mulheres e a

baixa oferta do insumo interligada a pouca procura do mesmo (MACHADO et al., 2013). A

pequena distribuição pelo serviço de saúde somada a pouca disponibilidade no comércio e ao

elevado custo em relação ao preservativo masculino também pode estar relacionada ao baixo

uso desse método (MOURA; LIMA; SILVA, 2012). 

Percebe-se que  o  preservativo  masculino  é  amplamente  distribuído  em todo o

território nacional, recebe maior investimento em ações educativas e é alvo de campanhas

frequentes  na  mídia,  o  que  contribui  para  sua  divulgação  sistemática  para  a  população,

diferentemente do preservativo feminino (GOMES et al., 2011). Por que não investir nesse
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método e realizar ações conjuntas ao preservativo masculino, já que se apresenta como uma

importante alternativa para as mulheres? 

Outro  motivo  desafiador  na  luta contra as  DST  é a  utilização inconsistente  e

incorreta dos preservativos masculinos e femininos e a probabilidade de interromper o uso em

parcerias de longo prazo (BEKSINSKA;  SMIT;  MANTELL, 2011).  Estudo com homens e

mulheres com deficiência visual revelou que a confiança no parceiro foi o motivo mais citado

por ambos os sexos que levam ao não uso do preservativo (CERQUEIRA; FRANÇA, 2011).

Além desses fatores, a falta de intimidade da mulher com seu próprio corpo pode

diminuir  o  interesse  pelo  preservativo  feminino  (MOURA;  LIMA;  SILVA,  2012).  Esse

artefato requer um contato íntimo com o órgão genital  o que pode dificultar  a tomada de

decisão  para  uso  do  método.  Dessa  forma,  os  profissionais  de  saúde  devem investir  em

estratégias que instiguem as mulheres e estimulem a curiosidade (NICOLAU et al., 2012). 

Dentre as vantagens, o preservativo feminino pode ser colocado horas antes da

relação sexual, permite a mulher conhecer melhor sua anatomia, pode suprir a lubrificação

vaginal  comum  na  menopausa  e  oferece  maior  autonomia  e  elevação  da  autoestima  às

mulheres (GOMES et al., 2011). Nesse contexto, é importante difundir o conhecimento sobre

esse método, abordando suas vantagens e desvantagens para que a mulher tenha liberdade

para decidir, além de facilitar o acesso ao método (CAVALCANTE et al., 2015). Portanto,

torna-se relevante que a oferta do preservativo feminino em conjunto com suas orientações de

uso seja incorporada na rotina dos serviços de saúde (NICOLAU et al., 2012). 

Encerra-se  esse  bloco de discussões,  tendo  em vista  que  conhecer  o  perfil  da

população estudada pode influenciar o contexto de sua saúde. Ao estudar as características da

clientela, os profissionais terão embasamento para refletir sobre seu processo de trabalho e

construir estratégias direcionadas às necessidades da população (OLIVEIRA et al., 2015).

8.2 Tecnologia Assistiva

De acordo com a Tabela 7, observa-se no atributo Objetivos que apenas o item 1,

“Relaciona  o  conteúdo  abordado  no  seu  dia  a  dia”,  obteve  avaliação  parcialmente

adequado/inadequado (18%). Este resultado deve-se ao fato de as mulheres relatarem que a

tecnologia não retrata o dia a dia das mesmas devido a temática do preservativo feminino não

estar presente em seus cotidianos. Referiram ainda ser um assunto pouco falado, rodeado de

mitos e tabus. Além disso, algumas mulheres jovens expuseram que geralmente aprendem

esses assuntos com os amigos,  pois os pais  não falam sobre essa temática.  Na Tabela 9,
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percebe-se  que  a  maioria  das  mulheres  que  fizeram  essa  avaliação  parcialmente

adequado/inadequado  já  utilizou  esse  método,  mostrando  que  mesmo  após  o  uso,  o

preservativo feminino não faz parte do seu cotidiano. 

A questão do preservativo feminino não fazer parte do cotidiano das participantes

já foi discutido anteriormente, onde foi verificado que poucas o conhecem na prática além de

se  ter  um percentual  muito  baixo  das  que  já  o  utilizaram  em relações  sexuais,  além de

apresentarem falas influenciadas por mitos e tabus e apontarem para a confiança no parceiro.

Dessa  forma,  ressalta-se  a  importância  da  tecnologia  desse  estudo,  pois  poderá  levar  o

conhecimento sobre este tipo de método contraceptivo a essa clientela.

Quanto à falta de orientação sexual pelos pais, estudo encontrou dado semelhante,

em que a maioria das adolescentes com deficiência visual relatou conversar sobre sexualidade

com amigas da rua e do colégio, pois os pais demonstram dificuldade de dialogar sobre esse

tema e acabam transferindo esse papel a terceiros, como por exemplo a escola (BEZERRA;

PAGLIUCA, 2010).  Deixar a responsabilidade da educação sexual nas mãos dos amigos e

colegas pode gerar conhecimentos inadequados ou incorretos.

Em oposição aos achados, foi evidenciado no Canadá que a educação sobre essa

temática para mulheres com deficiência partiu em maior parte dos pais ou da escola e em

menor  pelos  profissionais  de  saúde  (GIBSON;  MYKITIUK,  2012).  Nesse  contexto,  vale

destacar a importância da família, da escola e dos profissionais de saúde na orientação desses

adolescentes sobre a sexualidade (OLIVEIRA; PAGLIUCA, 2011).

Os demais itens (2, 3 e 4) do atributo Objetivos foram avaliados como adequado

por  100% das  mulheres,  significando  que  a  tecnologia  esclarece  as  dúvidas  e  estimula  a

aprendizagem sobre o uso do preservativo  feminino e estimula  a  aprendizagem de novos

conceitos ou fatos. O objetivo das tecnologias educativas em saúde deve ser a disseminação

de informações e esclarecimento da população visando a promoção e educação em saúde e

garantindo a efetividade no cuidado. Daí a importância de passar pelo processo avaliativo

(OLIVEIRA; CARVALHO; PAGLIUCA, 2014).

Com  relação  ao  atributo  Acesso,  composto  pelos  itens  5  e  6,  a  maioria  das

mulheres  o  avaliou  como  adequado.  O  item  5,  “Permite-lhe  buscar  informações  sem

dificuldades”, se refere ao acesso e manuseio do áudio, que por estar em arquivo mp3 respeita

a acessibilidade das pessoas com deficiência visual, pois pode ser utilizado em computador,

aparelho de som e celular. O item 6, “Disponibiliza os recursos adequados e necessários para

sua utilização”, está relacionado a adequabilidade dos materiais utilizados para construção e
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uso da tecnologia,  os quais foram aprovados por serem de baixo custo e de fácil  acesso,

aliando o tato e a audição para a utilização da TA.

A educação em saúde para pessoas com deficiência visual pode se tornar mais

eficaz com o uso de tecnologias que utilizem o tato e a audição em conjunto com o diálogo

entre  o  facilitador  e  o  participante  (CAVALCANTE  et  al.,  2015).  Estudo  reforça  o

desenvolvimento de recursos que estimulem atividades motoras e sensitivas que não foram

comprometidas pela deficiência, como, por exemplo, o tato e a audição (JORGE, 2010).

Pesquisa  evidenciou  que  um  museu  de  ciências  desenvolveu  materiais

tridimensionais para toque acompanhados por um áudio-guia em formato mp3, com objetivo

de inserir as pessoas com deficiência visual na cultura científica. O uso conjugado do tato e da

audição  se  mostrou  importante  estratégia  educativa,  pois  facilitou  a  construção  e  a

compreensão dos conceitos ao organizar o pensamento teórico e contribuiu para a formação

de imagens mentais (BIZERRA et al., 2012). 

Representações  gráficas  realizadas  com  relevo,  maquetes  e  ilustrações

perceptíveis ao toque são importantes recursos pedagógicos para as pessoas com deficiência

visual, pois podem facilitar o processo de ensino aprendizagem e o acesso ao conhecimento

(GASPARETTO et  al.,  2012).  Apesar  dessas  boas  experiências,  o  acesso  a  recursos  e  à

informação pela pessoa com deficiência visual ainda é limitado.

Historicamente, a exclusão nos meios de comunicação e informação faz parte do

contexto vivenciado pelas pessoas com deficiência  e, apesar da busca pela acessibilidade,

ainda existem dificuldades na inclusão plena em ambientes e atividades cotidianas (PESSINI

et al., 2013). Embora as pessoas com deficiência visual não possam ler a cópia convencional

em tinta,  eles  têm o direito  à  informação  e  o direito  de  ler  as  informações  em formatos

acessíveis a eles, como em áudio, Braille ou impressões com letras ampliadas que podem ser

facilmente acessadas pelas PcD visual (BABALOLA; HALISO, 2011). 

A enfermagem deve se apropriar das formas de garantir acessibilidade baseadas

no conceito de desenho universal,  onde todas as pessoas tenham acesso à informação em

saúde. Dessa forma, é preciso ter conhecimento sobre as deficiências, para que a educação em

saúde  seja  construída  em  formato  acessível  (CARVALHO;  PAGLIUCA;  FERNANDES,

2015).  O desenvolvimento de tecnologias pode também facilitar o acesso das pessoas com

deficiência visual à informação.

No contexto  da saúde sexual  e  reprodutiva,  há uma escassez de informação e

educação acessível para as mulheres com deficiência, questão urgente que precisa de solução

em  todo  o  mundo.  Dessa  forma,  inclui-se  o  direito  de  procurar,  receber  e  transmitir
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informações e idéias relativas aos direitos sexuais e reprodutivos em um formato acessível,

tais  como  Braille,  áudio,  linguagem  clara  e  simples  e  sites  acessíveis  (FROHMADER;

ORTOLEVA, 2014). Observa-se a necessidade de iniciativas dos enfermeiros na prevenção

de DST e a urgência em desenvolver métodos e materiais nesta temática e acessíveis às PcD

visual (CAVALCANTE et al., 2013).

Quanto ao atributo Clareza, itens 7, 8 e 9, foi o que mais recebeu sugestões para

aperfeiçoar  a  tecnologia.  A  maioria  das  mulheres  referiu  que  a  tecnologia  tem  todas  as

informações que elas gostariam de saber (item 8) e se apresenta com linguagem simples (item

9). Entretanto,  28% relatou que as instruções não são suficientes para conseguir montar e

utilizar a tecnologia (item 7), sendo necessário realizar ajustes que foram incorporados à TA. 

A clareza de um conteúdo está vinculada ao fácil entendimento das informações

apresentadas pela tecnologia, considerando as características da população que irá utilizá-la

(GUIMARÃES;  CARVALHO;  PAGLIUCA, 2015).  Para  que  as  pessoas  com deficiência

visual possam se tornar mais independentes e participativas em sua saúde, é necessário que as

informações e orientações em saúde sejam claras e detalhadas (REBOUÇAS et al., 2016).

Estudo que desenvolveu tecnologia para pais cegos, afirma que a linguagem deve

ser simples, precisa e com frases curtas, por ser voltada a um público que em sua maioria tem

baixo nível instrucional (CEZARIO; ABREU; PAGLIUCA, 2014). Pesquisa com tecnologia

desenvolvida para pessoas cegas na temática da amamentação relatou que foi adotada uma

linguagem popular, entretanto, alguns termos técnicos foram mantidos para não desvalidá-la

cientificamente (OLIVEIRA; CARVALHO; PAGLIUCA, 2014). Ressalta-se a importância

da clareza nas informações para melhor entendimento da clientela.

No atributo Estrutura e apresentação, representado pelos itens 10, “Apresenta o

conteúdo  de  forma  organizada”,  e  11,  “Possui  estratégia  de  apresentação  atrativa”,  as

mulheres sugeriram que a locutora deveria falar mais compassadamente e que o intervalo de

tempo entre as instruções fosse maior,  visando melhor organização do áudio. Além disso,

relataram que a tecnologia possui estratégia atrativa por utilizar os sentidos tátil e auditivo.

 A estrutura e apresentação de uma tecnologia se referem à forma de apresentar as

instruções,  incluindo  sua  organização  geral,  formatação,  sequência  lógica,  estratégia  de

apresentação e coerência das informações (MOREIRA et al., 2014). Tecnologias são meios

criativos e atrativos para difundir informações, podem favorecer a dinamização do processo

ensino aprendizagem e facilitar o trabalho da enfermagem (ÁFIO et al., 2014). 

Utilizar estratégia inadequada ao contexto e que seja pouco atrativa pode causar

evasão dos participantes por falta de motivação. Por isso, o planejamento é uma importante
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etapa para que a educação em saúde seja efetiva (MARIANO et al.,  2013).  Para as PcD

visual,  tecnologias  que  utilizem  os  sentidos  tátil  e  auditivo  podem  ser  ferramentas  de

educação  em  saúde  atrativas  à  essa  clientela,  destacando  que  a  organização  geral  da

tecnologia pode influenciar na apreensão do conhecimento.

Conforme as Tabelas 10, 11 e 12, observa-se que as mulheres com faixa etária de

18 a 40 anos tenderam a avaliar a tecnologia como parcialmente adequada/inadequada nos

atributos Acesso, Clareza e Estrutura e apresentação. Dessa forma, sugeriram mais melhorias

para a tecnologia,  fato que pode indicar  maior  conhecimento ou interesse no preservativo

feminino por este  público,  talvez  por  ter  maior  proporção de pessoas  sexualmente  ativas.

Estudo revela que foram verificadas maiores proporções de indivíduos com vida sexual ativa

nos últimos 12 meses entre pessoas de 25 a 49 anos (BRASIL, 2011a).

Com relação ao atributo Relevância e eficácia, itens 12, 13, 14 e 15, observa-se na

Tabela 7 que o item 14 “Estimula uma mudança de comportamento em você” foi o que mais

obteve valorações  parcialmente  adequado/inadequado,  pois as mulheres  relataram que não

tem interesse  em utilizar  o  preservativo  feminino  por  serem casadas  ou  estarem em um

relacionamento estável e outras por não terem iniciado a vida sexual. Pode-se observar na

Tabela 13 que as mulheres que não iniciaram vida sexual e as que possuem menor nível de

instrução  tenderam a  avaliar  a  tecnologia  como  parcialmente  adequado/inadequado  nesse

atributo.

Estudo revelou que mulheres aprovaram o preservativo feminino como método

contraceptivo,  principalmente  em  substituição  aos  contraceptivos  hormonais  por  estes

apresentarem muitos efeitos colaterais. Entretanto, muitas vezes o companheiro desaprova o

método,  o  que  não  gera  a  substituição  na  prática  (ALBUQUERQUE;  VILLELA,  2011).

Desse modo, identifica-se ainda a falta de autonomia feminina, a dificuldade de negociação e

a obediência ao cônjuge.

Outro  ponto  é  a  confiança  no  parceiro,  onde  algumas  mulheres  acreditam na

fidelidade e por serem casadas não negociam o uso do preservativo feminino. Dentre as que

reconhecem a infidelidade do companheiro, o medo de serem mal interpretadas ou acusadas

de traição e o risco de estarem indiretamente autorizando a infidelidade do cônjuge faz com

que não abordem o assunto (GOMES et al.,  2011). Portanto,  percebe-se a necessidade de

incluir  a  figura  masculina  nas  ações  de  educação  em saúde que  envolva  as  temáticas  de

questões  de  gênero,  sexo,  sexualidade,  empoderamento,  acordos  e  trocas  sexuais

(ALBUQUERQUE; VILLELA, 2011).
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Para envolver o casal e auxiliar na escolha do método, os profissionais podem

lançar mão de tecnologias educativas visando alcançar resultados positivos com a negociação

de métodos contraceptivos, incluindo orientações acerca do preservativo feminino para uma

prática segura e eficaz (NICOLAU et al., 2012). Dessa forma, as mulheres poderão aumentar

o seu conhecimento e potencializar sua capacidade de negociação e de tomada de decisão,

podendo tornar o preservativo feminino uma opção real para o casal.

Quanto ao item 12, “Permite-lhe refletir sobre o conteúdo apresentado”, e ao item

13, “Desperta o seu interesse para utilizá-la”, 99% das mulheres avaliaram como adequado,

mostrando que a tecnologia permite refletir sobre o uso do preservativo feminino e desperta

interesse na mulher para utilizá-la como meio de aprender sobre o método. Refletir  sobre

determinado assunto não significa que haverá uma mudança de comportamento, mas já é um

primeiro passo para essa decisão (MARIANO et al., 2013).

Tecnologia  educativa  foi  utilizada  para  que  pessoas  com  deficiência  visual

pudessem conhecer uma temática e refletir sobre sua saúde, tendo em vista que a tecnologia

pode subsidiar a tomada de decisão (CARVALHO; PAGLIUCA; FERNANDES, 2015). O

profissional de saúde deve cada vez mais utilizar sua criatividade e ousadia para implementar

estratégias  educativas  inovadoras  e  efetivas,  que  despertem  o  interesse  e  proporcionem

reflexão e mudança de prática no indivíduo ou comunidade (MARIANO et al., 2013).

Ainda  no  atributo  Relevância  e  eficácia,  o  item  15,  “Reproduz  o  conteúdo

abordado em diferentes contextos”, obteve total aprovação pelas mulheres, evidenciando que

a tecnologia pode ser utilizada na escola, nos serviços de saúde, na família, com grupos de

amigos,  dentre  outros.  Esse  é  um ponto  positivo  para  a  TA,  pois  favorece  a  difusão  do

conhecimento acerca do preservativo feminino.

Objetivando educar  o adolescente com deficiência  visual para a vida sexual,  a

escola e a família tem essencial função e precisam participar mais ativamente na vida dessa

clientela  (BEZERRA;  PAGLIUCA,  2010).  Esse  envolvimento  pode  ser  auxiliado  por

tecnologias assistivas na temática da saúde sexual e reprodutiva que visem a promoção da

saúde, como é o caso da TA Construir para aprender a usar o preservativo feminino.

Tecnologias adequadas às necessidades da clientela  com deficiência  visual são

importantes recursos para acesso ao conteúdo estudado, assim como os demais alunos, e para

melhor  desempenho  dos  escolares,  onde  eles  poderão  se  desenvolver  e  superar  possíveis

limitações  impostas  pela  deficiência  (GASPARETTO et  al.,  2012).  Através  da tecnologia

desse estudo, estudantes com deficiência visual poderão ter acesso ao conhecimento sobre o
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preservativo  feminino,  pois  é  uma  ferramenta  que  pode  ser  utilizada  pelo  professor  e,

consequentemente, difundida pelos amigos.

Quanto ao último atributo, Interatividade, tem-se o item 16, “Oferece interação,

envolvimento ativo no processo educativo”, que foi considerado adequado pela totalidade das

mulheres, e o item 18, “Fornece autonomia ao usuário em relação à sua operação”, que foi

considerado adequado pela maioria (94%). Dessa forma, a TA oferece interação quando usada

por um professor na sala de aula ou por um enfermeiro no posto de saúde e pode ser utilizada

de maneira independente, sem a presença de um facilitador. 

De acordo com a Tabela 14, verifica-se no atributo Interatividade que as mulheres

que não são sexualmente ativas tenderam a ter mais dificuldades na montagem e/ou utilização

da tecnologia, talvez devido a falta de intimidade com seus corpos ou por nunca terem usado

o preservativo feminino, questão já discutida nesse estudo.

A tecnologia pode contribuir para o aumento da autonomia dos indivíduos, bem

como  favorecer  a  participação  das  pessoas  durante  uma  prática  educativa  em  saúde

(MOREIRA et al.,  2014). Tecnologias podem facilitar  a vida das pessoas com deficiência

visual, pois além de contribuir para sua inclusão social, podem favorecer a independência e

facilitar a interação humana (OLIVEIRA; PAGLIUCA, 2014). 

Com relação a variável “conseguiu montar”, 81% das mulheres não precisaram da

ajuda de um facilitador, evidenciando que a tecnologia pode ser montada pela mulher com

deficiência visual de forma independente.  Entretanto,  sabe-se que existem diferenças entre

pessoas cegas e com baixa visão, podendo alguns recursos beneficiar uns mais do que outros,

por isso é necessário que eles passem pelo processo avaliativo para saber se abrangem as

necessidades individuais (GASPARETTO et al., 2012). As mulheres cegas e com baixa visão

conseguiram montar  a  tecnologia  sem diferença  estatisticamente  significante,  podendo ser

utilizada para os dois públicos. 

Ainda, a variável conseguiu montar não esteve associada a idade, mas esteve a

escolaridade, onde as pessoas com menor nível instrucional apresentaram menor percentual

de montagem da tecnologia. Percebeu-se que a montagem da tecnologia foi dificultada pela

linguagem utilizada  e  ordem dos  passos.  Dessa  forma,  algumas  mudanças  nas  instruções

foram realizadas a fim de que a tecnologia seja de fácil entendimento.

Durante a  coleta,  surgiram comentários  acerca  da relevância  da TA  Construir

para aprender a usar o preservativo feminino. Uma jovem relatou que levaram o preservativo

feminino para sua escola e apenas as pessoas que enxergavam aprenderam, porque o professor

não tinha como ensinar para ela e outra referiu que ganhou um preservativo feminino, mas
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não  usou  porque  não  sabia.  Essas  falas  reforçam a  importância  da  TA  desse  estudo  na

aprendizagem da PcD visual.

Estudo revelou que a maioria dos estudantes com deficiência visual desconhece e

não  utilizam tecnologias  assistivas  no  ambiente  escolar,  enquanto  que  esses  recursos  são

indicados para melhorar o desempenho, facilitar a apreensão do conhecimento e favorecer a

inclusão  social  (GASPARETTO  et  al.,  2012).  É  fundamental  que  os  alunos  conheçam e

utilizem TA, entretanto, ainda existe a insuficiência desses recursos e a falta de informação

por parte dos profissionais.

Pesquisa  no  Texas  encontrou  que  74,3%  dos  professores  de  alunos  com

deficiência visual tinham déficits no conhecimento sobre TA e 57,5% não tinham confiança

adequada na utilização desses recursos para ensinar os estudantes (ZHOU et al., 2011). Outro

estudo evidenciou que,  apesar  das TA serem elementos  essenciais  para as PcD visual,  os

professores ainda tem limitado conhecimento sobre esse tema, o que reflete no insuficiente

fornecimento  de  instruções,  levando  os  estudantes  a  encontrarem  conhecimento  em

contribuintes potencialmente importantes: família e amigos (WONG; COHEN, 2011). Como

foi  relatado  por  uma  mulher  desse  estudo,  que  externou  sua  vontade  de  repassar  o

conhecimento sobre o preservativo feminino através da TA aos filhos e colegas.

A  TA  é  uma  instrumento  para  facilitar  a  vida  das  pessoas  com  deficiência,

fornecer informações e auxiliar o trabalho dos profissionais (OLIVEIRA; PAGLIUCA, 2014).

Destaca-se a necessidade urgente não só dos professores em educação especial, mas também

dos  profissionais  de  saúde  de  conhecer  e  utilizar  tecnologias  assistivas  em suas  práticas,

visando a inclusão da PcD. 

 Independente  das  diferenças  ou  dificuldades  enfrentadas  pelas  pessoas  com

deficiência, o princípio da inclusão indica que todas as pessoas devem aprender juntas sempre

que possível (GASPARETTO et al., 2012). Vale ressaltar que a TA Construir para aprender

a usar o preservativo feminino é um material válido para as pessoas com deficiência visual,

entretanto,  não há restrição para ser utilizada com pessoas sem deficiência,  favorecendo o

aprendizado em conjunto como sugere o princípio da inclusão.

 Quanto  à  questão  de  ter  a  data  de  validade  em  Braille  no  envelope  do

preservativo feminino, sugestão de uma das mulheres, percebe-se a falta de acessibilidade no

material  disponibilizado  pelo  Ministério  da  Saúde,  fato  já  observado  em estudo  anterior

(CAVALCANTE et  al.,  2013).  Pessoas  videntes  podem ver  os  preservativos  nas  lojas  e

adquirí-los  sem ter  que  pedir  explicitamente  a  alguém,  e  ainda,  podem ler  as  instruções

impressas na embalagem e assistir vídeos na internet que auxiliem na utilização dos mesmos,
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o que não ocorre para as PcD visual, devido a falta de informações em Braille (MWANGI,

2013).

Além de disponibilizar as instruções da TA na versão impressa em Braille e em

fonte ampliada para escolas e instituições de apoio à PcD visual, as mulheres sugeriram que o

áudio fosse colocado na internet juntamente com a versão em texto corrido, para que o leitor

de  tela  fizesse  a  leitura.  Para  a  inserção  de  tecnologias  assistivas  no  ambiente  virtual,  é

fundamental que a página da internet seja acessível a esse público.

A  internet  tem  forte  papel  na  busca  pela  informação,  pois  através  do  seu

repositório informacional pode oferecer muitos benefícios a sociedade em geral, incluindo as

pessoas com deficiência  (ROCHA; ALVES; DUARTE, 2011). É considerada um meio de

promoção da inclusão, pois oferece uma gama de possibilidades às pessoas com deficiência

visual, como aprofundar seus estudos, realizar atividades de trabalho, conhecer novas culturas

e pessoas, entre outros (CEZARIO; ABREU; PAGLIUCA, 2014). Além disso, é importante

recurso para o processo de ensino-aprendizagem e favorece a autonomia e independência das

pessoas com deficiência visual (GASPARETTO et al., 2012).

Essa clientela utiliza a internet através de hardwares e softwares que facilitam o

acesso e favorecem a inclusão digital (CARVALHO; SILVA; PAGLIUCA, 2013). O acesso

às páginas na internet e aplicativos pelas pessoas com deficiência visual normalmente se dá

através de tecnologias assistivas como os softwares leitores de tela (PESSINI et al., 2013). Os

leitores de tela transformam o texto escrito em texto falado. 

Nesse contexto, as dificuldades em utilizar as informações da internet ainda estão

presentes  no  cotidiano  da  PcD  visual.  A  falta  de  conhecimento  dos  desenvolvedores  e

proprietários acerca dessa temática é um fator que tem contribuído para que muitos websites

apresentem problemas  de  acessibilidade  e/ou  usabilidade,  privando  as  PcD do  direito  de

acesso à informação (ROCHA; ALVES; DUARTE, 2011).  Dessa forma, faz-se necessário

disponibilizar  o  conteúdo  projetado  para  a  internet  de  acordo  com  as  diretrizes  de

acessibilidade (CARVALHO et al., 2014).

Dentre esses princípios, pode-se citar como exemplos a descrição das imagens,

para que seja feita a leitura referente àquela figura; os cuidados com tabelas, para manter a

organização  dos  dados;  a  utilização  de  contrastes  de  cores  diferentes,  para  atender  aos

diversos tipos de deficiência visual; versões em áudio para conteúdos mais longos; e uso de

botões  para  aumentar  o  tamanho  da letra  na  tela  (zoom)  (SANTOS;  CRUZ; CANDIDA,

2010). Além desses, existem muitos detalhes específicos da área da informática que precisam

ser ajustados para favorecer a inclusão digital.
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A internet pode ser importante parceira na promoção da saúde por seu imenso

potencial  de  obter  informações,  sendo  considerada  instrumento  educacional  (GARBIN;

GUILAM; PEREIRA NETO, 2012). Esta vem sendo muito utilizada como um meio para

realizar intervenções que objetivem promover mudança de comportamento em saúde (WEBB;

JOSEPH; MICHIE,  2010).  Diante  disso,  o  enfermeiro  deve  se  apropriar  dos  recursos  de

informática  para atualizar  conhecimentos,  desenvolver  habilidades,  difundir  informações  e

realizar educação em saúde (LINS; MARIN, 2012). 

Inserir tecnologias em saúde na internet é uma forma de facilitar o acesso a todas

as pessoas, independente de sua localização geográfica, e de disseminar o conhecimento em

saúde, além de contribuir  para a autonomia da PcD visual (CAVALCANTE et al.,  2015).

Dessa forma, percebe-se que a internet tem sido importante estratégia para promover saúde,

devendo ser utilizada também pelo enfermeiro visando a inclusão da PcD visual.
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9 CONCLUSÃO

A TA Construir para aprender a usar o preservativo feminino para mulheres com

deficiência visual foi validada, confirmando a hipótese de que a TA é estratégia válida de

promoção e educação em saúde sexual para a mulher com deficiência visual. 

A maioria das mulheres que avaliaram a TA apresentou perfil sociodemográfico

com faixa etária entre 18 a 40 anos; cegueira tendo o glaucoma como causa da deficiência;

raça preta/parda; religião católica; estado conjugal não casada; escolaridade até ensino médio;

vive com até duas pessoas na casa; renda familiar de até dois salários mínimos; não trabalha

porque  a  maior  parte  é  aposentada,  incapacitada  para  o  trabalho  ou ocupada  com outras

atividades como estudos, trabalhos não remunerados e atividades do lar e em menor parte não

conseguiu encontrar emprego. 

Quanto  à  caracterização  da  vida  sexual  e  reprodutiva,  a maioria  iniciou  vida

sexual; fez exame ginecológico nos últimos três anos; realizou o Papanicolau; e apresentou

alguma alteração na genitália feminina, sendo o mais prevalente o corrimento vaginal. Dentre

as que tiveram algum tipo de problema, a maioria fez tratamento,  procurou o profissional

médico e não foi orientada a usar regularmente preservativo, a informar o(s) parceiro(s) e a

realizar o teste de HIV e de sífilis. 

Com relação ao acesso aos preservativos, a maior parte das mulheres não recebeu

ou  pegou  preservativo  masculino  ou  feminino  de  graça  no  serviço  de  saúde,  ONG  e

escola/instituições de ensino; e conhece o preservativo feminino mesmo que só de ouvir falar,

entretanto poucas já o utilizaram em relações sexuais. É relevante conhecer o perfil de uma

população, tendo em vista que as informações podem contribuir para o planejamento de ações

eficazes. Dessa forma, espera-se que os profissionais de saúde utilizem esses indicadores para

aprimorar sua prática e promover a saúde das pessoas com deficiência visual, reconhecendo

suas especificidades e necessidades.

A TA foi considerada adequada pelas mulheres com deficiência visual quanto aos

objetivos,  acesso,  clareza,  estrutura  e  apresentação,  relevância  e  eficácia  e  interatividade.

Desse modo, esclarece dúvidas e estimula a aprendizagem; está relacionada com o cotidiano;

o áudio é acessível e de fácil manuseio; os materiais utilizados são simples e de baixo custo;

apresenta  informações  necessárias  e  linguagem simples  e  adequada  à  população;  está de

forma organizada e possui estratégia atrativa por utilizar os sentidos tátil e auditivo; permite

refletir  sobre o uso do preservativo feminino;  desperta  o interesse para usar a tecnologia;
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estimula  mudança  de comportamento;  pode ser  utilizada  em diferentes  contextos; oferece

envolvimento ativo no processo educativo; e poder ser utilizada de forma autônoma pela PcD

visual. 

As principais melhorias realizadas para as instruções de montagem da TA foram:

acrescentar metade de uma folha de papel ofício para substituir o saco plástico, caso a pessoa

prefira; colocar as ligas nas esponjas antes de formar o tubo; substituir o tamanho 15x15cm,

pelo tamanho de uma mão aberta,  pois nem todas as PcD visual tem acesso a uma régua

adaptada  para  saber  os  centímetros;  e  substituir  ou  retirar  palavras/expressões  que

dificultavam a compreensão. 

Nas instruções  de  utilização  do preservativo  feminino,  as  principais  alterações

realizadas foram: pedir para abrir o preservativo feminino após retirá-lo da embalagem; pedir

para achar a posição mais confortável antes de colocar o preservativo; alterar a instrução que

solicita compor um oito com o anel menor,  pois  muitas PcD visual não conhecem o oito,

devido em Braille ser diferente; acrescentar que deve-se inserir o anel menor na vagina antes

de empurrá-lo;  e  substituir  algumas palavras/expressões.  Além disso,  o áudio também foi

modificado, acrescentando-se maior intervalo de tempo entre as instruções e diminuindo a

velocidade da voz da locutora.

A TA validada é instrumento de promoção da saúde que poderá ser utilizada por

enfermeiros durante consultas de enfermagem e ações de educação em saúde para PcD visual.

Espera-se que os profissionais de saúde realizem estratégias educativas com a utilização da

TA que visem a promoção da saúde e prevenção das DST nessa clientela, juntamente com

seus parceiros, promovendo o empoderamento dessa população.

Através dessa tecnologia, as mulheres com deficiência visual poderão conhecer e

aprender sobre o preservativo feminino. É relevante abordar esse método, pois além de torná-

lo conhecido, seu uso oferece dupla proteção à mulher e contribui para sua autonomia. Com a

aquisição desse conhecimento,  elas poderão decidir  sobre qual método contraceptivo usar.

Dessa forma, a TA se configura como recurso que pode subsidiar o processo de tomada de

decisão e favorecer a inclusão social. 

Acredita-se que a TA também possa contribuir para diminuir os comportamentos

de risco dessa clientela, bem como para aumentar o conhecimento sobre a anatomia feminina.

A TA ainda poderá ser utilizada pelos professores de educação especial  para o ensino de

jovens  e  adolescentes  com  deficiência  visual  nas  escolas  e  instituições.  Através  da

disponibilização pela internet, a TA poderá ser acessada e utilizada pela própria PcD visual de

forma independente, podendo ser divulgada entre amigos e família.



81

É essencial que os enfermeiros desenvolvam tecnologias voltadas à promoção da

saúde das PcD visual, especialmente na área da saúde sexual e reprodutiva, visto que estas se

encontram em desvantagem de materiais acessíveis em relação às pessoas videntes e, muitas

vezes, não são incluídas nas ações de educação em saúde. Espera-se que este estudo instigue a

construção de novas tecnologias de fácil  acesso e de baixo custo nas diversas temáticas e

sensibilize os profissionais de saúde para aprimorar seu conhecimento sobre as PcD e realizar

educação em saúde inclusiva e eficaz. 

Dentre as limitações do estudo, tem-se a dificuldade de encontrar grande número

de mulheres com deficiência visual acima de 18 anos disponíveis para participar do estudo, o

que prolongou o período de coleta  de dados.  A temática  do preservativo feminino inibiu

algumas  mulheres  de  participarem  da  pesquisa.  Outro  fator  limitante  foi  a  falta  de

preservativos femininos em várias unidades de saúde, necessários para as mulheres utilizarem

a tecnologia desenvolvida.  Espera-se que este trabalho também sensibilize o governo para

maior disponibilidade e acesso aos preservativos femininos. Como perspectiva futura, a TA

será disponibilizada em suas diversas formas nas escolas e instituições de apoio à PcD visual,

para que possam ter acesso a essa informação, além da disponibilização pela internet. 
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APÊNDICE  A  –  REGISTRO  ICONOGRÁFICO  DO  MODELO  DO  CANAL
VAGINAL VALIDADO PELOS ESPECIALISTAS
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APÊNDICE  B  –  INSTRUÇÕES  DE  MONTAGEM  DO MODELO  DO  CANAL
VAGINAL VALIDADAS PELOS ESPECIALISTAS

Materiais necessários: 

- 2 esponjas de lavar-louças (dê preferência a esponjas macias);
- 3 ligas de borracha (conhecidas como “ligas de dinheiro”);
- Metade de uma folha de papel ofício e;
- 1 saco plástico.

Instruções de montagem:

Escute  as  instruções  uma  vez  e  em  seguida,  ao  ouvir  pela  segunda  vez,  reproduza  a
tecnologia.

1. Observe que as esponjas têm duas partes com texturas diferentes, um lado é áspero e
outro macio;

2. Coloque as duas esponjas uma de frente  para outra  e junte  a  parte  macia  de uma
esponja com a parte macia da outra esponja;

3. Com as esponjas unidas, coloque-as em pé, ou seja, na posição vertical;

4. Agora faça um tubo colocando as partes laterais macias para dentro e deixando apenas
a parte áspera para fora;

5. Envolva o tubo com uma liga em cada extremidade e uma liga no meio, a fim de que o
tubo fique firme. Se as ligas ficarem frouxas, dê um pequeno nó em cada liga para que
ela fique ajustada a largura do tubo, apertando-o um pouco. A liga não pode apertar
muito o tubo;

6. Amasse metade de uma folha de papel ofício, formando uma bolinha bem firme;

7. Coloque a bolinha em uma das extremidades do tubo, ela deve ficar toda para dentro.
Esta  bolinha  de  papel  irá  representar  o  colo  do  útero,  que  fica  no  final  do  canal
vaginal;

8. Pegue o saco plástico e corte um quadrado de, aproximadamente, 15x15cm;

9. Envolva a extremidade do tubo onde você colocou a bolinha de papel com o saco
plástico e prenda-o com a liga elástica, que já está no tubo;

10.  Pronto, agora você tem um modelo do canal vaginal. A extremidade aberta representa
a  abertura  da  vagina  e  a  extremidade  fechada,  com  a  bolinha  e  o  saco  plástico,
representa o final do canal vaginal.
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APÊNDICE C – INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO DO PRESERVATIVO FEMININO
ADAPTADAS À PCD VALIDADAS PELOS ESPECIALISTAS

Imaginando que o modelo é um canal vaginal, ouça as instruções que se seguem
uma vez e em seguida, ao ouvir pela segunda vez, insira o preservativo feminino no modelo
que você montou.

1. Perguntar a data de validade do preservativo no momento do recebimento e observar
se o envelope está bem fechado e seco.

2. Abrir o envelope na extremidade onde existe uma pequena abertura. 

3. Tocar toda a extensão do preservativo feminino para identificar suas partes: anel maior
e fixo e um anel menor e móvel no fundo do preservativo.

4. Esfregar suavemente o preservativo feminino para ter certeza de que seu interior está
totalmente lubrificado. 

5. Colocar o preservativo feminino na vagina (extremidade aberta do modelo) na posição
que achar mais confortável: deitada de costas com as pernas dobradas, de cócoras, de
pé, com uma perna apoiada em uma cadeira ou na beira da cama, sentada com os
joelhos afastados. 

6. Com os dedos polegar e médio, apertar o preservativo pela parte de fora do anel menor
ou borracha, formando um oito. 

7. Com a outra mão, abrir os grandes lábios e empurrar o anel interno do preservativo
com o dedo indicador até sentir o colo do útero (bolinha de papel).

8. Introduzir um ou dois dedos na vagina para ter certeza de que o preservativo não ficou
torcido, que o anel interno ficou encaixado no colo do útero e que o anel externo ficou
do lado de fora, cobrindo os grandes lábios. 

9. Segurar o anel externo do preservativo com uma das mãos e utilizar a outra mão para
direcionar o pênis para o interior da vagina, por dentro do preservativo, nas relações
sexuais. 

10. O preservativo feminino pode ser retirado imediatamente após a retirada do pênis, ou
algum tempo depois. Para retirá-lo, segurar as bordas do anel externo e dar uma leve
torcida no preservativo, para evitar que o esperma escorra, e puxá-lo delicadamente
para fora da vagina. 

11. Cada preservativo pode ser usado uma única vez. Depois de usado, deve-se dar um nó
no preservativo, embrulhá-lo em papel higiênico e colocá-lo no lixo.

Lembre-se: O preservativo feminino oferece dupla proteção, pois é um método eficaz de 
anticoncepção e de prevenção das Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST).
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APÊNDICE D – ORIENTAÇÕES DE USO DO INSTRUMENTO QUATA

Nome da Tecnologia: Construir para aprender a usar o preservativo feminino

INSTRUÇÕES: As orientações abaixo tem o objetivo de esclarecer os conteúdos dos itens.

Devem ser lidas caso algum item não seja entendido pela participante.

Quanto aos Objetivos da tecnologia:

1 - Relaciona o conteúdo abordado no seu dia a dia:
A tecnologia relaciona a temática da saúde sexual ao seu cotidiano.

2 - Esclarece as dúvidas sobre o conteúdo abordado: 
A tecnologia esclarece as possíveis dúvidas sobre o preservativo feminino.

3 - Estimula a aprendizagem sobre o conteúdo abordado:
A tecnologia desperta estímulo para aprender sobre o preservativo feminino.

4 - Estimula a aprendizagem de novos conceitos ou fatos:
A tecnologia é estimulante ao promover o aprendizado de novas informações.

Quanto ao Acesso à tecnologia:

5 - Permite-lhe buscar as informações sem dificuldades:
O áudio pode ser acessado e manuseado sem dificuldade. 

6 - Disponibiliza os recursos adequados e necessários para sua utilização:
Os materiais utilizados estão adequados para o seu uso e são de fácil acesso (esponjas, ligas
de borracha, saco plástico, papel ofício e áudio em mp3).

Quanto à Clareza da tecnologia: 

7 - Apresenta informações necessárias para melhor compreensão do conteúdo:
A tecnologia traz informações suficientes para conseguir montar e utilizar a tecnologia.

8 - O conteúdo da informação está adequado às suas necessidades:
A tecnologia traz informações suficientes que o usuário gostaria de saber sobre o preservativo
feminino.

9 - Apresenta as informações de modo simples:
A tecnologia apresenta uma linguagem sem termos difíceis.

Quanto à Estrutura e apresentação da tecnologia:

10 - Apresenta o conteúdo de forma organizada:
A tecnologia apresenta as informações em ordem lógica.
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11 - Possui estratégia de apresentação atrativa:
A tecnologia atrai o usuário por utilizar os sentidos tátil e auditivo.

Quanto à Relevância e eficácia da tecnologia:

12 - Permite-lhe refletir sobre o conteúdo apresentado:
A tecnologia permite refletir sobre o uso do preservativo feminino.

13 - Desperta o seu interesse para utilizá-la:
A tecnologia despertaria interesse no usuário quando ele soubesse de sua existência.

14 - Estimula uma mudança de comportamento em você:
A tecnologia estimula o uso do preservativo feminino.

15 - Reproduz o conteúdo abordado em diferentes contextos:
A tecnologia pode ser utilizada na escola, na família, com grupos de amigos.

Quanto à Interatividade da tecnologia:

16 - Oferece interação, envolvimento ativo no processo educativo:
A  tecnologia  oferece  interação  se  usada  por  um  professor  na  sala  de  aula  ou  por  um
enfermeiro no posto de saúde.
 
17 - Possibilita navegar sem dificuldades pelos links apresentados:
A tecnologia pode ser acessada sem dificuldades através dos links disponibilizados.
Este item não se aplica à pesquisa.

18 - Fornece autonomia ao usuário em relação à sua operação: 
A tecnologia pode ser utilizada de maneira independente, sem a presença de um facilitador.



99

APÊNDICE E –  CARTA-CONVITE PARA AS MULHERES COM DEFICIÊNCIA
VISUAL

Prezada Sra.,

Sou  enfermeira  e  doutoranda  do  Curso  de  Doutorado  em  Enfermagem  da

Universidade Federal do Ceará (UFC). Desenvolvo pesquisas na área de Educação em Saúde

para pessoas com deficiência visual e estou convidando a senhora para participar da pesquisa

de  tese  intitulada  “VALIDAÇÃO  DE  TECNOLOGIA  ASSISTIVA  SOBRE  O

PRESERVATIVO FEMININO PARA A MULHER COM DEFICIÊNCIA VISUAL”.

Durante  o  curso  de  graduação  desenvolvi  uma  tecnologia  composta  por  um

modelo do canal vaginal e suas instruções de montagem e uso. Esta foi desenvolvida para

mulheres com deficiência visual aprenderem a utilizar o preservativo feminino. No mestrado

essa tecnologia foi validada por professores especialistas em saúde sexual e reprodutiva e por

professores de educação especial. E agora, na tese de doutorado, uma das etapas do estudo é a

validação da tecnologia por mulheres com deficiência visual.

Gostaria  de  convidar  a  senhora  a  participar  da  pesquisa  respondendo  a  dois

instrumentos, um com questões acerca da tecnologia e outro com informações mais pessoais,

como sobre sua sexualidade. O material necessário para a montagem e uso da tecnologia será

entregue para a senhora utilizar, assim como o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido,

que deverá ser assinado pela senhora.

Sua participação é importante, pois a senhora estará colaborando na construção de

um recurso de informação sobre a utilização do preservativo feminino acessível às pessoas

com deficiência  visual.  Caso aceite  este convite,  a senhora receberá todas as informações

pertinentes à sua participação.

Sua colaboração é voluntária e sua identidade será mantida em sigilo, a senhora

poderá desistir de participar do estudo quando lhe for conveniente. Gostaria de poder contar

com a sua cooperação e agradeço desde já a sua colaboração e atenção.

Atenciosamente,

Luana Duarte Wanderley Cavalcante

Caso tenha  alguma dúvida  ou queira  entrar  em contato  com a pesquisadora,  o  e-mail  da

mesma é: luana_dw@hotmail.com

mailto:luana_dw@hotmail.com
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APÊNDICE F – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA
AS MULHERES COM DEFICIÊNCIA VISUAL
 

Eu, Luana Duarte Wanderley Cavalcante,  sou enfermeira  e aluna do Curso de

Doutorado em Enfermagem da Universidade Federal do Ceará. Desenvolvo pesquisas na área

de Educação em Saúde para pessoas com deficiência visual e estou convidando a senhora para

participar  da pesquisa  Validação de tecnologia assistiva sobre o preservativo feminino

para a mulher com deficiência visual.

Esta pesquisa que pretendo desenvolver tem por objetivo validar uma tecnologia

assistiva para mulheres com deficiência visual aprenderem a utilizar o preservativo feminino.

Caso aceite participar da pesquisa, será entregue um material necessário para a montagem e

uso da tecnologia a ser analisado pela senhora.

É por meio deste termo, que lhe peço autorização para contribuir com o trabalho.

Garanto que esta pesquisa não oferece nenhum risco para a senhora. Caso aceite, garanto a

sua liberdade de se retirar do estudo a qualquer momento. Garanto-lhe também a privacidade,

pois não citarei seu nome em lugar nenhum deste trabalho e os dados serão de uso restrito do

estudo, e divulgadas posteriormente como resultados de pesquisa. E ainda, para participar da

mesma, não será oferecido nenhum valor a senhora. Acredita-se que este estudo contribuirá

para a saúde da pessoa com deficiência visual, pois estará disponibilizando material educativo

acessível.

Caso tenha alguma dúvida, procure-me no endereço: Rua Alexandre Baraúna, 949

- Rodolfo Teófilo - CEP 60430-160. Tel.: (85) 9686-4300; e-mail: luana_dw@hotmail.com.

O Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Ceará encontra-se

disponível para esclarecer dúvidas e/ou reclamações em relação à sua participação no referido

estudo no endereço Rua Cel. Nunes de Melo, 1127, Rodolfo Teófilo, ou por meio do telefone

(85) 33668344. Gostaria de contar com sua contribuição para o desenvolvimento deste estudo

e, desde já, agradeço. 

Atenciosamente,

 __________________________________________

                                                                  Pesquisadora

                                                          Luana Duarte Wanderley Cavalcante

mailto:luana_dw@hotmail.com
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CONSENTIMENTO PÓS-ESCLARECIMENTO:

Eu,  ______________________________________________________________,  após

aceitar  e  concordar  com  tudo  o  que  está  explanado,  declaro  que  por  este  termo  fui

devidamente  orientado  e  esclarecido  sobre  a  pesquisa VALIDAÇÃO  DE  TECNOLOGIA

ASSISTIVA  SOBRE  O  PRESERVATIVO  FEMININO  PARA  A  MULHER  COM

DEFICIÊNCIA VISUAL e aceito participar da pesquisa.

Fortaleza, _____de __________________de 2014.

_______________________________________________

Assinatura do sujeito da pesquisa

________________________________________________

Nome e assinatura do(s) responsável(eis) pelo estudo



102

APÊNDICE  G  –  REGISTROS  ICONOGRÁFICOS  DO  MODELO  DO  CANAL
VAGINAL APÓS VALIDAÇÃO PELAS MULHERES COM DEFICIÊNCIA VISUAL

     Versão com papel vista frontal       Versão com papel vista lateral

Versão com saco plástico vista frontal           Versão com saco plástico vista lateral
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APÊNDICE  H  -  INSTRUÇÕES  DE  MONTAGEM  DO MODELO  DO  CANAL
VAGINAL APÓS VALIDAÇÃO PELAS MULHERES COM DEFICIÊNCIA VISUAL

Materiais necessários: 

- 2 esponjas de lavar-louças (dê preferência a esponjas macias); 
- 3 ligas de borracha (conhecidas como “ligas de dinheiro”); 
- Metade de uma folha de papel ofício e; 
- 1 saco plástico cortado em quadrado do tamanho de uma mão aberta ou, se preferir, outra 
metade de uma folha de papel ofício. 

Instruções de montagem:

Escute  as  instruções  uma  vez  e  em  seguida,  ao  ouvir  pela  segunda  vez,  reproduza  a
tecnologia.

1. Observe que as esponjas têm duas partes com texturas diferentes, um lado é áspero e
outro macio;

2. Coloque as duas esponjas uma de frente  para outra  e junte  a  parte  macia  de uma
esponja com a parte macia da outra esponja;

3. Com as esponjas unidas, coloque-as em pé, ou seja, na posição vertical;

4. Envolva as esponjas com uma liga em cada ponta ou extremidade e uma liga no meio.
Se as ligas ficarem frouxas, dê um pequeno nó em cada liga para que elas fiquem
ajustadas  a  largura,  apertando um pouco as  esponjas.  As ligas  não podem apertar
muito as esponjas;

5. Com as  esponjas  em pé,  coloque  as  partes  laterais  macias  para  dentro,  deixando
apenas a parte áspera para fora, formando um tubo;

6. Amasse a folha de papel ofício, formando uma bolinha bem firme;

7. Coloque a bolinha em uma das extremidades do tubo, ela deve ficar toda para dentro.
Esta  bolinha  de  papel  irá  representar  o  colo  do  útero,  que  fica  no  final  do  canal
vaginal;

8. Revista a extremidade do tubo, onde está a bolinha de papel, com o saco plástico ou a
folha de papel oficio, e prenda-o com a liga elástica que já está no tubo; 

9.  Pronto, agora você tem um modelo do canal vaginal. A extremidade aberta representa
a abertura da vagina e a extremidade fechada, com a bolinha e o saco plástico ou papel
de ofício, representa o final do canal vaginal. 
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APÊNDICE I – INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO DO PRESERVATIVO FEMININO
ADAPTADAS  À  PCD  APÓS  VALIDAÇÃO  PELAS  MULHERES  COM
DEFICIÊNCIA VISUAL

Imaginando que o modelo é um canal vaginal, ouça as instruções que se seguem uma vez e
em seguida, ao ouvir pela segunda vez, insira o preservativo feminino no modelo que você
montou. 

1. Perguntar a data de validade do preservativo no momento do recebimento e observar
se o envelope está bem fechado e seco;

2. Abrir o envelope na extremidade onde existe uma pequena abertura;

3. Com o  preservativo  feminino  na  mão,  abra-o  e  toque  toda  a  sua  extensão  para
identificar suas partes:  anel maior e fixo e um anel menor e móvel no fundo do
preservativo;

4. Esfregar suavemente o preservativo feminino para ter certeza de que seu interior está
totalmente lubrificado;

5. Antes de colocar o preservativo feminino na vagina (extremidade aberta do modelo)
ache  a  posição  mais  confortável:  deitada  de  costas  com as  pernas  dobradas,  de
cócoras,  de  pé,  com uma  perna  apoiada  em uma  cadeira  ou  na  beira  da  cama,
sentada com os joelhos afastados;

6. Com os dedos polegar e médio, apertar o anel menor pela parte de fora, encostando
as bordas;

7. Com a outra mão, abrir os grandes lábios e colocar o anel menor na vagina, depois
empurre o anel com o dedo indicador até sentir o colo do útero (bolinha de papel);

8. Introduzir um ou dois dedos por dentro do preservativo para ter certeza de que ele
não ficou torcido, que o anel menor ficou encaixado no colo do útero e que o anel
maior ficou do lado de fora, cobrindo os grandes lábios;

9. Segurar o anel maior do preservativo com uma das mãos e utilizar a outra mão para
direcionar o pênis para o interior da vagina, por dentro do preservativo, nas relações
sexuais;

10. O preservativo feminino pode ser retirado imediatamente após a retirada do pênis,
ou algum tempo depois. Para retirá-lo, segurar as bordas do anel maior e dar uma
leve  torcida  no  preservativo,  para  evitar  que  o  esperma  escorra,  e  puxá-lo
delicadamente para fora da vagina;

11. Cada preservativo pode ser usado uma única vez. Depois de usado, deve-se dar um
nó no preservativo, embrulhá-lo em papel higiênico e colocá-lo no lixo. 

Lembre-se:  O preservativo feminino oferece dupla proteção, pois é um método eficaz de
anticoncepção e de prevenção das Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST).
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ANEXOS

ANEXO A – INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO DE TECNOLOGIA ASSISTIVA

QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DE TECNOLOGIA ASSISTIVA - QUATA

Prezado Senhor (a)

Este instrumento tem por objetivo registrar a sua avaliação em relação à Tecnologia

Assistiva (TA). Você deverá avaliar a Tecnologia Assistiva (TA). Para cada área, você deverá

atribuir nota de 0 a 2, como desejar, de acordo com a legenda abaixo:

(0) Inadequado: a tecnologia assistiva não atende a definição do item.

(1) Parcialmente adequado: a tecnologia atende parcialmente a definição do item

(2) Adequado: a tecnologia atende a definição do item.

Atributos Item 0 1 2

Objetivos 1 Relaciona o conteúdo abordado no seu dia a dia

2 Esclarece as dúvidas sobre o conteúdo abordado

3 Estimula a aprendizagem sobre o conteúdo abordado

4 Estimula a aprendizagem de novos conceitos ou fatos

Acesso 5 Permite-lhe buscar informações sem dificuldades

6 Disponibiliza  os  recursos  adequados  e  necessários  para
sua utilização

Clareza 7 Apresenta  informações  necessárias  para  melhor
compreensão do conteúdo

8 O  conteúdo  da  informação  está  adequado  às  suas
necessidades

9 Apresenta as informações de modo simples

Estrutura  e
apresentação

10 Apresenta o conteúdo de forma organizada

11 Possui estratégia de apresentação atrativa

Relevância  e
eficácia

12 Permite-lhe refletir sobre o conteúdo apresentado

13 Desperta o seu interesse para utilizá-la

14 Estimula uma mudança de comportamento em você

15 Reproduz o conteúdo abordado em diferentes contextos

Interatividade 16 Oferece  interação,  envolvimento  ativo  no  processo
educativo

17 Possibilita  navegar  sem  dificuldades  pelos  links
apresentados

18 Fornece autonomia ao usuário em relação à sua operação

Caso  seja  do  seu  interesse,  você  poderá  comentar,  criticar  ou  sugerir  os  aspectos  que

considerou como positivos ou negativos na TA.
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ANEXO B – INSTRUMENTO PARA CARACTERIZAÇÃO DOS SUJEITOS
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ANEXO C – APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA
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