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RESUMO 

O coito interrompido é praticado no mundo inteiro, com prevalência de uso estimada em cerca 

de 38 milhões de casais por ano. Pessoas surdas enfrentam barreira comunicativa, o que 

dificulta o acesso a conhecimentos acerca da saúde sexual e reprodutiva. Disseminação de 

informações acessíveis sobre o assunto é um dos elementos que contribuem para que tabus 

sejam revistos e, consequentemente, seu exercício seja possível, saudável e seguro. A

Enfermagem tem utilizado tecnologias assistivas com esse público, para promover ações de 

saúde nos diversos ambientes de educação. Objetivou-se construir roteiro do vídeo educativo 

acessível para surdos sobre o uso do coito interrompido, bem como validar instrumento de

validação de conteúdo educativo. Estudo de desenvolvimento de Tecnologia Assistiva,

elaborado no período de fevereiro a dezembro de 2016, no Laboratório de Comunicação em 

Saúde do Departamento de Enfermagem da Universidade Federal do Ceará. Participaram cinco 

especialistas de conteúdo, três técnicos em roteiro de vídeo educativo, 11 da área de saúde e 

educação para validação do instrumento de medida. Dados obtidos foram organizados no Excel 

e analisados pelo software SPSS. Utilizou-se estatística descritiva e inferencial através de 

frequências absolutas, relativas e coeficiente de correlação intraclasse. Estudo aprovado pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Ceará sob parecer 1.520.285. Acerca 

da avaliação geral do roteiro do vídeo, foi considerado válido por todos os especialistas. 

Verificou-se que tanto os especialistas de conteúdo quanto os técnicos aprovaram com 

modificações. Dentre as modificações sugeridas, houve a ampliação de informações atualizadas 

e completas sobre o tema proposto; substituição de termos técnicos por linguagem coloquial;

modificação do título do roteiro; diminuição de cenas explicativas, expositivas e

consequentemente aumento do dinamismo dos diálogos; e retirada de cenas de reportagem. No 

que diz respeito ao Instrumento de Validação de Conteúdo Educativo, composto por três 

domínios, a saber, objetivos, estrutura e apresentação e relevância, considerou-se validado (ICC 

0,877, p<0,001). Ademais, os itens do instrumento total apresentaram boa confiabilidade 

interna quanto aos seus domínios. Dessa forma, Instrumento de Validação de Conteúdo 

Educativo foi considerado uma ferramenta válida para ser utilizado em processos de elaboração 

e validação de conteúdos educativos de forma confiável. Conclui-se que a construção do roteiro 

do vídeo educativo como tecnologia assistiva para surdos contribua para o entendimento a 

respeito do coito interrompido, sendo viável e necessária a esta população. 

Palavras-chaves: Saúde Sexual e Reprodutiva. Anticoncepção. Coito Interrompido. Surdez. 

Promoção da Saúde. Pesquisa Metodológica em Enfermagem. 
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ABSTRACT 

The coitus interruptus it is a worldwide practice, with estimated prevalence about 38 million 

couples per year. Deaf people confront a communicative barrier, which hinders access their 

knowledge about sexual and reproductive health. Dissemination of accessible information on 

the subjects is one of the elements that contribute to reviewed some taboos and, consequently, 

its exercise being possible, healthy and safe. Nursing has used assistive technologies for this 

public to promote health actions in the various educational settings. The objective was to 

construct accessible educational video roadmap for deaf people about the using of coitus 

interruptus, as well to validate a validation instrument of educational content. It is an assistive 

technology development study, elaborate in the period from February to December 2016, in the 

Laboratory of Communication in Health of the Nursing Department of the Federal University 

of Ceará. Five content experts, three video education instructional technicians participated, 

eleven in health and education area for validation measurement instruments. Data obtained were 

organized in Excel and analyzed by SPSS software. Descriptive and inferential statistics were 

used through absolute, relative and intraclass correlation coefficients. Study approved by the 

Research Ethics Committee of the Federal University of Ceará under opinion 1,520,285. About 

the overall rating of the video roadmap, was considered valid by all experts. It can be seen that 

both content experts and technicians have approved with modifications. Among the 

modifications suggested, there was an increase of updated and complete information about the 

proposed theme; replacement of technical terms by colloquial language; modification of script 

title; reduction of explanatory, expositive scenes and, consequently, an increase in the 

dynamism of the dialogues; and removal of reportage scenes. With regard to the Instrument of 

Validation of Educational Content, composed of three domains, namely objectives, structure 

and presentation and relevance, it was considered validated (ICC 0.877, p <0.001). In addition, 

the total instrument items presented good internal reliability regarding their domains. Thus, an 

Educational Content Validation Tool was considered a valid tool to be used in processes to 

guide the elaboration and validation of educational contents reliably. It is concluded that the 

construction of educational video roadmap as an assistive technology for the deaf contributes 

to the understanding of the coitus interruptus, being feasible and necessary to this population. 

Keywords: Sexual and Reproductive Health. Contraception. Coitus Interruptus. Deafness.

Health Promotion. Nursing Methodology Research.
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1 INTRODUÇÃO 

Pessoas com Deficiência (PcD) são aquelas que apresentam alguma dificuldade de 

enxergar, de ouvir, de locomover-se e de cognição parcial ou total. O número de PcD é

mundialmente significativo e tem se mostrado crescente nas últimas décadas. Nos anos 60 e 70 

considerava-se que 10% da população mundial, ou seja, por volta de 400 milhões de pessoas 

tivessem deficiência. Nas décadas de 80 e 90 esse número aumentou, calculando-se 500 milhões 

de PcD. No limiar dos anos 2000 essa população correspondia a cerca de 600 milhões (WHO, 

1980; WHO, 1992; WHO, 2011). 

Estima-se, atualmente, que mais de um bilhão de pessoas possuem algum tipo de 

deficiência e destas, 80% vivem em países em desenvolvimento, ilustrando conexões entre 

pobreza e deficiência em escala global (WHO, 2011). Em nível nacional, o levantamento do 

último Censo Demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística identificou 45,6 

milhões de PcD, representando 24% da população, sendo 18,5% com deficiência visual; 7% 

motora; 5,1% auditiva e 1,4% mental. Deste total, nove milhões de brasileiros apresentam 

deficiência auditiva, sendo que dois milhões apresentam severidade, 1,7 milhões tem grande 

dificuldade para ouvir e 300.000 são surdos (IBGE, 2010).

Surdez é definida como a perda total ou parcial da acuidade auditiva, unilateral ou 

bilateral de 41 dB (decibéis) ou mais, podendo ser congênita ou adquirida (PAGLIUCA;

FIUZA; REBOUÇAS, 2007; ARAÚJO et al., 2015). A diferença entre surdez congênita e 

adquirida está associada às infecções, causas externas e idade. A primeira pode estar 

relacionada a origens genéticas ou a causas não hereditárias, como infecções materno-fetais, 

complicações perinatais como rubéola, sarampo, citomegalovírus, sífilis, síndrome da 

imunodeficiência adquirida (Aids); tabaco, álcool e outras drogas. A segunda refere-se a 

problemas após o parto, bem como infecções do ouvido médio (otite média), processo de 

envelhecimento e exposição contínua a sons e ruídos bastante altos1 (COHEN;

DURSTENFELD; ROEHM, 2014; ANGELI; LIN; LIU, 2012; BUCHER, 2015; SILVA; 

BASSO; FERNANDES, 2014; GRIZ et al., 2011; FRANCELIN; MOTTI; MORITA, 2010; 

CASTRO et al., 2008).

Tradicionalmente os surdos são estigmatizados pelo senso comum por possuírem 

características específicas. Intolerância, equívocos e mitos acompanham esses indivíduos, 

                                                           
1Energia acústica audível que pode ser prejudicial ao bem-estar fisiológico ou psicológico das pessoas, sendo 
associado a um som indesejável. É considerado como o fator de maior prevalência das origens das doenças 
ocupacionais e um dos mais graves problemas de saúde que atingem os trabalhadores brasileiros. 
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concebendo imagens prejudiciais sobre a deficiência e associando deficiência a incapacidade 

(SILVA; BASSO; FERNANDES, 2014; RUSINGA, 2012). A discriminação e o preconceito 

em relação a pessoa com deficiência podem ser associados à falta de informação (FERREIRA, 

2010). 

Observando a pessoa surda como um ser humano inserido em uma cultura de 

linguagem predominantemente oralista, identifica-se a barreira comunicativa como principal 

dificuldade para aquisição, aprendizado e uso da linguagem majoritária, interferindo na 

interação e convívio com o restante da sociedade, pois o surdo é obrigado a verbalizar como se 

fosse ouvinte (GIAMMELARO; GESUELI; SILVA, 2013; PAGLIUCA; FIUZA; 

REBOUÇAS, 2007).  Assim, a dificuldade de envolvimento social do surdo pode refletir em 

um comportamento biopsicossocial inconclusivo e introspectivo levando-o ao isolamento. 

Dessa forma, percebe-se a criação de um espaço de segregação onde os surdos não 

conseguem se comunicar de forma plena com toda a população, pois a língua falada é a principal 

forma de interação. Nesse ínterim, para que o surdo possa compreender o mundo e nele agir, a 

linguagem mais utilizada deve ser a Língua Brasileira de Sinais (Libras). Considerada a 

linguagem materna dos surdos brasileiros de acordo com o decreto 5.626/05, que regulamenta 

a Lei 10.436, a Libras é reconhecida como meio legal de comunicação e expressão (BRASIL, 

2005). Caracteriza-se por ser uma linguagem vísuo-espacial ou espaço-visual, onde o surdo por 

meio da comunicação verbo-visual se expressa e transmite informações (RAIMUNDO; 

SANTO, 2012).

Gestos e expressões faciais são importantes na utilização desse tipo de linguagem, 

pois complementam a conversação e a torna mais eficaz. Quando os indivíduos se comunicam 

por meio da linguagem não verbal todo o corpo se comunica, facilitando a percepção 

comportamental e demonstrando sentidos peculiares que confirmam a mensagem transmitida 

(SOUZA; SILVA; FLORESTA, 2010). Logo, a Libras torna o surdo um cidadão equiparado 

para se desenvolver na perspectiva cognitiva, social, afetiva e sexual. 

No âmbito afetivo e sexual, os surdos possuem necessidades relacionadas a

vínculos familiares, amizades e casamentos. Um dos aspectos pouco explorado é a manifestação 

da sexualidade, refletindo adoção de estigmas e dogmas no seu exercício. Estudos realizados 

em Camarões e Zimbábue consideram esse segmento populacional como incapaz, assexual e 

sexualmente inativo associando deficiência a falta de sentimentos e desejos sexuais 

(RUSINGA, 2012; TOUKO et al., 2010).  

Sabe-se que a ausência de audição não reduz o desenvolvimento e interesse sexual. 

Porém, tem-se observado na literatura que as PcD iniciam sua vida sexual mais tardiamente 
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quando comparadas às pessoas sem deficiência. A média da idade para os ouvintes é de 14,9 

anos enquanto para os não ouvintes é de 20 anos. Isso acontece principalmente devido aos tabus 

que permeiam os cotidianos dos surdos e lentificam ou mesmo excluem o entendimento da 

sexualidade como importante fator de desenvolvimento pessoal (GONÇALVES et al., 2015; 

RUSINGA, 2012; TOUKO et al., 2010; KASSA et al., 2014; FREIRE; SANTOS, 2012;

PINHEIRO FILHO et al., 2010). 

Segundo a visão psicanalítica de Freud2, a sexualidade possui grande importância 

na vida psíquica das pessoas, pois é algo próprio da condição humana, manifestando-se desde 

o nascimento até a morte. Não se refere apenas ao conjunto de características funcionais e 

anatômicas do corpo humano, é, uma concepção muito mais ampla, pois se incluem a razão e 

os sentimentos (GUIMARÃES, 2012).  Engloba desejos e práticas relacionados à satisfação, à 

afetividade, ao prazer, e ao exercício da liberdade, ultrapassando a visão fundamentalmente 

biológica (BRASIL, 2009a). Moizés e Bueno (2010) acrescentam que também é uma forma de 

descoberta e autoconhecimento, sendo a expressão da naturalidade, portanto, não se limitando 

ao aspecto genital e de iniciação sexual.  

Embora a sexualidade carregue uma matriz biológica bastante enraizada, a mesma 

pode ser considerada como constructo cultural, social e histórico (QUIRINO, ROCHA, 2012).

Desse modo, observa-se que a sexualidade ultrapassa a visão instintiva e meramente genética, 

integrando tanto ideologias e imaginações quanto o corpo físico. 

Como o conceito de sexualidade é construído socialmente, de acordo com os 

significados e os sentidos que lhe são atribuídos pela cultura em que as pessoas estão inseridas, 

o modelo de relacionamento afetivo - sexual vigente prima pelo equilíbrio entre os critérios 

beleza, saúde e juventude, não havendo espaço para a deficiência (SOUSA et al., 2009).

Assim, a sexualidade é um aspecto importante na vida das pessoas surdas, logo, não 

se pode falar de uma sexualidade própria e específica das pessoas com deficiência, pois não 

existe esta distinção. Todos os sujeitos são desejantes, e, portanto, sexuais. Contudo, para a 

vivência e a expressão da sexualidade, no caso das pessoas surdas, há que se reconhecer 

especificidades e garantir condições ou suportes que se façam necessários. Vivenciar de 

maneira adequada a sexualidade faz a pessoa se sentir bem consigo, com os outros e o mundo 

(BRASIL, 2009a). Em vista disso, é preciso haver o reconhecimento da sexualidade das PcD e 

entender que a surdez não interfere negativamente na sexualidade.

                                                           
2 Psiquiatra austríaco que fundou a ciência da psicanálise. 
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Nesse sentido, observa-se a relevância da saúde sexual e reprodutiva na vida dos 

surdos. A disseminação de informações sobre o assunto é um dos elementos que contribuem 

para que alguns tabus sejam revistos e, consequentemente, seu exercício seja possível, saudável 

e seguro (BEZERRA, 2007). Enfatiza-se ainda, que é papel da equipe de saúde abordar a saúde 

sexual e reprodutiva dessa população (FERNANDES et al., 2009). 

Na perspectiva de assegurar a preservação dos direitos sexuais e reprodutivos e

proporcionar a oferta de orientações adequadas à mulher, ao homem e/ou casal compete ao 

Estado assistí-los em planejamento familiar por meio dos serviços de saúde. Entende-se por 

planejamento familiar um conjunto de ações em saúde que assegurem a livre decisão sexual e 

reprodutiva a fim de retardar ou evitar a gravidez, bem como apoiar a concepção (BRASIL, 

2013).

Informações adequadas em planejamento familiar para os surdos são de 

fundamental importância, pois possibilita a esse público exercer seus direitos sexuais e 

reprodutivos, reconhecer os Métodos Anticoncepcionais (MACs) e fazer suas escolhas com 

autonomia. Deve abranger orientações sobre os métodos, assim como sobre saúde sexual e 

reprodutiva (SANTOS; FREITAS, 2011).  

Dentre os MACs utilizados para o planejamento familiar, destaca-se o método 

comportamental do Coito Interrompido (CI). Desde a antiguidade, este MAC vem sendo 

utilizado, por alguns grupos sociais, nos séculos XVII e XVIII na Europa como forma de 

diminuir a fertilidade, sendo a base do CI percebida no Século I A.C., ao Dioscórides afirmar 

que tomar extrato da planta Lonicera periclymenum por 36 dias levaria a esterilidade masculina, 

estabelecendo-se a relação do sêmen com a gravidez (FREE; ALEXANDEER, 1976).  Textos 

bíblicos de diversas populações (judaicos, cristãos e islâmicos) fazem referência ao CI. Em 

Genesis 38:7-10 há referência sobre o CI praticado por Onam, ao colocar suas sementes ao chão 

para evitar engravidar a cunhada, cujo esposo irmão de Onam havia falecido, não cabendo a 

este engravidar a viúva. Por isso o CI também ficou conhecido por onanismo (RIBEIRO, 2009). 

Nesse contexto, percebe-se que o método CI é utilizado desde a antiguidade e 

praticado no mundo inteiro, com estimativa de prevalência de uso em cerca de 38 milhões de 

casais por ano (ORTAYLI et al., 2006). O CI também conhecido como método de retirada 

ocorre quando o homem interrompe a relação sexual e retira o pênis da vagina da parceira antes 

de ejacular, evitando que o sêmen entre em contato com a vagina, impedindo o encontro dos 

espermatozoides com o óvulo (BRASIL, 2010a). 

Em estudo realizado por Evangelista (2012) sobre “Análise do líquido pré-

ejaculatório e sua relação com a eficácia do coito interrompido” destacaram-se as principais 
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prevalências de uso do CI encontradas nos continentes, Europeu, Asiático, Americano e 

Africano. Nos países europeus as prevalências foram: Polônia (32%), Grécia (28,8%), Romênia 

(35%), República Checa (24%), França (21%), Itália (29%), Bélgica (33%), Bulgária (75%), 

Suíça (MAC mais utilizado por adolescentes) e Espanha (é o método mais difundido). Nos 

países asiáticos como a Turquia, as prevalências de uso do CI variaram entre 13,7 e 49,0%; nas 

Filipinas entre 8,6 e 18,9%; e na Rússia 49%. Nos países americanos, o CI foi o terceiro MAC 

mais utilizado na primeira relação sexual por mulheres dos EUA; no México “milhões de 

homens praticam o CI” e no Brasil, dos 20 casais pesquisados a maioria já havia experimentado 

o CI. Na África, entre adolescentes, a prevalência foi de 13%.  

Observa-se que o CI é um método utilizado mundialmente, com prevalências mais 

elevadas na Europa e Ásia e menos na América e África, tendo a adesão significativa por parte 

de adolescentes, homens, mulheres, mulheres casadas, casais jovens, pessoas de mais idade, 

trabalhadores, pessoas de áreas urbanas e rurais (EVANGELISTA, 2012). Portanto, abordar 

sobre a eficácia deste método faz-se necessário, tendo em vista que a maioria da população não 

o considera como um MAC que previna a gravidez. 

A prática do CI exige autocontrole, experiência e confiança, estando 

desaconselhada para homens com ejaculação precoce e que não sabem identificar o momento 

certo para realizar a retirada, além de ser um método que não protege contra as Infecções 

Sexualmente Transmissíveis (ISTs) (FREUNDL; SIVIN; BATÁR, 2010). Torna-se também 

inviável o uso deste método para quem possui múltiplos parceiros sexuais, pois a 

responsabilidade para o bom funcionamento deste método é do casal e não apenas de um dos 

parceiros (PAGLIUCA, RODRIGUES, 1998). Em contrapartida, apresenta-se como uma 

importante opção para casais fixos-estáveis quando utilizam de forma regular esse método 

(HATCHER et al., 2009).  

Uma das principais características do CI é permitir ao homem exercer o papel de 

corresponsável pela regulação da fecundidade, promovendo o diálogo entre o casal com relação 

à anticoncepção e a própria sexualidade (HATCHER et al., 2009). O CI envolve a partilha da

responsabilidade de contracepção com as mulheres, havendo a manifestação de respeito e 

confiança entre os cônjuges, motivando o encontro afetivo/ sexual.  

A vivência da sexualidade para a realização da prática do CI envolve uma 

construção histórica, social e cultural relacionada às expectativas criadas em torno do homem, 

podendo gerar ansiedade e medo. Entretanto, quando o método é concretizado por um 

determinado período de tempo e em concordância entre o casal, ambos se sentem mais felizes

e seguros para dar continuidade ao uso do CI (FACCHINI; MAIA; MAIA, 2004). 
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Embora o método do CI não cause comprometimento sexual, seja de fácil 

acessibilidade, muito utilizado no mundo e aceito por algumas religiões, não se sabe ao certo 

porque é um dos métodos menos incentivados pelos programas de planejamento familiar no 

país. Estudo realizado com 195 profissionais de saúde (97 médicos e 98 enfermeiras) de 88 

municípios pertencentes a quatro Regiões de Saúde do Estado do Ceará verificou que apenas 

23 (27,4%) médicos e 33 (25,6%) das enfermeiras divulgavam o método. Das 233 mulheres 

que aguardavam atendimento no Planejamento Familiar (PF) nas Unidades Básicas de Saúde, 

dos respectivos municípios, apenas 13,9% relataram praticar o CI e 2,6% encontravam-se 

atualmente usando (MOURA et al., 2011). 

Em face ao exposto, nota-se um preconceito generalizado quanto ao estudo e a 

orientação da prática do CI pelos profissionais de saúde, devido a preferência em utilizar 

métodos contraceptivos mais modernos, assim como, pela subestimação da eficácia do método 

CI através de mensagens desfavoráveis nos manuais técnicos sobre saúde sexual e reprodutiva 

a nível nacional e internacional. (BRASIL, 2009a; BRASIL, 2010a; WHO, 2015). Especula-se 

que o mito do fluído pré-ejaculatório contenha altas quantidades de espermatozoides seja 

devido a um estudo realizado em 1966 no qual é dito que o líquido pré-ejaculatório pode conter 

espermatozoides, mesmo sem base experimental para tal afirmação (MASTERS; JOHNSON; 

1966). 

Mais do que advogar em detrimento do coito interrompido, deve-se abordar sobre 

as evidências científicas concretas que perpassam este método, saindo do campo empírico e

ultrapassando o cientificismo revelando a inexistência de espermatozoide no líquido pré-

ejaculatório confirmando a eficácia do uso do CI, como em estudos realizados por Lampiao 

(2014), Zukerman, Weiss e Orvieto (2003). 

Observa-se em pesquisas, que pessoas surdas possuem déficit de conhecimento com 

relação aos métodos de anticoncepção (PINHEIRO FILHO et al., 2010; FERNANDES et al.,

2009). Em estudo realizado em Fortaleza-Ceará, com 98 ouvintes e 51 surdos, ouvintes (8,1%) 

e surdos (50,9%) afirmaram que o CI é uma das formas de proteção contra ISTs (PINHEIRO 

FILHO et al., 2010). Revela-se a necessidade de esclarecimentos em planejamento familiar 

para os surdos, pois se sabe que o método do CI possui como característica a não proteção 

contra ISTs. Maia (2015) acentua que o desconhecimento e a falta de informação acerca da 

prática sexual ocasionam consequências negativas à saúde dos surdos, como gravidez não 

planejada.  
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Em concordância, Fernandes (2005) constatou que os surdos demonstram 

dificuldade em realizar acompanhamento em saúde sexual e reprodutiva, pois necessitam de 

profissionais conhecedores da Libras ou de amigos que facilitem o processo de comunicação. 

Nesse ínterim, os profissionais de saúde precisam ampliar visão em torno das 

necessidades dos surdos, informando-se sobre as políticas que os amparam na prestação de 

serviço de forma integral, a fim de promover acessibilidade de informações em saúde 

(RUSINGA, 2012). Logo, o conhecimento sobre Libras é essencial para a eficácia do 

atendimento e promoção da saúde desses indivíduos, pois, dessa forma, não dependerão de 

outras pessoas para ter acesso à informação. 

Por meio da literatura, o método do CI e a pessoa surda são temáticas consideradas 

escassas, demonstrando limitações de conhecimento acerca do assunto. O grande problema 

desta temática concentra-se na falta de orientação a esse segmento populacional, pois, de modo 

geral, famílias, escolas ou instituições não assumem essa responsabilidade. A principal fonte 

de informação são os amigos que nem sempre transmitem explicações corretas devido 

apresentarem pouca instrução (PINHEIRO FILHO et al., 2010). Além disso, quando surgem 

dúvidas e indagações a respeito da sexualidade, na maioria das vezes, ocorre a repressão por 

práticas ouvintistas. Dessa forma, torna-se importante a educação sexual direcionada às

diversas particularidades e interesses da sexualidade das PcD (LIMA, 2011). 

Diante do exposto, verifica-se a necessidade de ações de promoção da saúde para 

os surdos a fim de minimizar a vulnerabilidade sexual à qual estão inseridos. Promoção da 

saúde é definida como estratégia para favorecer melhoria na qualidade de vida do indivíduo e 

coletividade buscando autonomia, empoderamento e equidade (WHO, 2009). Possui referencial 

na Carta de Otawa, produto da I Conferência Internacional sobre Promoção da Saúde, ocorrida 

em 1986, no Canadá, e busca reduzir as iniquidades em saúde, além de contribuir com as 

políticas de saúde em todos os países, de forma universal (WHO, 1986). 

Compreende-se que a educação em saúde está alicerçada no conceito de promoção 

da saúde, sendo definida como um processo sistemático, contínuo e permanente que objetiva a 

formação e o desenvolvimento da consciência crítica do cidadão. Desse modo, a educação em 

saúde, com foco na educação sexual para a população surda, não deve e não pode se limitar 

apenas às atividades que se reportam em transmitir informações em saúde, pois a educação em 

saúde é uma ferramenta primordial para a promoção da saúde. No entanto, para que a promoção 

da saúde efetivamente ocorra com a instrumentalização da educação em saúde, além da 

compreensão da temática, dos conceitos e dos aspectos que ela abrange, é imprescindível à 
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associação dessa prática à comunicação, informação, educação e principalmente a escuta 

qualificada (SILVA, 2005).

Nesse sentido, verifica-se que a educação sexual para os surdos irá favorecer a 

construção do reconhecimento de identidades sexuais, bem como o entendimento na 

perspectiva psicossocial desses indivíduos, promovendo a emancipação de valores e posições 

morais reforçando a cidadania da população surda. 

É necessário que a prática de educação sexual seja direcionada ao grau de instrução 

dos participantes envolvidos, principalmente se estes forem surdos, pois em geral as PcD 

apresentam uma média de escolaridade mais baixa quando comparados a pessoas sem 

deficiência. 

Após analisar a população de 51 países, pesquisa observou que 50,6% dos homens 

com deficiência completaram o ciclo fundamental, comparado a 61,3% dos homens sem 

deficiência. Mulheres com deficiência relataram 41,7% de conclusão do ciclo fundamental, 

comparado a 52,9% de mulheres sem deficiência. Logo, a média de anos de escolaridade é 

igualmente mais baixa para pessoas com deficiência na comparação com pessoas sem 

deficiência (homens: 5,96 versus 7,03 anos respectivamente; mulheres: 4,98 versus 6,26 anos 

respectivamente) (WHO, 2011). Assim, informações acessíveis sobre a sexualidade devem 

proporcionar autonomia e inclusão para a prática sexual. 

Os profissionais de saúde, em especial o enfermeiro, tem a responsabilidade de 

promover ações para o indivíduo, família e comunidade que auxiliem na melhoria de sua 

qualidade de vida (HALCOMB, 2010). O enfermeiro como educador oferece informações 

adequadas e propicia oportunidades para que os surdos possam exercer seu direito de escolha 

amorosa e viver a sua sexualidade da melhor forma possível, realizando seus projetos de vida. 

O desenvolvimento de estratégias da educação para promoção de interesses 

voltados para a saúde dos surdos é fundamental sob o aspecto biopsicossocial. Por isso, é

relevante que haja o envolvimento político de reformulação e/ou implementação das leis 

vigentes a fim de atender a população surda segundo as especificidades da educação sexual,

garantindo vida sexual mais saudável (LIMA, 2011). 

Diante da situação de vulnerabilidade sexual entre a população surda, sinaliza-se a 

necessidade de elaborar novas tecnologias destinadas a educar, explorando os sentidos da visão, 

garantindo o entendimento e empoderamento em relação à educação sexual (FERNANDES et 

al., 2009). Logo, torna-se pertinente que as pessoas surdas possam receber informações 

adequadas para que escolham o melhor método a ser utilizado. 
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Nesse ínterim, torna-se necessário a construção de Tecnologias Assistivas (TA), 

definidas como um conjunto de conhecimentos interdisciplinares, artefatos, métodos e serviços 

que auxiliam as atividades de vida diária e a participação de PcD e idosos, incapacidades ou 

mobilidade reduzida, com desígnio de prover autonomia, independência, qualidade de vida e 

inclusão social (BRASIL, 2009b). Na área da saúde, as tecnologias são um conjunto de 

processos, produzidos e controlados pelo homem, veiculadas como artefatos e saberes 

estruturados, que visam contribuir para a produção e disseminação de conhecimento a fim de 

transformá-lo em saber científico (AGUIAR; CASSIANI, 2007).  

As TA podem ser entendidas como tecnologias educativas na medida em que 

auxiliem o processo de ensino-aprendizagem, possuindo como características facilitadoras, 

troca de conhecimento, aprimoramento de habilidades, aprendizagem coletiva e 

desenvolvimento humano (BARROS et al., 2012). 

É perceptível que as estratégias de saúde mediadas por tecnologias educativas 

acessíveis tragam resultados favoráveis aos indivíduos com alguma deficiência garantindo 

melhoria das informações apoiadas em ações de promoção da saúde. Em estudo realizado por 

Oliveira (2013) com a utilização de tecnologia educativa para cegos no ensino de Enfermagem 

sobre a amamentação foi constatado que a tecnologia construída é estratégia válida de educação 

e promoção a saúde da PcD. 

Neste enfoque, a criação de tecnologias direcionadas as pessoas surdas devem 

respeitar as suas características próprias incluindo propriedades específicas para uso 

apropriado, facilitando as informações para todos os indivíduos como a criação de vídeos 

educativos. 

Desde a década de 50, os vídeos educativos, combinação de linguagens áudio e 

visual, vêm sendo utilizados com o intuito de despertar maior interesse e explorar de forma 

diferente os temas abordados, além de proporcionar melhor visualização e aprendizagem do 

conteúdo (SANTOS; KLOSS, 2010). As informações podem ser captadas de maneira sensitiva, 

não sendo apenas diante de argumentações da razão. Não se trata de uma simples transmissão 

de conhecimento, mas sim de aquisição de experiências de todo o tipo: conhecimento, emoções, 

atitudes e sensações (ARROIO; GIORDAN, 2006).

A imagem em movimento é vista como um processo dinâmico que permite a 

aproximação do sujeito ao conteúdo abordado, despertando a imaginação, levando-os a 

produzir suas próprias interpretações sobre o fato narrado.  

Se utilizado de acordo com os objetivos da aprendizagem, o vídeo pode ser uma 

ferramenta tecnológica que proporciona o empoderamento dos indivíduos acerca da temática 
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estudada (COUTINHO, 2008). Logo, é preciso que haja o planejamento do vídeo para que haja 

o sucesso na sua utilização.  

Diante do exposto, o vídeo pode ser constituído como um modelo para ensinar os 

surdos acerca da utilização do método do CI, visto que poderá ser veiculado através de meios 

de comunicação, como celular, computador, Ipad3, bem como poderá ser utilizado em 

diferentes ambientes, favorecendo o conhecimento sistemático sobre esse método 

anticoncepcional. 

Entendendo a necessidade de reconhecer e incentivar o ensino sobre a utilização do 

CI pelos surdos, a pesquisa partiu dos seguintes questionamentos: Como poderá ser construído 

um roteiro do vídeo educativo acessível para surdos com conteúdos referentes ao método

contraceptivo do CI?

O interesse pela temática surgiu devido à experiência da autora como integrante do 

Grupo de Pesquisa Pessoa com Deficiência: investigação do cuidado de Enfermagem, do 

Departamento de Enfermagem da Universidade Federal do Ceará (UFC). Por ser uma área ainda 

pouco explorada no campo da anticoncepção dos surdos, necessita-se de estudos atuais e 

relevantes para a ciência da Enfermagem para transformar as dificuldades em soluções para o

bem-estar psicossexual dos surdos promovendo, dessa forma, a qualidade de vida e inclusão 

sexual dessa população específica, bem como, desmistificar conceitos sobre a “baixa eficácia” 

desse método anticoncepcional.

Este estudo mostra-se relevante pela necessidade de construção de tecnologias 

educativas que favoreçam a promoção da saúde das pessoas surdas, fortalecendo os seus direitos 

sexuais e reprodutivos, apoiando o uso adequado e correto do método contraceptivo do CI. 

Acredita-se que o enfermeiro seja elemento fundamental para criação e implementação dessas 

estratégias e alicerce na promoção da saúde dos surdos. 

Busca-se, outrossim, estimular e sensibilizar profissionais na área da saúde e da 

educação a contribuírem com estratégias educativas inclusivas a fim de desmistificar falsas 

crenças e ajudar no enfrentamento das possíveis dificuldades no campo da saúde sexual e 

reprodutiva que comprometem a autonomia e independência das pessoas com deficiência nesta 

área. 

                                                           
3 Integra algumas funcionalidades de computador como aplicações, acesso à internet e conteúdos web, leitor  
livro digital, músicas, vídeos e jogos, funcionando como uma plataforma audiovisual. 
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2 OBJETIVOS  

2.1 Geral 

Ø Validar conteúdo e características técnicas do roteiro do vídeo educativo acessível para 

surdos sobre o uso do coito interrompido. 

2.2 Específicos 

Ø Desenvolver conteúdo e aspectos técnicos do roteiro do vídeo educativo; 

Ø Elaborar instrumento de conteúdo educativo; 

Ø Validar instrumento de conteúdo educativo. 
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3 REFERENCIAL METODOLÓGICO 

Na área da saúde, dentre os diversos modelos de vídeos que são produzidos 

escolheu-se o de intervenção social. Segundo Moraes (2008) esse tipo de vídeo apresenta maior 

rigor metodológico, sendo elaborado com base em programas de saúde e publicações 

científicas. São utilizados para o desenvolvimento de ações de proteção e promoção da saúde, 

direcionados a comunidade, com o objetivo de sensibilizar um grupo social a mudar 

determinados comportamentos frente a um problema de saúde. 

Neste cenário, o estudo permitiu construir roteiro do vídeo educativo de intervenção 

social, para pessoas surdas, visando o uso do método contraceptivo coito interrompido. 

O modelo para produção do vídeo educativo compõe-se de pré-produção (sinopse, 

argumento, roteiro e Storyboard), produção e pós-produção (KINDEM; MUSBURGER, 2005).  

Pré-produção consiste na preparação, planejamento e projeto do vídeo a ser 

produzido, envolvendo atividades de concepção da ideia inicial até a filmagem.  É primordial 

para a tomada de decisões relacionadas às questões básicas que afetam as etapas subsequentes 

para o desenvolvimento do vídeo (FLEMING; REYNOLDS; WALLACE, 2009; KINDEM; 

MUSBURGUER, 2005). 

A pré-produção tem início com a redação da sinopse que é o resumo geral do que 

será apresentado no vídeo e deve conter até cinco linhas, em seguida o argumento que descreve 

de forma breve e compreensível, de como serão desenvolvidas as ações evidenciadas nas cenas 

do vídeo (KINDEM; MUSBURGER, 2005; COMPARATO, 2009). São elaborados e 

especificados os personagens, os acontecimentos, a localização, a temporalidade e o decurso da 

ação dramática (COMPARATO, 2009). Ressalta-se que sinopse e argumento foram a base para 

a elaboração da primeira versão do roteiro do vídeo. 

Roteiro constitui o detalhamento do que ocorre no vídeo educativo, sendo dividido 

em cenas, de forma a orientar a produção de filmagem. Tem o intuito de informar textualmente 

acerca do conteúdo do vídeo (KINDEM; MUSBURGER, 2005). Caracteriza-se por ser uma 

estrutura artística constituída por um conjunto de códigos e de palavras pouco conhecidas entre 

os leigos (FIORENTINI; CARNEIRO, 2002). 

Na elaboração do roteiro, atentou-se para elaboração de frases curtas, valorizar a 

voz ativa e utilizar adequadamente a pontuação (FIORENTINI; CARNEIRO, 2002). 

Estabeleceu-se no roteiro um formato linear, com começo, meio e fim, ou oportunidades para 

o expectador interagir (FLEMING; REYNOLDS; WALLACE, 2009). Devido à peculiaridade 

técnica desta fase, foi necessário auxílio de um produtor de vídeo, que dominasse essa 
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linguagem técnica. Considerando que o público-alvo corresponderá às pessoas surdas, será 

utilizada linguagem visuo – espacial, na forma de diálogos em Libras. 

A última fase de pré-produção é a representação das cenas do roteiro em formato 

de desenhos sequenciais, semelhante a uma história em quadrinhos que é denominada de 

Storyboard. Possui como finalidade orientar o processo criativo para a visualização das cenas 

antes de serem gravadas (KINDEM; MUSBURGER, 2005). 

A produção do vídeo constitui nas filmagens das cenas que compõem o vídeo 

educativo. Cada filmagem possui um intervalo de tempo entre o início e o término de uma 

gravação sendo denominado de tomada. Dessa forma, uma cena corresponde ao conjunto de 

tomadas e o vídeo envolve várias cenas gravadas (KINDEM; MUSBURGER, 2005). 

É importante, nesta fase, a participação de especialistas na área de recursos 

audiovisuais para adequação do ângulo e posicionamento das câmeras, iluminação e 

coordenação dos atores envolvidos na filmagem (FLEMING; REYNOLDS; WALLACE, 

2009). 

Para as filmagens será utilizado um casal de intérpretes em Libras experiente na 

área da surdez para compor o grupo de atores. O intérprete é o profissional que interpreta de 

uma língua fonte para outra língua alvo o que foi dito (QUADROS, 2004). O exercício da 

profissão de intérprete de Libras é regulamentado pela Lei nº 12.319, de 1º de setembro de 

2010, que estabelece competência para realizar a interpretação simultânea de duas línguas: 

Libras e Língua Portuguesa, desde a educação primária até o ensino superior (BRASIL, 2010b).

O papel do intérprete tem valor inestimável ao se tratar da comunicação entre surdos 

e ouvintes na sociedade, pois este profissional faz a mediação linguística entre a língua oral e a 

língua de sinais proporcionando ao surdo melhor compressão dos conteúdos (QUADROS, 

2004). Logo, a atuação do intérprete vai além de traduzir, buscando meios diferenciados de 

ensino para que o surdo possa ser favorecido de uma aprendizagem especificamente elaborada 

e pensada, e, consequentemente eficiente (SANTOS; FESTA, 2014). 

Pós-produção refere-se à finalização do vídeo realizando-se a edição e organização 

das tomadas gravadas para a composição das cenas e do vídeo de um modo geral (KINDEM; 

MUSBURGER, 2005). Será necessária a participação de um especialista em mídias que entenda 

de edição de vídeos e imagens para realizar a edição final do vídeo. 



28 

 

4 MATERIAL E MÉTODO 

4.1 Tipo de estudo 

Trata-se de um estudo de desenvolvimento de Tecnologia Assistiva, sobre saúde 

sexual e reprodutiva. Estudos deste tipo têm como finalidade desenvolver recursos e serviços 

que contribuam para promover vida independente e inclusão de pessoas com deficiência 

(BERSCH, 2012). Esse tipo de estudo é caracterizado pelo esforço criativo, não se limitando 

ao caráter investigativo, tem por objetivo a criação de produtos ou serviços para solucionar 

problemas até então não resolvidos (RODRIGUES, 2007). 

Nesta perspectiva, o recurso desenvolvido foi um roteiro do vídeo educativo sobre 

uso do método contraceptivo do coito interrompido para pessoas surdas.   

4.2 Cenários e Período do estudo 

O estudo ocorreu no período de março a dezembro de 2016. Utilizou-se o espaço 

físico do Laboratório de Comunicação em Saúde (LabCom_Saúde) da Universidade Federal do 

Ceará (UFC) para a construção e teste piloto do instrumento de coleta de dados. Realizou-se de 

maneira virtual, via e-mail, o processo de validação do instrumento de coleta de dados, bem 

como validação do conteúdo e das características técnicas do roteiro do vídeo educativo. 

4.3 Sujeitos da Pesquisa 

A população do estudo foi composta, por cinco especialistas na área da saúde e 

educação, para auxiliar na construção do instrumento de coleta de dados; sete especialistas na 

área da enfermagem para aplicação do teste piloto do instrumento de coleta de dados; 11 

especialistas na área da saúde e educação, para avaliar instrumento de coleta de dados; cinco 

especialistas na área da saúde, para avaliar o conteúdo do roteiro do vídeo educativo e; três 

especialistas na área da educação de surdos e comunicação para avaliar os aspectos técnicos do 

roteiro do vídeo educativo, totalizando 31 especialistas. Ressalta-se que todos os especialistas 

participaram apenas de uma das etapas descritas acima. 
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4.3.1 Especialistas para avaliação do instrumento de coleta de dados e do conteúdo do roteiro 

do vídeo educativo 

Recrutaram-se especialistas na área da saúde e educação, mediante busca em 

website específico de currículos de pesquisadores brasileiros (http://lattes.cnpq.br/). 

A seleção de busca na identificação dos especialistas para avaliação do instrumento 

de coleta de dados realizou-se por meio dos descritores: material educativo; educação em saúde 

e/ou instrumentos de medida. Para os especialistas que avaliaram o conteúdo do roteiro do vídeo 

educativo, a busca foi orientada por assunto “saúde sexual e reprodutiva” e os filtros: formação 

(profissionais de saúde), titulação (especialista, mestre, doutor), atuação profissional e áreas de 

produção (métodos contraceptivos, coito interrompido e sexualidade).  

Utilizou-se amostragem não probabilística por julgamento, a qual envolve a seleção 

de especialistas em determinado assunto, para avaliação de produto ou serviço (MAROTTI et 

al., 2008). 

No tocante ao número ideal de especialistas para validação, a literatura tem 

divergido e não há tamanho padronizado para a amostra. Segundo Lynn (1986) esta etapa deve 

ter no mínimo cinco especialistas. Para Lopes, Silva e Araújo (2013) deve obter quantitativo de 

11 a 22 especialistas. Desta forma, neste estudo selecionaram-se 11 especialistas para validação 

do instrumento de coleta de dados e cinco especialistas de conteúdo para avaliação do conteúdo 

do roteiro do vídeo educativo, já que um número ímpar impede o empate no julgamento dos 

itens do instrumento (VIANA, 1982; LÓPEZ, 2004; OLIVEIRA; FERNANDES; SAWADA, 

2008). 

Selecionaram-se especialistas, conforme critérios e pontuação mínima de cinco 

pontos, segundo Joventino (2013). Abaixo seguem os dados de caracterização dos especialistas 

para avaliar o instrumento de coleta de dados (Quadro 1). 
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Quadro 1 – Pontuação dos critérios de seleção dos especialistas para analisar instrumento de 

coleta de dados.

Critérios para especialistas para analisar instrumento de coleta de dados Pontuação

Doutor (área da saúde) 4p

Tese na área de interesse* 2p

Mestre (área da saúde) 3p

Dissertação na área de interesse* 2p

Artigo publicado em periódico indexado sobre a área de interesse* 1p

Prática profissional (clínico, ensino ou pesquisa), de no mínimo, dois anos na 

área de interesse*

2p

Ser especialista na área de interesse* 2p

* Área de interesse: material educativo; educação em saúde; instrumentos de medida Fonte: Joventino, 2013. 

Para os especialistas que avaliaram o conteúdo do roteiro do vídeo educativo 

também adotaram-se os critérios estabelecidos por Joventino (2013), a autora selecionou 

especialistas para validação de vídeo educativo para promoção da autoeficácia materna na 

prevenção de diarreia infantil. Nota-se que embora sejam os mesmos critérios utilizados para 

selecionar especialistas em conteúdo e para o instrumento de coleta de dados, modificou-se a 

área de interesse para sexualidade e métodos contraceptivos. 

Depois da apreciação pelos especialistas, suas contribuições foram analisadas e 

serviram para correções do instrumento de coleta de dados e do conteúdo do roteiro do vídeo 

educativo. 

4.3.2 Especialistas para avaliação dos aspectos técnicos do roteiro do vídeo educativo 

Recrutaram-se especialistas técnicos na área da educação de surdos e comunicação, 

através de amostragem não probabilística do tipo bola de neve, quando identificado um sujeito 

que se encaixe nos critérios de elegibilidade necessários para participar do estudo, era solicitado 

ao mesmo que sugerisse outros participantes. Esse tipo de amostragem é recomendado em 

populações com características que possam ser difíceis de serem encontradas, por serem muito 

específicas (POLIT, BECK; 2011). 

Dessa forma, selecionaram-se três especialistas técnicos. Optou-se por convidar um 

número ímpar de juízes, evitando-se questionamentos dúbios no caso de empate (LOBAO, 
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2012). Para a seleção destes especialistas técnicos escolheram-se os que obtiveram no mínimo 

dois pontos, de acordo com os aspectos apresentados no quadro a seguir (Quadro 2). 

Quadro 2 – Pontuação dos critérios de seleção dos especialistas técnicos. 

Critérios para especialistas técnicos Pontuação

Possui dissertação ou tese na área de produção de vídeos 1p

Experiência em desenvolvimento de vídeos educativos, por período de, no 

mínimo, três anos

2p

Experiência em desenvolvimento de vídeos educativos para surdos, por

período de, no mínimo, um ano.

2p

Fonte: Elaborado pela autora, 2017. 

Após apreciação da primeira versão do roteiro pelos especialistas na área da 

educação e comunicação, suas contribuições foram analisadas e serviram para a formulação da 

versão final do roteiro. 

4.4 Coleta de dados 

Esse momento dividiu-se em três etapas, a saber: Construção, Teste Piloto e 

Validação do Instrumento de Validação de Conteúdo Educativo; Desenvolvimento e Validação 

do Conteúdo do Roteiro do Vídeo Educativo; e Elaboração do Roteiro do Vídeo Educativo e

Validação dos Aspectos Técnicos do Roteiro do Vídeo Educativo. 

4.4.1 Construção, Teste Piloto e Validação do Instrumento de Validação de Conteúdo 

Educativo

Devido à dificuldade, na literatura, de encontrar instrumentos validados que avalie 

conteúdo educativo em saúde, a pesquisadora desenvolveu e validou instrumento útil, 

denominado de Instrumento de Validação de Conteúdo Educativo (IVCE), que poderá ser 

utilizado para validar textos, vídeos, áudios, softwares, jogos e manuais a fim de fornecer 

informações sobre saúde. 

Utilizou-se artigos (nacionais e internacionais), teses, dissertações, bem como 

instrumentos construídos anteriormente, porém não validados, para auxiliar na construção do 

instrumento de conteúdo. Além disso, obteve-se opinião de cinco especialistas na área de 
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interesse (instrumentos de medida, material educativo e educação em saúde). Salienta-se, a 

realização de consulta ao estatístico que avaliou os itens do instrumento, bem como as opções 

de resposta, corroborando com a construção de instrumento confiável. Este recurso influenciou 

consideravelmente na geração de itens mais potenciais para o instrumento. 

Para captar as informações dos cinco especialistas, utilizou-se a Técnica de Grupo 

Nominal. Caracterizada pela interação entre os participantes havendo o debate das ideias e 

justificativas até que se chegasse a um consenso. O papel do facilitador é preponderante, pois 

cuidou do tempo e do equilíbrio do debate dos aspectos em discussão. Processo foi registrado 

por um observador (MCMILLAN; KING; TULLY, 2016).

Sobre o instrumento elaborado nesta fase, ocorreu primeiramente o teste piloto com 

sete especialistas do grupo de pesquisa Pessoa com Deficiência: Investigação do Cuidado de 

enfermagem, os quais incluíram mestrandos e doutorandos. Escolheram-se estes indivíduos, 

pois os mesmos possuem experiência na elaboração de estudos metodológicos na área da saúde. 

A coleta de dados aconteceu em momento único, presencial e individual e se deu com a 

discussão dos itens do instrumento e dos apêndices. 

Por fim, realizou-se o processo de validação por 11 especialistas (área da saúde e 

educação) para consolidar se os itens escolhidos contemplavam e/ou representavam 

adequadamente os domínios do constructo desejado. 

Os especialistas foram convidados a participar do estudo através de Carta Convite 

(Apêndice A) enviada por correio eletrônico e contendo o motivo da sua escolha. Após o aceite 

de participação, foram enviados por e-mail as Informações para Validação do Instrumento de 

Validação de Conteúdo Educativo (IVCE) (Apêndice B), IVCE e Formulário de Avaliação do 

Instrumento de Conteúdo (FAIC) (Apêndice C).

Para emitirem sua opinião, os especialistas responderam às questões que valoraram 

os critérios de clareza de linguagem, pertinência prática, relevância teórica e dimensão teórica. 

O critério de clareza considera a linguagem utilizada nos itens. Pertinência prática analisa se de 

fato cada item possui importância para o instrumento. O critério relevância teórica, visa analisar 

se o item está relacionado com qualquer material educativo e dimensão teórica, investiga a 

adequação de cada item aos domínios, a saber objetivos, estrutura e apresentação, e relevância, 

ao qual está inserido.  

É incipiente relatar que inicialmente foram convidados 42 especialistas para 

participar das etapas da construção, teste piloto e validação do IVCE, porém, após a recusa de 

19, resultaram em 23 especialistas que aceitaram participar destas etapas do estudo. 
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4.4.2 Desenvolvimento e Validação do Conteúdo do Roteiro do Vídeo Educativo 

Elaborou-se conteúdo do roteiro do vídeo educativo a partir de manuais (Ministério 

da Saúde e da Organização Mundial de Saúde) e de artigos científicos internacionais (BRASIL, 

2010; BRASIL, 2007; WHO, 2015, ZUKERMAN; ORVIETO, 2007; ZUKERMAN; WEISS; 

ORVIETO, 2003). Adequou-se as informações com termos técnicos e de difícil compreensão 

com foco no público alvo. 

Após a elaboração do conteúdo, realizou-se submissão do material para validação.

A validação é um processo que avalia a relevância dos itens propostos pelo material em estudo 

e sua representatividade em relação aos seus objetivos (POLIT; BECK, 2011). A validação de 

conteúdo refere-se à análise da representatividade ou relevância de um fenômeno em estudo. 

Deve ser baseada no julgamento de especialistas de referência na área de interesse do 

constructo, pois só assim serão capazes de avaliar adequadamente a representatividade e 

relevância de conteúdo dos itens submetidos (PASQUALI, 2010; ALEXANDRE; COLUCI, 

2011). 

Os especialistas que atingiram os pré-requisitos foram convidados a participar do 

estudo através de uma Carta Convite (Apêndice F), via e-mail, comum a todos, a qual explicou 

os objetivos da pesquisa esclarecendo o motivo de ser escolhido como especialista, a relevância

dos conceitos envolvidos e o instrumento a ser avaliado. Após o aceite de participação, foram 

enviados por e-mail as Informações para Aplicação do Instrumento de Validação de Conteúdo 

Educativo (IVCE) (Apêndice D), Instrumento de Validação de Conteúdo Educativo (IVCE), 

validado na etapa anterior) e Roteiro do Vídeo Educativo (Apêndice I).

Ao todo, foram convidados 17 especialistas para avaliar o conteúdo do roteiro do 

vídeo educativo, porém, após a recusa de 12, resultaram em cinco especialistas que aceitaram 

contribuir com esta etapa do estudo. 

4.4.3 Elaboração do Roteiro do Vídeo Educativo e Validação dos Aspectos Técnicos do 

Roteiro do Vídeo Educativo 

Roteiro do vídeo educativo foi construído conforme etapas propostas por Kindem 

e Musburger (2005) e Comparato (2009), pré-produção (sinopse, argumento, roteiro e 

Storyboard), produção e pós-produção. 

A realização deste estudo foi pautada na etapa de “Pré-produção (sinopse, 

argumento, roteiro e Storyboard)”. As outras etapas serão realizadas posterirormente.



34 

 

Após a construção do roteiro do vídeo, foi necessário à validação técnica por 

especialistas na área da educação de surdos e comunicação. Os mesmos foram convidados a 

participar do estudo através de uma Carta Convite (Apêndice G), via e-mail, comum a todos, a

qual explicou os objetivos da pesquisa esclarecendo o motivo de ser escolhido como 

especialista, a relevância dos conceitos envolvidos e o instrumento a ser avaliado. Após o aceite 

em participar da pesquisa, foi fornecido Instrumento de Avaliação do Roteiro (Apêndice H), 

Roteiro do Vídeo Educativo (Apêndice I) e Storyboard (desenhos sequenciais). 

O instrumento de validação técnica do vídeo educativo contém quesitos a serem 

respondidos com Sim (S) ou Não (N) nos subitens, e com níveis de avaliação para cada item, 

como: Excelente (E), Muito Bom (MB), Bom (B), Regular (R), Regular Inferior (RI) e Pobre 

(P), além de espaços para comentários gerais em cada item.  

As variáveis analisadas são Conceito da ideia, Construção dramática (abertura, 

conflito, desenvolvimento, clímax, final), Ritmo (evolução dos momentos dramáticos, tipos de 

cena), Personagens (motivação, credibilidade, interação), Potencial dramático, Diálogos (tempo 

dramático), Estilo visual (estética), Público referente e Estimativa de Produção. Foram baseadas 

na pesquisa de Anjos (2011) que utilizou a planilha para validação de roteiro de Comparato 

(2009) e na validação de tecnologia educativa de Lopes (2001). 

Convém destacar que, antes de realizar as filmagens, o roteiro será traduzido para 

Libras com ajuda de intérpretes, a fim de evitar palavras não usuais no vocabulário dos surdos, 

como, conectivos e verbos conjugados indevidamente, para facilitar o entendimento sobre o 

assunto. 

Nesta etapa da pesquisa, foram convidados 13 especialistas para avaliar os aspectos 

técnicos do roteiro do vídeo educativo, porém, após a recusa de 10, resultaram em três 

especialistas que aceitaram participar do estudo. 

Para melhor visualização das etapas, construiu-se fluxograma abaixo: 
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Figura 1 – Fluxograma das etapas do estudo. Fortaleza, 2017.

*E= Nª de especialistas que participaram em cada fase do estudo. Fonte: Elaborado pela autora, 2017. 
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4.5 Análise dos dados

Os dados obtidos foram organizados no Excel versão 10 e analisados no software 

Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) versão 21.0. Para melhor compreensão dos 

resultados, estes dados foram organizados em tabelas e quadros.  

A análise estatística descritiva foi utilizada através de frequências absolutas e 

relativas. Para a análise estatística inferencial, utilizou-se de consistência interna pelo 

Coeficiente de Correlação Intraclasse (ICC) para analisar a concordância entre os especialistas 

para validar o IVCE e o roteiro do vídeo educativo.  O ICC é usado em esquemas de codificação, 

quando se procura conhecer a consistência interna de tópicos às respostas analisadas. Dessa 

forma, de acordo com o valor obtido do ICC, a consistência interna será considerada muito boa

se o valor do ICC for maior do que 0,9; boa entre 0,7 e 0,8 e fraca se for abaixo de 0,6 

(PESTANA; GAGEIRO, 2005). Adotou-se nível de significância de 95%.

Considerou-se ideal uma média de concordância de pelo menos 0,8 entre os 

especialistas para que o item seja considerado relevante (PASQUALI, 2010). Para esse estudo 

os itens que não atingiram esta concordância mínima foram revisados ou retirados (LYNN, 

1986). 

4.6 Aspectos Éticos e Legais

Objetivando atender às orientações éticas e legais envolvendo seres humanos 

inerentes ao protocolo de pesquisa contido na resolução nº 466/12 do Conselho Nacional de 

Saúde, o projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (COMEPE) da Universidade 

Federal do Ceará com o número do parecer 1.520.285 de 28 de abril de 2016 (ANEXO)

(BRASIL, 2012).  

Além disso, os especialistas foram esclarecidos quanto aos objetivos da pesquisa, 

assinando o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (Apêndice J), emitido em 

duas vias. Foi assegurado o sigilo, o anonimato, o livre acesso às informações, bem como, 

liberdade para sair da pesquisa em qualquer momento. O estudo não fez distinção de credo ou 

etnia e nem levou em conta qualquer estigma social na seleção dos participantes.  
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5 RESULTADOS  

Este capítulo foi organizado em seis partes, a saber: Construção do Instrumento de 

Validação de Conteúdo Educativo; Teste Piloto do Instrumento de Validação de Conteúdo 

Educativo; Validação do Instrumento de Validação de Conteúdo Educativo; Desenvolvimento 

do Conteúdo do Roteiro do Vídeo Educativo; Elaboração do Roteiro do Vídeo Educativo; e

Validação do Conteúdo e dos Aspectos Técnicos do Roteiro do Vídeo Educativo.  

5.1 Construção do Instrumento de Validação de Conteúdo Educativo 

Para a construção do IVCE, seguiram-se seis etapas metodológicas, a saber 

(COLLUCI et al., 2015): 

1) Estabelecimento da estrutura conceitual; 

2) Definição dos objetivos do instrumento e população envolvida; 

3) Construção dos itens e escalas de resposta; 

4) Seleção e organização dos itens; 

5) Estruturação do instrumento; 

6) Opinião dos especialistas 

Para a fundamentação teórica do que se deseja estudar, realizou-se revisão de 

literatura nas bases de dados Pubmed, Scopus e Cinahl e portal CAPES, utilizando os 

descritores controlados “validation studies” e “teaching materials”; e não controlados 

“measuring instruments”. Ressalta-se que não houve seleção de tempo e idiomas. Adotaram-se 

como critérios de inclusão ser artigo científico disponível eletronicamente na íntegra que tivesse 

utilizado instrumento para avaliar conteúdos em materiais educativos. Foram excluídas cartas 

aos editores ou editoriais, anais de eventos, artigos reflexivos e duplicados. 

A elaboração desse constructo objetivou elaborar instrumento para validar conteúdo 

de materiais educativos. Percebe-se que os objetivos estabelecidos possuem conexão com os 

conceitos a serem abordados. O IVCE destina-se a profissionais de saúde e educação de nível 

superior, que desejam construir e validar conteúdos educativos para qualquer público alvo. 

A construção dos itens e escalas de respostas, baseou-se na revisão de literatura,

como descrito anteriormente na primeira etapa, e na utilização de nove instrumentos, existentes, 

utilizados em estudos anteriores, conforme observa-se abaixo (Quadro 3).
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Quadro 3 – Distribuição dos estudos que utilizaram instrumentos de avaliação de conteúdo não 

validados.

Estudo Autor Nível/ ano

01 Validação de Tecnologia Assistiva para Pais Cegos: 

Enfoque na Alimentação Complementar do Lactente

Cezario, 

KG

Tese/2014

02 Amamentação em Ação: Validação de Tecnologia 

Assistiva para Cegos

Oliveira, 

PMP

Tese/ 2013

03 Saúde Mamária para cegas: Desenvolvimento e 

Avaliação de curso online acessível

Carvalho, 

AT

Dissertação/2013

04 Validação de Tecnologia Assistiva para Deficiente 

Visual: Utilização do Preservativo Feminino

Cavalcante, 

LDW

Dissertação/2013

05 Manual Saúde Sexual e Reprodutiva: Métodos 

Anticoncepcionais Comportamentais –

Desenvolvimento e Avaliação de Tecnologia 

Assistiva

Oliveira, 

MG

Dissertação/2012

06 Validação de Tecnologia Assistiva para Deficientes 

Visuais na Prevenção de Doenças Sexualmente 

Transmissíveis

Barbosa, 

GOL

Dissertação/2012

07 Desenvolvimento e Avaliação de Jogo Educativo para 

Cegos: Acesso à Informação sobre o Uso de Drogas 

Psicoativas

Mariano, 

MR

Dissertação/2010

08 Avaliação de uma Tecnologia Assistiva sobre 

Amamentação para Pessoas Cegas

Carvalho, 

AT

Dissertação/2009

09 Avaliação de Tecnologias Assistivas para Cegos: 

Enfoque na Prevenção ao Uso de Drogas Psicoativas

Cezario, 

KG

Dissertação/2009

Fonte: Elaborado pela autora, 2017. 

Esses instrumentos serviram de base para a construção do instrumento de conteúdo 

aqui elaborado. Vale dizer que foram construídos por docentes e discentes do Grupo de 

Pesquisa Pessoa com Deficiência: Investigação do Cuidado de Enfermagem para Pessoas com 

Deficiência. 

Para obtenção das respostas, foi utilizada escala tipo Likert de três pontos ordinais, 

os quais apresentam as seguintes respostas: 0 – inadequado, 1- parcialmente adequado e 2 –

adequado, ou seja, maiores escores apontam para melhores resultados.  
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A seleção e organização dos itens do IVCE obedeceu aos critérios, a saber, 

comportamental, objetividade, simplicidade, clareza, precisão, validade, relevância e 

interpretabilidade (CARDOSO et al., 2011). Com relação à quantidade de itens do instrumento, 

este quesito não é consensual. Adotou-se a recomendação de Pasquali (2010) o qual sugere que 

a representação do constructo é conseguida com uma quantidade de 20 itens aproximadamente. 

Para a estruturação do instrumento, consolidou-se as etapas anteriores, organizando

os itens em seus respectivos domínios e estabelecendo o formato geral do instrumento, havendo 

uma sequência no sentido do mais geral para o mais específico. 

Estruturação do IVCE enfoca três grupos de fatores relacionados, denominados de 

domínios temáticos, a saber: objetivos, estrutura e apresentação e, relevância. O domínio 

objetivo são os propósitos, metas ou finalidade que se deseja com sua utilização. Estrutura e 

apresentação refere-se à organização geral, composta por estrutura, estratégia, coerência e 

suficiência das apresentações. O domínio relevância é a característica que avalia o grau de 

significação do conteúdo educativo apresentado, a capacidade do conteúdo em causar impacto, 

motivação e/ou interesse, assim como ao grau de significação do conteúdo apresentado. 

Por fim, a opinião dos especialistas na área de interesse foi avaliada, sendo todos 

do sexo feminino, com título de doutor, e com produção científica e experiência na área de 

interesse do estudo. Levou-se em consideração o critério de consenso para acatar as sugestões 

dos especialistas. Dos 18 itens avaliados, foi sugerido que três fossem excluídos por possuir a

mesma definição de um dos domínios do instrumento, pela semelhança entre dois enunciados, 

pela falta de relevância para o instrumento e uma afirmativa foi alterada, porque uma das 

palavras do item apresenta-se muito ampla. Ao término da sexta etapa foi elaborada a primeira 

versão do IVCE.  

5.2 Teste Piloto do Instrumento de Validação de Conteúdo Educativo

Após a construção do IVCE, o instrumento foi submetido ao teste piloto, 

caracterizado por ser uma aplicação prévia do instrumento em uma pequena amostra que reflita 

as características da amostra/população-alvo (GUDMUNDSSON, 2009). Possui como objetivo 

descobrir pontos fracos e problemas em potencial, para que sejam resolvidos antes da 

implementação da pesquisa propriamente dita (BAILER; TOMITCH; D`ELY, 2011). 

Itens do IVCE foram avaliados em relação ao significado e à dificuldade de 

compreensão, não havendo mudanças nesses quesitos. Porém, o teste revelou aspectos 

importantes do processo de escrita e organização dos documentos que seriam encaminhados 
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em anexo para os especialistas. Alguns participantes tiveram dúvidas em relação a sequência 

de leitura dos apêndices, por afirmarem que não havia uma ordem. Também, foi apontado falta 

de clareza nas instruções para validação do IVCE.  

Com o intuito de evitar quaisquer tipos de vieses, as sugestões de modificações que 

sugiram durante o procedimento do teste piloto foram realizadas (BORSA, DAMASIO, 

BANDEIRA, 2012). Tendo em vista a pertinência das sugestões, optou-se por inserir uma 

ordenação na sequência da leitura dos apêndices (A, B, C e D) a fim de facilitar o entendimento, 

bem como reescrever as instruções a fim de minimizar dúvidas, visto que o processo de 

validação do IVCE foi idealizado para ser realizado via e-mail. 

Percebeu-se a importância da realização do teste piloto do instrumento, uma vez 

que permitiu a pesquisadora chegar ao contexto de sua pesquisa mais experiente e com escolhas 

metodológicas mais afinadas. 

5.3 Validação do Instrumento de Validação de Conteúdo Educativo

Participaram da validação do instrumento 11 especialistas de instituições 

respeitadas no cenário científico (UFC, UECE, UNILAB, UNICAMP e UFPI), sendo dez 

pessoas do gênero feminino e uma do masculino.  A média de idade foi de ± 38,9 anos. Quanto 

à formação profissional, nove são enfermeiros e dois pedagogos. No que diz respeito a titulação, 

nove são doutores e dois mestres. Dez especialistas são docentes de universidades públicas e 

todos possuem produção científica na temática de interesse do estudo.  

O resultado da análise dos especialistas apontou que as definições operacionais

estavam adequadas quanto ao objetivo, estrutura e apresentação e, relevância. Elaboraram-se 

15 itens que foram julgados pelos especialistas quanto à clareza, pertinência prática, relevância

teórica e dimensão teórica. No gráfico a seguir os itens e o percentual de concordância em cada 

critério avaliado. 
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*CL: Clareza de Linguagem; PP: Pertinência Prática; RT: Relevância Teórica, DT: Dimensão Teórica.

Fonte: Elaborado pela autora, 2017. 

Observa-se que dentre os itens avaliados, cinco apresentaram percentual de 

concordância inferior a 80% no critério clareza de linguagem. Destes, todos itens foram 

reformulados conforme as sugestões dos especialistas. Os itens discordantes no critério clareza 

de linguagem avaliou o domínio estrutura e apresentação. 

Quanto aos critérios de pertinência prática e relevância teórica, os itens alcançaram 

um percentual de concordância entre os especialistas superior a 80%. Dessa forma, todos os 

itens foram considerados representativos para o IVCE. 

Por último, o critério de dimensão teórica apresentou apenas um item com 

percentual de concordância inferior de 80%, relacionado ao domínio relevância.  Desse modo 

houve modificação da afirmativa conforme indicado pelos especialistas. 

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

120,00%

Gráfico 1 - Percentual de Concordância dos itens do IVCE

CL* PP* RT* DT*



42 

 

Com a finalidade de verificar a fidedignidade dos critérios avaliativos do IVCE, a 

tabela abaixo demonstra a análise por meio do Coeficiente de Correlação Intraclasse (ICC). 

Tabela 1 – Análise da consistência interna dos critérios analisados no IVCE.

Critérios ICC IC 95% p valor

Clareza de Linguagem 0,890 [0,764 ; 0,965] <0,0001

Pertinência Prática 0,560 [ 0,058 ; 0,860] 0,017

Relevância Teórica 0,143 [ -0,835 ; 0,726] 0,315

Dimensão Teórica 0,420 [ -0,242 ; 0,815] 0,081

Total 0,877 [ 0,746 ; 0,960] <0,0001

Fonte: Elaborado pela autora, 2017. 

A consistência interna total dos critérios avaliativos foi considerada boa, pois o 

valor do ICC foi maior que 0,8. Quando analisados individualmente os critérios pertinência 

prática, relevância teórica e dimensão teórica apresentaram consistência interna fraca, com o 

valor do ICC menor que 0,6, indicando ajustes para aumentar a confiabilidade desses critérios, 

entretanto o critério clareza de linguagem apresentou consistência interna forte (0,890). Foram 

considerados estatisticamente significantes os valores de p <0,05.  

Logo, após a análise da propriedade psicométrica de confiabilidade do IVCE, 

descrita acima, o mesmo pode ser considerado válido e confiável.  Neste estudo, utilizou-se o 

instrumento com 15 itens, mas para estudos futuros sugere-se que seja utilizado o IVCE com 

18 itens, pois, três itens foram inseridos conforme sugerido pelos especialistas.

Ressalta-se que a pesquisadora também elaborou instruções gerais para aplicação 

do IVCE, para que ao ser utilizado por outros pesquisadores, possa seguir corretamente os 

passos para a sua operacionalização (Apêndice E).

Para uma melhor visualização sobre o processo de construção e validação do IVCE,

segue abaixo um resumo dos principais pontos que foram seguidos. 
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Quadro 4 – Procedimentos utilizados para elaboração e validação do instrumento de validação 

de conteúdo educativo.  

Versão do 

instrumento

Etapas Em que consiste

Primeira 

versão

1) Estabelecimento da estrutura conceitual Fundamentação teórica

2) Definição dos objetivos Especificação do constructo

3) Construção dos itens e escalas de 

respostas

Coleta de informações para a 

formação do instrumento

4) Seleção e organização dos itens Agrupamento dos itens 

5) Estrutura e organização dos itens Formatação do instrumento

Segunda 

versão

6) Consulta aos especialistas Verificar a representatividade 

dos itens 

7) Instrumento inicial Ajustes iniciais

Terceira 

versão

8) Teste piloto Aplicação em pequena amostra 

que reflita população-alvo

9) Validação do conteúdo: confiabilidade 

do instrumento e de cada domínio.

Análise com especialistas e

procedimentos estatísticos que 

visam mensurar a consistência 

interna geral e de cada parte do 

instrumento.

10) Instrumento final Aplicação

Fonte: Elaborada pela autora, 2017. 

5.4 Desenvolvimento do Conteúdo do Roteiro do Vídeo Educativo

Para construção do conteúdo do roteiro do vídeo educativo foram selecionados 

documentos do Ministério da Saúde (Caderno de Atenção Básica Nº 26 de 2010), Organização 

Mundial de Saúde (Planejamento Familiar da OMS de 2007 e Medical eligibility criteria for 

contraceptive use de 2015), bem como artigos científicos internacionais (ZUKERMAN; 

ORVIETO, 2007; ZUKERMAN; WEISS; ORVIETO, 2003), para o ensino sobre o uso do coito 

interrompido. Dessa forma, foram abordados no roteiro do vídeo educativo os assuntos, 

anatomia e fisiologia dos sistemas reprodutores masculino e feminino e uso do coito 

interrompido. 
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Devido a peculiaridade do público-alvo, a pesquisadora fez modificações na 

abordagem do conteúdo do roteiro do vídeo educativo, a fim de torná-lo acessível aos surdos, 

ou seja, houve decodificação dos termos técnicos ou de difícil compreensão para textos mais 

simples e de fácil entendimento, como observado abaixo (Quadro 5).

Quadro 5 – Exemplos da decodificação dos textos para elaboração do conteúdo do roteiro do 

vídeo educativo. 

Assunto Texto original Texto do vídeo

Anatomia e fisiologia 
dos sistemas 
reprodutores 
masculino e feminino.

Uretra é um tubo pelo qual o sêmen 
é liberado do corpo. Os dejetos 
líquidos (urina) são liberados pelo 
mesmo tubo (OMS, 2007).

A uretra é o canal para 
passagem de espermatozóides
durante a ejaculação, tendo 
também a função de conduzir 
a urina da bexiga até o meio 
externo.

Anatomia e fisiologia
dos sistemas 
reprodutores 
masculino e feminino.

Quando um homem fica 
sexualmente excitado, o seu órgão 
copulador aumenta de tamanho e 
enrijece (OMS, 2007).

Quando o homem está 
excitado, o pênis aumenta de 
tamanho e fica ereto, devido 
ao aumento do volume de 
sangue nessa região.

Coito Interrompido Coito interrompido é um método
tradicional de contracepção no 
qual, durante a relação sexual, o 
pênis é removido da vagina logo 
antes da ejaculação, impedindo a 
deposição de sêmen no seu
interior, assim, o encontro dos 
espermatozoides com o óvulo
(BRASIL, 2010a; WHO, 2015).

O coito interrompido acontece 
quando o homem retira o 
pênis da vagina e ejacula fora 
dela, mantendo seu sêmen
afastado da vagina.

Coito Interrompido O líquido pré-ejaculatório de 
homens com espermograma 
normal não contém 
espermatozoides viáveis a 
fecundação (ZUKERMAN; 
ORVIETO, 2007; ZUKERMAN; 
WEISS; ORVIETO, 2003).

Lubrificação masculina antes 
da ejaculação não contém 
espermatozoides para
engravidar a mulher.

Fonte: Elaborada pela autora, 2017. 

FISIOLOGIA E ANATOMIA DO SISTEMA REPRODUTOR MASCULINO 

ü O sistema genital nos homens é composto pelo pênis, testículos, os canais deferentes e 

a uretra. 

ü Os testículos ficam no saco escrotal, e produzem os espermatozoides que são as células 

reprodutoras masculinas. 
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ü Os canais deferentes saem dos testículos e levam os espermatozoides produzidos até a 

uretra. 

ü A uretra é o canal para passagem de espermatozoides durante a ejaculação, tendo 

também a função de conduzir a urina da bexiga até o meio externo. 

ü O pênis exerce duas funções: a função urinária, liberar urina que vem da bexiga; e 

função sexual e reprodutiva, com a ereção, penetração e ejaculação do esperma.

ü Quando o homem está excitado, o pênis aumenta de tamanho e fica ereto, devido ao 

aumento do volume de sangue nessa região. 

ü Se a excitação continuar, ocorre a ejaculação, ou seja, a liberação do esperma ou sêmen. 

Geralmente esse momento é acompanhado do prazer sexual máximo ou orgasmo. 

FISIOLOGIA E ANATOMIA DO SISTEMA REPRODUTOR FEMININO 

ü O sistema genital das mulheres é formado por ovários, trompas, útero, vagina, vulva e

clitóris. 

ü Os ovários são responsáveis pela ovulação, quer dizer a liberação de um óvulo que 

ocorre mensalmente. Os ovários são responsáveis pela ovulação, que é liberada todo 

mês. O óvulo liberado é apanhado pela trompa e aí permanece por até três dias. Trompas 

são tubos que transportam os óvulos desde o ovário até o útero. 

ü Vagina é o órgão sexual que recebe o pênis na relação sexual para que, na ejaculação, 

sejam depositados os espermatozoides, que atravessam o útero e chegam a trompa para 

fecundar o óvulo.  É pela vagina que sai a menstruação, vinda do útero, sendo também 

o canal do parto natural. 

ü Vulva é a região externa da vagina e compreende os grandes e pequenos lábios, 

recobertos de pelos pubianos, que servem de proteção.  

ü Clitóris, localizado acima da uretra, produz a sensação de prazer sexual. Quando a 

mulher está excitada, o clitóris fica alongado, erétil e sensível ao toque. 

ü Se a mulher tiver relação sexual no período fértil, espermatozoide pode penetrar no 

óvulo, ou seja, a mulher poderá engravidar. Caso isso não aconteça, a mulher irá 

menstruar, pela vagina e se iniciará novo ciclo reprodutivo 

            COITO INTERROMPIDO 

ü Conceito: O coito interrompido, também conhecido como “gozar fora”, é um método 

contraceptivo tradicional utilizado mundialmente para evitar a gravidez, porém somente 
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algumas pessoas o reconhecem como um método anticoncepcional que funcione de 

verdade. 

ü Acontece quando o homem retira o pênis da vagina e ejacula fora dela, mantendo seu 

sêmen afastado da vagina.

POSSUI COMO VANTAGENS 

ü Não traz risco para a saúde; 

ü É um método sem custo; 

ü Permite que casais mantenham suas normas religiosas ou culturais ao evitar a gravidez; 

ü Promove o envolvimento do homem na prática anticoncepcional; 

ü Pode ser praticado em relações sexuais inesperadas, ou sempre que o casal não contar 

com outro método anticoncepcional. 

POSSUI COMO DESVANTAGENS 

ü Não protege contra as infecções sexualmente transmissíveis (ISTs), então casais que 

possuem alto risco de infecção para IST / HIV não devem utilizar esse método; 

ü Interfere na relação sexual, aspecto que deixa alguns casais pouco satisfeitos. 

Importante ressaltar que a repetição da prática cria o hábito e essa insatisfação tende a 

ser superada; 

ü Possui taxa de falha na utilização, assim como qualquer outro método anticoncepcional. 

RECOMENDAÇÕES NO USO: 

ü Se o casal teve uma primeira relação sexual, o homem deve urinar antes de iniciar nova 

relação e limpar seu pênis, para que ocorra a remoção de espermatozoides que 

permanecem na uretra. 

ü Homens com ejaculação precoce e que não conseguem sentir quando a ejaculação está 

prestes a ocorrer terão dificuldade de praticar o método.

EFICÁCIA DO MÉTODO 

ü Pesquisas mostram que o coito interrompido funciona em 73% dos casais no primeiro 

ano de uso. 
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ACONSELHAMENTO SOBRE A FALHA NO USO 

ü Caso o homem ejacule antes de retirar o pênis, sugere-se o uso das Pílulas 

Anticoncepcionais de Emergência (PAEs) nas primeiras horas após a relação sexual. 

Mas essa prática não deve ser corriqueira. 

ü Importante que o casal também utilize outro método anticoncepcional até que o homem 

sinta que ele pode recorrer ao coito interrompido corretamente em cada relação sexual. 

MITOS  

ü Presença de espermatozoide na lubrificação antes de ejacular.

ü Não previne a gravidez.

ü Faz mal à saúde sexual do homem. 

ü Causa pausa no orgasmo e prejudica a função do pênis. 

De posse dessas informações, construiu-se a primeira versão do conteúdo do vídeo 

educativo.

5.5 Elaboração do Roteiro do Vídeo Educativo 

5.5.1 Pré-produção: Sinopse ou sortyline 

O primeiro passo para a construção do roteiro do vídeo educativo refere-se a ideia, 

ou seja, a concepção inicial do vídeo. Logo, com base em achados da pesquisadora sobre 

sexualidade e o método anticoncepcional do coito interrompido, revelou a escassez de 

informações, demonstrando déficit de conhecimento acerca dessa temática. Assim, surgiu a 

ideia de elaborar tecnologia educativa acessível para surdos afim de oferecer orientações 

eficazes sobre o uso do coito interrompido. 

Dessa forma, elaborou-se a sinopse do vídeo educativo em cinco linhas, segundo 

recomenda Comparato (2009):

“Vídeo retrata situação real, em que há troca de experiência entre mulheres surdas e orientações 

da enfermeira para um casal, em Libras, voltadas à prática do coito interrompido. É apresentada 

a escassez de profissional de saúde capacitado em Libras e o difícil acesso da população surda 

às informações sobre métodos anticoncepcionais e a escolha, com autonomia, do método coito 

interrompido. ”  
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A sinopse representa o surgimento do conflito que atua como base para o trabalho 

do roteirista, concretizando o que vai ser desenvolvido (COMPARATO, 2009). 

5.5.2. Pré-produção: Argumento 

Em relação a esta fase, é imprescindível a criação dos personagens e elementos que 

dão origem a história. O argumento mostra como os personagens serão transportados para a tela

por meio de uma história, sendo necessário especificar de maneira clara e concreta os 

acontecimentos, temporalidade, localização, perfil das personagens e decurso da ação dramática 

(COMPARATO, 2009). 

Baseado no que foi supracitado, elaborou-se o argumento do vídeo educativo, 

conforme descrito a seguir. 

Vídeo educativo de intervenção social abordará o uso do método anticoncepcional 

coito interrompido. Diante disso, o vídeo contará com dois personagens principais: Ana, que 

faz uso do método anticoncepcional hormonal (pílula mensal) e seu cônjuge, Flávio. Além 

disso, o vídeo incluirá quatro co-participantes: Narrador do vídeo, Thaís (amiga de Ana) que 

faz uso do coito interrompido, Sarah (enfermeira da Unidade de Atenção Primária) e Joana, a 

atendente da Unidade de Atenção Primária.  O vídeo contará com cenas que se aproximam da 

realidade vivenciada pelos surdos. As principais cenas ocorrerão em ambientes que simulem a 

residência do casal de surdos e o consultório de Enfermagem.  O vídeo mostrará cenas de troca

de experiências entre duas mulheres surdas sobre o uso dos métodos anticoncepcionais, cenas 

sobre anatomia e fisiologia dos sistemas reprodutores masculino e feminino com vídeo em 

visualização em 3D, bem como orientações acessíveis (em libras) sobre o uso do coito 

interrompido. Durante a orientação prestada pela enfermeira (Sarah), os usuários (Ana e Flávio) 

irão esclarecer dúvidas de modo a sentirem-se capazes de utilizar esse método anticoncepcional 

em seu cotidiano. A narrativa terá início com a história de um casal (Ana e Flávio) onde ambos 

conversam sobre a possibilidade de mudar de método anticoncepcional, visto que Ana anda 

esquecendo de tomar as “pílulas” e sente muitas dores de cabeça com sua ingestão. Flávio 

sugere a Ana a utilização do coito interrompido, pois seus amigos de trabalho usam este método 

com bastante frequência. Ana também conversa com sua amiga (Thais) acerca da sugestão do 

cônjuge e da sua insegurança para a utilização deste método anticoncepcional. Após ficar 

surpresa e animada com a notícia de ter uma enfermeira que tem conhecimento sobre Libras e 

que orienta sobre os métodos anticoncepcionais na unidade básica de saúde do bairro, Ana 

marca uma consulta para obter informações e esclarecer dúvidas. A enfermeira Sarah explica 
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sobre anatomia e fisiologia dos sistemas reprodutores masculino e feminino, os benefícios à 

saúde e os mitos acerca do coito interrompido, seu modo de uso pelo casal, incluindo a 

importância do diálogo para a utilização deste método. A enfermeira enfatiza o coito 

interrompido como um método anticoncepcional eficaz, sem custo e que não gera riscos à 

saúde. Vídeo demonstrará, ainda, a insegurança de Ana e Flávio para praticarem o coito 

interrompido após as orientações da enfermeira. Desse modo, a enfermeira relembrará ao casal 

uma experiência anterior de sucesso após orientar a Thais (amiga da Ana) que faz uso do 

método há um ano. Haverá uma cena de suspense, durante a fala do narrador, para saber se o 

casal realizará o método do coito interrompido corretamente. No final da história, Ana e Flávio 

conversam no quarto sobre como se sentem capazes de praticar o coito interrompido, relatando 

a importância da consulta de Enfermagem, com profissional capacitada em libras, para facilitar 

o acesso à informação de surdos. A finalização do vídeo acontecerá com o narrador estimulando 

o uso do coito interrompido. ”

Desta forma, pode-se observar que o argumento proporciona uma visão ampla do 

vídeo educativo, permitindo uma avaliação das possibilidades de realização. Informações 

fundamentais, como quantidade de atores, cenários, objetos, veículos e locações servirão como 

base para avaliar o aspecto financeiro, jurídico e temporal do vídeo educativo (COMPARATO, 

2009). 

5.5.3 Pré-produção: Roteiro

O roteiro do vídeo educativo foi construído baseando-se na experiência da 

pesquisadora e nas recomendações de Kindem e Musburger, (2005) e Fleming, Reynolds e

Wallace (2009). Assim, o roteiro contém dois componentes: o primeiro relaciona-se aos 

aspectos visuais, como cenas, fotos, figuras, animações e textos. O segundo envolve os aspectos 

de produção de áudio, tais como narração de diálogos e músicas de fundo.  

Ressalta-se que vídeos para surdos não precisam de trilha sonora, no entanto a 

pesquisadora optou pela inserção do áudio com o intuito de atender ao desenho universal, o 

qual propõe igualdade de acesso aos indivíduos com e sem deficiência (PRADO; LOPES; 

ORNSTEIN, 2010). Dessa forma, será utilizada linguagem visuo-espacial, na forma de diálogos 

em Libras, bem como legendas em português e áudios, possibilitando o acesso à informação a 

diferentes segmentos populacionais. 
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Logo, os dois componentes (aspectos visuais e áudio) deverão vir em um quadro 

com duas linhas e duas colunas apresentando formato linear com começo, meio e fim 

(APENDICE H).

A versão inicial do roteiro consta com vídeo de duração de 12 min, cujas cenas 

serão passadas em ambientes internos (Labcom_Saúde) e externos (Centro de Desenvolvimento 

Familiar - Cedefam), por meio de diálogos entre pessoas surdas e enfermeiro acerca do 

conhecimento sobre o método do coito interrompido. A seguir, evidenciam-se algumas cenas 

correspondentes as fontes de informação sobre a temática em estudo (Quadro 6).  

Quadro 6 – Cenas do roteiro do vídeo educativo relacionadas as fontes de informação sobre o 

coito interrompido. 

Informações sobre Coito Interrompido Cenas do vídeo educativo

Aspectos epidemiológicos

Cena 8: Enfermeira afirma que o método do coito 

interrompido é utilizado mundialmente para 

evitar a gravidez.

Benefícios na utilização do coito 

interrompido

Cena 8: Enfermeira explica utilização do método 

do coito interrompido, enfatizando ser natural,

não ter custo e não trazer riscos à saúde, podendo 

ser utilizado em relações sexuais inesperadas e 

por quaisquer religiões.

Experiências de êxito pessoal anterior

Cena 3: Thais, amiga de Ana, fala que utiliza o 

método do coito interrompido com o seu esposo 

há um ano e até agora tem dado tudo certo.

Cena 9: Enfermeira reforça a experiência exitosa 

de Thais na utilização do coito e fala da sua

segurança e a adesão do parceiro ao método.

Persuasão para a prática do método do 

coito interrompido

Cena 9: Enfermeira incentiva o uso do coito 

interrompido.

Cena 12: Ana e Flávio conversam sobre a 

experiência positiva no uso do coito interrompido

Cena 13: Narrador convida os casais a testarem o 

coito interrompido.

Fonte: Elaborada pela autora, 2017. 
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5.5.4. Pré-Produção: Storyboard

Desenvolvimento do storyboard, contou com o auxílio de profissional da área de 

design, o qual elaborou imagens sequenciais do vídeo educativo. Seguem algumas dessas 

imagens, sendo possível observar que se evidenciam as situações, cores, emoções, ações com 

o intuito de facilitar a compreensão dos atores envolvidos no vídeo acerca do que se espera 

transmitir por meio da tecnologia assistiva.

Figura 2 – Imagem de abertura simbolizando vídeo acessível para surdos. 

                    Fonte: Elaborado pela autora. 2017. 
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Figura 3 – Casal de surdos conversando sobre a mudança do método contraceptivo. 

                    Fonte: Elaborada pela autora, 2017. 

Figura 4 – Ana marca a consulta de Enfermagem na unidade básica de saúde.

                       

                    Fonte: Elaborada pela autora, 2017. 
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Figura 5 – Enfermeira orienta sobre o uso do coito interrompido. 

                    
                        
                   Fonte: Elaborada pela autora, 2017. 

Figura 6 – Coito interrompido.

                        

                     Fonte: Elaborada pela autora, 2017. 
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        Figura 7 –Ana e Flávio preocupados em falhar na prática do coito interrompido.

  

                    Fonte: Elaborada pela autora, 2017. 

5.6 Validação do Conteúdo do Roteiro do Vídeo Educativo 

Primeira versão do roteiro construído, com 12 minutos, foi submetido, inicialmente, 

a validação por especialistas em conteúdo. Participaram desta etapa cinco especialistas, com 

vasta experiência na área temática em estudo. Obteve-se média de idade de 41,8, com desvio 

padrão de ± 14,18 anos, mediana de 36 anos, variando de 20 a 66 anos. Todas eram do sexo 

feminino, possuindo formação em enfermagem com mais de cinco anos de exercício da

profissão. 

Os especialistas em conteúdo obtiveram excelente pontuação no somatório total de 

acordo com os critérios de seleção estipulados para esta pesquisa. Do total, dois especialistas 

apresentaram pontuação máxima, 16 pontos. O especialista com menor pontuação obteve 9 

pontos em exigência de pontuação mínima de 5 pontos. 

Abaixo seguem os dados de caracterização dos especialistas em conteúdo segundo 

os critérios de seleção adaptados de Joventino (2013) (Tabela 2).
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Tabela 2– Caracterização de seleção dos especialistas em conteúdo participantes do estudo. 

Características de seleção dos especialistas em conteúdo (N=5) N

Doutor (área da saúde) 4

Tese na área de interesse* 4

Mestre (área da saúde) 5

Dissertação na área de interesse* 4

Artigo publicado em periódico indexado sobre a área de interesse* 5

Prática profissional (clínico, ensino ou pesquisa), de no mínimo, dois anos na área de 

interesse*

3

Ser especialista na área de interesse* 3

*Área de interesse: sexualidade e métodos contraceptivos. Fonte: Elaborado pela autora, 2017. 

Tais achados demonstram um elevado nível de expertise dos especialistas em 

conteúdo, pois apenas um especialista obteve pontuação igual a 9, ou seja, valor quatro pontos 

acima do mínimo necessário para participação no estudo. Ressalta-se, dessa forma, que houve 

uma preocupação da pesquisadora em recrutar indivíduos com domínio da área temática do 

vídeo educativo, a fim de assegurar a acurácia da avaliação do referido material educativo. 

A avaliação dos aspectos relacionados ao conteúdo do roteiro pelos especialistas 

pode ser verificada por meio do quadro a seguir. 

Quadro 7 – Percentual de concordância entre os especialistas em conteúdo do roteiro do vídeo 

educativo. 

Domínios Itens Percentual de 

Concordância

Objetivos

1. Contempla tema proposto 80,0

2. Adequado ao processo de ensino-aprendizagem 60,0

3. Esclarece dúvidas sobre o tema abordado 40,0

4. Proporciona reflexão sobre o tema 60,0

5. Incentiva mudança de comportamento 40,0

6. Linguagem adequada ao público-alvo 20,0

7. Linguagem apropriada ao material educativo 60,0

8. Linguagem interativa, permitindo envolvimento 

ativo no processo educativo

80,0
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Estrutura e 

Apresentação

9. Informações corretas 80,0

10. Informações objetivas 60,0

11. Informações esclarecedoras 80,0

12. Informações necessárias 20,0

13. Sequência lógica das ideias 100,0

14. Tema atual 60,0

15. Tamanho do texto adequado 60,0

Relevância

16. Estimula o aprendizado 100,0

17. Contribui para o conhecimento na área 80,0

18. Desperta interesse pelo tema 80,0

Fonte: Elaborado pela autora, 2017. 

Os itens que tiveram maior proporção de concordância entre os especialistas em 

conteúdo foram os itens 13 e 16, os quais avaliam os domínios estrutura e apresentação e 

relevância. Observa-se que 10 itens obtiveram percentual de concordância abaixo de 80%,

necessitando, pois de ajustes no conteúdo do roteiro do vídeo educativo. 

A tabela 3 apresenta avaliação geral dos especialistas em conteúdo por meio do 

ICC. 

Tabela 3 – Análise da consistência interna do roteiro do vídeo educativo.

Domínios ICC IC 95% p valor

Objetivos 0,221 [ -01,907 ; 0,910] 0,318

Estrutura e Apresentação 0,849 [ 0,521 ; 0,982] <0,0001

Relevância – – –

Roteiro Total 0,80 [ 0,365 ; 0,974] 0,02

Fonte: Elaborado pela autora, 2017. 

A consistência interna total do roteiro foi considerada boa, pois o valor do ICC foi 

igual a 0,8. O domínio estrutura e apresentação apresentou consistência interna forte, com ICC 

>0,8 e valor p significativo (p<0,05). Entretanto o domínio objetivo, além de apresentar ICC 

fraco (0,221), apresentou p >0,05, ou seja, indicando ajustes para aumentar a confiabilidade do 

domínio. Ressalta-se que o domínio relevância devido ao número pequeno de itens, não se pode 

calcular o ICC. No entanto, como analisado no quadro 7, este domínio apresentou percentual 

de concordância adequado para todos os itens. 
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5.7 Validação dos Aspectos Técnicos do Roteiro do Vídeo educativo

O roteiro do vídeo educativo foi avaliado por três especialistas na área da 

comunicação e educação de pessoas surdas. Ressalta-se que a mesma versão do roteiro do vídeo 

foi enviada para os especialistas de conteúdo e técnico.

A média de idade dos especialistas técnicos foi de 26,7, com desvio padrão de ±

4,93 anos, mediana de 29 anos, variando de 21 a 30 anos. Todos eram do sexo masculino, dois 

possuíam formação profissional em comunicação, cinema e audiovisual, com experiência em 

roteirização e realização cinematográfica audiovisual de vídeos comerciais de televisão e 

educativos. Um especialista possuía formação em educação para surdos, com experiência em 

desenvolver e participar de vídeos educativos infantis para pessoas surdas. 

Abaixo seguem os dados de caracterização dos especialistas técnicos segundo os 

critérios de seleção elaborados pela autora (Tabela 4).

Tabela 4 – Caracterização de seleção dos especialistas técnicos participantes do estudo.

Características de seleção dos especialistas técnicos (N=3) N

Dissertação ou tese na área de produção de vídeos -

Experiência em desenvolvimento de vídeos educativos, por período de, no mínimo, 

três anos

2

Experiência em desenvolvimento de vídeos educativos para surdos, por período de, 

no mínimo, um ano

1

Fonte: Elaborado pela autora, 2017. 

De acordo com os critérios de caracterização dos especialistas técnicos, verificou-

se que todos obtiveram 2 pontos no sistema de classificação, sendo exigido um escore mínimo 

de 2 pontos no total da soma dos critérios estabelecidos. 

A avaliação dos referidos especialistas acerca dos aspectos relacionados aos 

aspectos técnicos do roteiro do vídeo pode ser verificada na tabela 5. 
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Tabela 5 – Concordância entre os especialistas técnicos do roteiro do vídeo educativo.  

Categorias / Subcategorias Sim Não

1. CONCEITO DA IDEIA

Roteiro adequado ao objetivo do estudo 3 -

Ideia auxilia aprendizagem 3 -

Ideia acessível 3 -

Roteiro útil 3 -

Roteiro atrativo 2 1

2. CONSTRUÇÃO DRAMÁTICA

Ponto de partida tem impacto 2 1

Interesse do roteiro cresce 3 -

Número de cenas suficientes 2 1

Tempo das cenas suficientes 2 1

Apresentação agradável do roteiro 2 1

3. RITMO

Existe atração crescente, com curva dramática ascendente 3 -

Ritmo cansativo 2 1

Dinamismo dos ambientes 3 -

Formas de apresentação das cenas adequadas 3 -

4. PERSONAGENS

Perfil original dos personagens 2 1

Personagens com valores consistentes 3 -

5. POTENCIAL DRAMÁTICO

Existe expectativa 3 -

6. DIÁLOGOS 

Cada intervenção motiva a próxima 3 -

Há aceleração de ação até o clímax 2 1

7. ESTILO VISUAL 

Repetições de cenários/ambiente 2 1

Imagens adequadas 3 -

Estrutura geral criativa 1 2

8. PÚBLICO REFERENTE

Conteúdo tem relação direta com o público-alvo 3 -
N= 3 especialistas; Fonte: Anjos (2001) e Comparato (2009). 

. 
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Percebe-se a concordância unânime dos três especialistas em 13 subcategorias a 

respeito da adequação dos itens ao roteiro. Destaca-se o item “estrutura geral criativa”, como 

sendo o mais criticado pelos especialistas, obtendo uma análise negativa por parte dos 

especialistas técnicos, necessitando, pois, ser reajustado. 

No que se refere a avaliação geral acerca do grau de relevância de cada categoria 

proposta, todas foram consideradas como relevantes pela maioria dos especialistas, conforme 

tabela abaixo. 

Tabela 6 – Grau de relevância dos aspectos técnicos do roteiro do vídeo educativo de acordo 

com cada variável. 

Categorias Relevante Não relevante

Conceito da ideia 3 -

Construção dramática 2 1

Ritmo 3 -

Personagens 3 -

Potencial dramático 3 -

Diálogos 2 1

Estilo visual 3 -

Público referente 3 -

Estimativa de produção 3 -

N= 3 especialistas Fonte: Elaborado pela autora, 2017. 

Dentre oito categorias analisadas, seis foram consideradas totalmente relevantes 

pelos especialistas. Ressalta-se que apenas as seguintes categorias, construção dramática e 

diálogos, obtiveram pontuações consideradas como não relevantes, por apenas um especialista. 

É incipiente relatar que todas as sugestões indicadas pelos especialistas técnicos 

foram analisadas para que se chegasse à versão final do roteiro. 

Portanto, após o processo de validação do roteiro do vídeo educativo por meio dos 

especialistas de conteúdo e técnicos, chegou-se a terceira versão do roteiro. Esta versão será 

utilizada futuramente para promover a produção do vídeo educativo. 



60 

 

6 DISCUSSÃO 

6.1 Instrumento de Validação de Conteúdo Educativo 

Para o instrumento em questão, buscou-se atender rigor metodológico do início ao 

fim. Sem método científico rigoroso, existe sério risco de instrumentos proporcionarem 

resultados imprecisos que pode levar a conclusões equivocadas (MOKKINK et al., 2010).

Dessa forma, é relevante que instrumentos de medida sejam avaliados com a 

finalidade de se verificar se eles atendem aos objetivos para os quais foram construídos. A 

literatura descreve vários atributos que podem ser testados no processo de avaliação das 

propriedades psicométricas de um instrumento, a saber, validade, confiabilidade, 

praticabilidade, sensibilidade, responsividade e interpretabilidade (TERWEE et al., 2007; 

KIMBERLING; WINTERSTEIN, 2008; DEVON et al., 2007). Dentre os atributos citados, 

para este instrumento, utilizou-se validade e confiabilidade. 

Para tanto, instrumentos válidos e confiáveis são necessários para avaliação da 

qualidade de instrumentos de medida. Validade refere-se ao propósito pelo qual o instrumento 

está sendo utilizado. Confiabilidade conceitua-se como grau de precisão das medidas reais do 

atributo investigado (PERROCA, 2011). 

Estudo anterior constatou necessidade de construir e validar instrumento de medida 

que vise avaliar conteúdos em área específica de saúde, sendo sua criação uma contribuição 

valiosa para melhoria da qualidade de materiais educativas (JÚNIOR; MATSUDA, 2012).

Destacam-se que enfermeiros e outros profissionais de saúde, utilizam com 

frequência materiais educativos em seu ambiente de trabalho, sendo necessária a realização de 

processo de validação de conteúdo acurado, com instrumentos de medida confiáveis, para que 

conteúdos sejam adequadamente analisados e aperfeiçoados antes de chegarem à população 

alvo (ÁFIO et al., 2014).

Assim, para validar conteúdo, torna-se fundamental determinar itens 

representativos, com auxílio do julgamento de especialistas. Esta constitui uma das etapas para 

a elaboração de instrumentos (ALEXANDRE; COLLUCI, 2011). São oferecidas sugestões 

concretas para a melhoria da qualidade do instrumento. Ressalta-se que nem sempre o fato de 

existir consenso entre os especialistas sobre um item, em particular, significará adequação, pois 

um número reduzido de especialistas poderá observar problemas que os demais aprovam. 

Portanto, observações isoladas não devem ser descartadas (CASTO et al., 2007).
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Contribui com os achados expostos, estudo que construiu instrumento de medida 

para comportamentos acadêmicos-sociais para estudantes universitários nos quais os itens 

foram apreciados pelos participantes, que apontaram aprimoramento na redação dos itens, 

sendo eliminados aqueles que não apontaram consistência teórica. Portanto, a versão final 

construída estava adequada para avaliar o proposto (SOARES; MOURÃO; MELLO, 2011).

É incipiente, que no processo de validação de um instrumento de medida, muitas 

perdas podem indicar a má formulação de determinado item ou dificuldade na coleta, 

necessitando, pois de tempo suficiente para que o processo de validação seja fidedigno 

(MARQUES, 2015). Dessa forma, para a validação do IVCE, a pesquisadora destinou prazo de 

um mês e meio para tal processo. 

Ao se testar a validade e a confiabilidade do IVCE, foi evidenciado que o grau de 

concordância obtido demonstrou pertinência dos itens. Sugestões acerca da modificação da 

escrita e/ou exclusão de alguns itens foram relevantes, uma vez que os mesmos não estavam

adequados para medir o que se pretendia. Tais mudanças foram necessárias para fortalecer sua 

estrutura interna e garantir adequada validação de conteúdo do IVCE. As observações dos 

especialistas contribuíram para melhorar o conteúdo de cada item e o agrupamento dos mesmos.  

Sobre o primeiro domínio do instrumento, o qual se refere aos objetivos do 

conteúdo, a literatura indica que materiais educativos facilitam a troca de conhecimentos e 

compartilhamento de ideias e experiências sobre determinada temática, sendo considerados 

ferramentas de ensino-aprendizagem (BARROS et al., 2012). É importante que conteúdos 

educativos em saúde alcancem este objetivo, levando promoção da saúde à população. Revisão 

de literatura aponta que estes materiais devem auxiliar o trabalho dos profissionais de saúde a 

fim de orientar e educar pacientes e suas famílias , para que sejam considerados educativos 

(ÁFIO et al, 2014).

O segundo domínio, estrutura e apresentação, por sua vez, é pertinente ao 

instrumento, uma vez que visa averiguar se o conteúdo educativo possui estrutura coerente, 

coesa, organizada, suficiente, além de linguagem adequada em relação à acessibilidade e 

interatividade. Em relação à coesão e coerência do conteúdo, é primordial manter foco no 

assunto proposto, existindo sequência lógica das ideias que compõem tópicos, parágrafos ou 

trechos. Além de facilitar a compreensão, tal organização proporciona introdução do leitor aos 

poucos no cenário abordado e evita desconforto (KHURANA et al., 2016). 

A suficiência é outro aspecto importante no domínio estrutura e apresentação, pois 

conteúdos educativos suficientes são capazes de evitar possíveis dúvidas presentes nas 

temáticas propostas. Por vezes, o usuário entra em contato apenas com o material educativo, 
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sem contar com a orientação presencial do educador, de forma que este material deve prover 

todas as informações necessárias e pertinentes ao mesmo (KHURANA et al., 2016).

Destaca-se também, a clareza e a objetividade como aspectos necessários à 

linguagem de um bom instrumento de medida. Linguagem confusa e ambígua pode ocasionar 

resultados inadequados e imprecisos, assim como frases longas e muito detalhadas podem gerar 

cansaço e dispersão na leitura, dificultando o preenchimento de um instrumento extenso 

(KARINO; VINHA; LAROS, 2014; KESZEI et al., 2010).  

Dessa forma, com intuito de evitar tais problemas, um dos aspectos priorizados para 

a construção dos itens do IVCE foi o uso de linguagem clara e objetiva. Primou-se pela 

elaboração de itens que possibilitassem preenchimento rápido e simples, contendo palavras 

necessárias para a compreensão do que estava sendo medido e avaliando apenas um atributo. 

Para a promoção de interatividade em conteúdos educativos, peça necessária para 

favorecer a aprendizagem, recomenda-se o uso de linguagem apelativa em conteúdos a fim de 

mobilizar a atenção, assim como dirigir-se ao participante utilizando pronomes como “você”, 

de forma a criar um ambiente de conversa com o receptor e atraí-lo a refletir sobre o assunto 

abordado (TEIXEIRA, 2012).

No que tange à acessibilidade, sugere-se que os conteúdos educativos possam ser 

utilizados por pessoas com e sem deficiência, a fim de promover condições ampliadas de acesso 

ao conteúdo de forma autônoma e independente. Observa-se que em estudo realizado por 

Guimarães, Carvalho e Pagliuca (2015), para a construção e validação de instrumento de 

medida destinado para educação de PcD, corrobora com os achados do estudo em relação a 

preocupação com a organização geral do instrumento, apresentando estratégias de 

apresentação, coerência e formatação, bem como interação e acessibilidade do conteúdo 

educativo. 

Outro aspecto relevante a ser avaliado em conteúdos educativos é sua inserção na 

realidade da população alvo, o que se relaciona ao domínio de relevância do IVCE. Conteúdos 

educativos devem atender as necessidades do público ao qual se destinam, propiciando impacto, 

motivação, interesse e significância sobre o assunto abordado.  

Estudo anterior que abordou a educação em saúde com pais de crianças com câncer 

após o diagnóstico, identificou que as orientações dadas pelos enfermeiros nem sempre 

coincidiam com as que os participantes consideravam necessárias (RODGERS et al., 2016). 

Para que o conteúdo seja, desta forma, atual e relevante é imprescindível ao pesquisador 

adentrar no contexto social da população alvo, conhecendo suas necessidades e 

particularidades. 
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Percebe-se, portanto, que o IVCE conseguiu atender as finalidades a qual foi 

planejado, sendo capaz de guiar a elaboração e validação de conteúdos educativos em diferentes 

formatos (vídeos, álbuns, cartilhas, jogos, websites, softwares, dentre outros), apoiando 

atividades de educação em saúde. 

6.2 Roteiro do Vídeo Educativo 

Considerou-se a validação do roteiro como um passo fundamental, uma vez que, 

atendidas as considerações realizadas, irá permitir planejar de forma eficaz, reduzir custos e

tempo na produção do vídeo educativo. Realizaram-se dois tipos de validações, conteúdo e 

técnica, através de especialistas capacitados acerca da temática do estudo. 

Em relação a validação por especialistas de conteúdo, estes avaliaram três 

domínios, a saber, objetivos; estrutura e apresentação; e relevância. De acordo com o quadro 7, 

observa-se no domínio objetivos que os itens, adequado ao processo de ensino-aprendizagem, 

esclarece dúvidas sobre o tema abordado, proporciona reflexão sobre o tema e incentiva 

mudança de comportamento, obtiveram percentual de concordância inferior ao estipulado 

(<0,08). Esse resultado deve-se ao fato dos especialistas relatarem que o conteúdo do roteiro 

ainda se encontra em um plano teórico de exposição de informações, considerando algumas 

cenas, incompatíveis com estilo de redação do vídeo para a população alvo. Referiram ainda 

ser um assunto polêmico, rodeado de mitos e tabus, necessitando se aproximar mais da realidade 

dos surdos. 

Dessa forma, sugeriram ampliar informações atualizadas e completas, explorando 

a taxa de falha na utilização do método, abordando os mitos e verdades, adaptando as falas a 

fim de se tornarem dialogadas com informações curtas e perguntas questionadoras e atrativas, 

bem como discutir sobre o papel do homem na utilização do método do CI. 

Conteúdos educativos para a população surda devem ser destinados a promover 

saúde, garantindo efetividade do cuidado. Nesse sentido, ressalta-se a importância de validar 

conteúdo com especialistas no tema, bem como avaliar aspectos pedagógicos utilizados para 

surdos, para garantir que o conteúdo seja abordado de modo compreensível para o público-alvo 

(OLIVEIRA; CARVALHO; PAGLIUCA, 2014). 

No contexto da saúde sexual e reprodutiva, há escassez de conteúdos acessíveis 

para surdos, questão urgente que precisa de solução em todo o mundo. Dessa forma, inclui-se 

o direito de procurar, receber e transmitir informações e ideias relativas aos direitos sexuais e 

reprodutivos para esse segmento populacional (FROHMADER; ORTOLEVA, 2013). Logo, 
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torna-se necessário que os enfermeiros, principais responsáveis por atividades educativas em 

saúde, desenvolvam iniciativas e materiais acessíveis aos surdos nesta temática. 

É necessário relatar que assuntos envolvendo a sexualidade de PcD são menos 

discutidos por profissionais de saúde, como alerta um estudo realizado no Canadá (GIBSON;

MYKITIUK, 2012). Mesmo assim, com intuito de maximizar envolvimento entre profissionais 

de saúde e surdos, pode-se utilizar de tecnologias assistivas na temática da saúde sexual e 

reprodutiva que visem a promoção da saúde, como é o caso da tecnologia assistiva, na 

modalidade de vídeo educativo.

Todavia, a exibição do vídeo por si só não cumprirá sua finalidade educacional de 

informar aos surdos sobre o uso do coito interrompido. É preciso que a exposição do vídeo 

educativo seja realizada por um profissional capacitado, capaz de formar um elo entre a 

tecnologia audiovisual e a população, compartilhando experiência, provendo discussões, 

esclarecendo dúvidas que possam vir a surgir e incentivando a participação de todos (COGO; 

PEDRO; SILVA, 2009; FALKEMBACH, 2005; SALVADOR et al., 2012).  

No domínio estrutura e apresentação, os itens, linguagem interativa, informações 

corretas e esclarecedoras, e sequência lógica das ideias apresentaram percentual de 

concordância adequado (>0,08).  

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 etapa para que a educação em saúde seja efetiva (MARIANO et al., 2013). 

Percebe-se que a tecnologia, na modalidade de vídeo educativo, pode contribuir 

para o aumento da autonomia dos indivíduos, bem como favorecer a participação das pessoas 

durante uma prática educativa em saúde, possibilitado ao profissional de saúde formas 

inovadoras e interativas de trocar conhecimento com o público (MOREIRA et al., 2014). 

Informações transmitidas ao público alvo de forma correta e coerente, pode favorecer a 

independência e facilitar formação da consciência crítica e educação sobre saúde. 

As principais modificações no domínio estrutura e apresentação relacionaram-se a 

linguagem e ao tamanho do texto. Foi sugerido substituir, em alguns trechos, a linguagem 

formal por coloquial, em que os participantes do estudo pudessem entender de maneira clara a 

mensagem que estava sendo transmitida, como substituir anatomia e fisiologia humana do 

sistema reprodutor por formação e funcionamento das partes genitais; eficácia por funciona de 

verdade; ejacular por gozar e fecundação por gravidez.  
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A linguagem de um povo pode ser considerada como um dos seus bens mais 

valiosos, pois através dela, cultura e conhecimento são passados entre gerações. Durante a 

transmissão audiovisual, é essencial que os discursos entre os personagens sejam condizentes 

com o nível de conhecimento dos telespectadores (SANTOS; KLOSS, 2010; GOMES, 2008). 

Uso de textos escritos pode ser utilizado como recurso de ensino-aprendizagem, contudo, 

educadores de surdos enfatizam o uso de conceitos simples, frases curtas e simples de modo a 

facilitar a compreensão dos aprendizes (AHMADI; ABBASI; BAHAADINBEIGY; 2015).  

Estudo que desenvolveu tecnologia para PcD na temática da amamentação relatou 

que foi adotada uma linguagem popular, entretanto, alguns termos técnicos foram mantidos 

para não a desvalidar cientificamente (OLIVEIRA; CARVALHO; PAGLIUCA, 2014). 

Ressalta-se a importância da clareza nas informações para melhor entendimento da clientela 

É valido destacar que surdos utilizam sistema linguístico de comunicação gesto-

visual que possui estrutura gramatical própria, independentemente de qualquer outra língua. 

Para a utilização dessa comunicação é necessário o uso das mãos, em combinação com braços, 

tórax e cabeça, possibilitando abordar qualquer tipo de assunto. Tendo em vista a peculiaridade 

linguísticas das pessoas surdas, a pesquisadora irá traduzir o conteúdo do roteiro com auxílio 

de um profissional capacitado em libras, a fim de evitar palavras não usuais no vocabulário de 

pessoas surdas, como, conectivos e verbos conjugados indevidamente, permitindo ao mesmo 

tempo a fidelidade ao assunto abordado. 

Houveram divergências entre os especialistas em relação ao item tamanho do texto. 

Três especialistas consideraram o texto contido nas cenas muito longo, e por vezes, monótono, 

necessitando de redução. Entretanto, dois especialistas pediram para acrescentar mais 

informações no decorrer de algumas cenas relacionadas ao MAC estudado. Dessa forma, optou-

se por reduzir o tamanho do texto de algumas cenas meramente expositivas, com cuidado para 

não perder assuntos importantes, e modificou-se algumas informações necessárias sobre o 

método do CI para que pudessem captar de forma mais eficaz a atenção do público-alvo. 

Na avaliação do domínio relevância, todos os avaliadores julgaram que o roteiro do 

vídeo ilustra aspectos importantes sobre o uso do coito interrompido, com cenas relevantes para 

que os surdos possam conhecer melhor sobre o MAC natural a ser estudado.  O item estimula 

o aprendizado, obteve pontuação máxima de aprovação pelos especialistas de conteúdo. 

Estudos evidenciam que a utilização de vídeo educativo tem sido uma estratégia promissora na 

aquisição de conhecimentos, desempenhando papel educativo relevante (BARBOSA; 

BEZERRA, 2011; ANJOS, 2011; JOVENTINO, 2013). Em se tratando da população surda, é 

o tipo de tecnologia mais utilizada, visto que é recurso didático e tecnológico disseminador de 
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conhecimentos, pois associa animação e transição de imagens estáticas ao conteúdo abordado 

(RAZERA et al., 2014). 

Apenas um especialista afirmou que o item contribui para o conhecimento na área, 

encontra-se parcialmente adequado, devido a eficácia relativa ao uso consciente do método do 

CI. Porém, pesquisas demonstram que o uso do coito interrompido é eficaz em 73% dos casais 

no primeiro ano de uso do método (OMS, 2007). Qualquer MAC possui taxa de falha, entretanto 

a motivação de utilização do método do CI pelo casal, irá contribuir positivamente para 

minimizar uma gravidez não planejada (WHO, 2015). 

Observa-se que a realidade adotada na cena sexual de muitos casais é a ausência de 

dispositivos contraceptivos hormonais, injetáveis e de barreira, necessitando, todavia de um 

MAC sem custo, fácil de ser utilizado em qualquer ocasião, para evitar a gravidez. Assim, o 

coito interrompido surge como uma solução frente a carência de outros dispositivos de 

contracepção, a impossibilidade feminina de adoção de algum MAC ou pela preferência sexual. 

Logo, tratar dessas questões contribui para o conhecimento sobre o tema. Assim, o domínio 

relevância foi considerada válido por cinco especialistas, obtendo aprovação sem modificações.  

Outro aspecto importante para os especialistas foi a modificação do título. Dessa 

forma, o roteiro do vídeo educativo que era intitulado “Coito Interrompido: Você é capaz de 

utilizar este método”, passou a ter o seguinte título “Prevenção da gravidez pela prática do coito 

interrompido ”.  

No que concerne à validação técnica do roteiro, três especialistas avaliaram nove 

categorias, a saber, conceito de ideia; construção dramática; ritmo; personagens; potencial 

dramático; diálogos; estilo visual; público referente e estimativa de produção conforme 

observa-se nas tabelas 6 e 7. 

Primeira categoria, conceito de ideia, foi vista positivamente pelos especialistas, 

havendo concordância em quase todos os itens. Os especialistas consideraram ideia contida 

como interessante, motivadora e condizente com o público-alvo. Estudo envolvendo uma nova 

abordagem pedagógica para pessoas surdas, através de vídeo educativo para o ensino sobre o 

câncer de pele revelou-se que, com o vídeo, o conteúdo se tornou mais atrativo. Surdos 

tornaram-se mais motivados na aprendizagem sobre a temática após a exibição audiovisual 

(HARRY et al., 2012).

Entretanto, segundo a opinião do especialista 2, o roteiro se perde em algumas cenas 

e diálogos muito longos. Para aprimorar o material educativo, foi sugerido evitar cenas 

extremamente explicativas, expositivas e monótonas o que provavelmente poderá tirar a 

atenção de quem está assistindo fora de um ambiente acadêmico. Observa-se que em uma 
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apresentação audiovisual, destaca-se o tempo de atenção, período que o recurso dispõe para 

captar a atenção do público, necessitando assim, que o vídeo seja atrativo para conseguir seduzir 

o telespectador (COMPARATO, 2009). 

Na avaliação da segunda categoria, construção dramática, mostrou-se combinação 

de reportagem com ficção tradicional. Um especialista advertiu ser desnecessário o vídeo 

educativo começar com uma linguagem de reportagem. Dessa forma, considerou-se mais 

interessante enfocar apenas na dramaturgia dos personagens principais, pois potencializará a 

capacidade do público alvo de se identificar com os personagens. Comparato (2009), afirma 

que o dinamismo e a atratividade da ação das cenas devem ser ampliados, caso contrário a ação 

não é sustentada e o telespectador perde o interesse.

Apenas um especialista afirmou que a categoria necessita de grande revisão para 

ser representativa, pois, embora o número de cenas fosse suficiente, deve-se focar mais na 

exposição das ações dos personagens e ter menos explicação das mesmas, além de aumentar o 

tempo do vídeo, para 15 minutos, ao invés de 12 minutos, para que as cenas fossem melhor 

desenvolvidas. Para maximizar o interesse e dar mais dinamismo a ação dramática a 

pesquisadora aderiu à sugestão. 

Na categoria ritmo, foi mostrada preocupação quanto ao dinamismo dos ambientes, 

advertindo que a mudança constante de cenários, como também a repetição de cenas no mesmo 

ambiente poderia confundir o entendimento do público. Comparato (2009) adverte para a 

importância da seleção do ambiente onde será realizada a dramaturgia. O autor afirma que o 

“onde” não contém apenas os elementos geográficos, mas sim um múltiplo recorte da realidade.

O ver, os planos, cenários, iluminação, proporções espaciais, angulação e colorido, ambiente e 

decoração, vestuários e adereços, são elementos importantes para a composição de um cenário 

audiovisual. 

Apenas um especialista considerou o ritmo das cenas cansativas devido a 

monotonia das falas expositivas. Como abordado na categoria de conceito de ideia, optou-se 

pelo dinamismo dos diálogos. 

Na categoria personagens, todos os especialistas elogiaram a construção dos 

personagens principais, que se preocupam com suas saúdes e buscam profissionais preparados 

para assistí-los. Outro aspecto considerado importante foi a presença da caracterização dos 

personagens, introduzindo, os sentimentos que cada personagem demonstrava em determinada 

cena. Para Field (1995), é importante definir a personalidade e o comportamento dos 

personagens para poder revelá-lo. 
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Todavia, especialista 2 sugeriu excluir o personagem repórter e inserir narrador, 

aproximando, assim, de personagens ficcionais. Destaca-se que embora o especialista 3 tenha 

considerado o roteiro eficiente para seu objetivo educacional, os personagens foram vistos 

como estereotipados, o que não é ruim, pois o estilo novelesco ainda funciona com o grande 

público geral, facilitando o entendimento e aceitação da informação. 

Na avaliação da categoria potencial dramático, foi ressaltado que há uma 

expectativa dramática, porém ela se perde em meio a diálogos expositivos e à simulação de 

reportagem que o vídeo cria. Também foi exposto pelos especialistas que os personagens têm

seu drama bem estruturado, porém não é eficientemente resolvido durante o roteiro. Nesse 

ínterim, criou-se uma expectativa dramática mais atrativa através de diálogos mais 

questionadores e instigantes, bem como tornou-se mais claro e objetivo a finalidade de cada 

personagem dentro do roteiro. 

Na categoria diálogos, um especialista afirmou que necessitaria de grande revisão 

para ser representativa, assim como na categoria construção dramática, pois algumas falas e 

interações entre personagens pareciam pouco naturais. Assim, primou-se pela manutenção da 

naturalidade das falas, ou o vídeo seria artificial e pouco crível. Linguagem audiovisual bem 

empregada e natural torna o vídeo educativo atrativo e prende a atenção do telespectador, 

tornando-o instrumento capaz de modificar crenças e comportamentos (GOMES, 2008). 

Em relação a categoria estilo visual, dois especialistas não consideraram a estrutura 

geral criativa, sugerindo, dessa forma, que o vídeo fosse produzido em animação, sendo mais 

atrativo para o público alvo, bem como possibilitando explorar outros ambientes na  sua 

construção. Ainda foi sugerido que a pesquisadora se articulasse com instituições de saúde 

(públicas e privadas) e de ensino, além de formar parcerias com veículos de comunicação, para 

que o vídeo fosse melhor difundido. 

Vídeos educativos em formatos de animações permitem diversão e aprendizado ao 

mesmo tempo.  Possui como grande vantagem o controle total da imagem e a materialização de 

objetos, animais, pessoas e seres imaginários, eliminando muito dos problemas relacionados 

aos atores de verdade (SOUZA; MEDEIROS, 2014; COSTA; BARROS, 2014). 

Embora a animação seja uma estratégia positiva no ensino aprendizagem, ressalta-

se que a mudança de cenário constante poderia ocasionar uma confusão para o entendimento 

das cenas. Nesse ínterim, optou-se por cinco cenários, a saber, sala da casa (conversa entre os 

personagens sobre o coito interrompido), rua (momento pensativo de uma personagem), 

unidade de saúde (marcação de consulta), consultório de enfermagem (palestra) e quarto da 
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casa (conversa entre os personagens sobre como se sentem capazes de praticar o coito 

interrompido). 

Na categoria público referente, todos os especialistas concordaram que o roteiro 

tem capacidade de atingir a população surda, no sentido de que é bastante possível a 

identificação dos mesmos com os problemas e dúvidas encontrados pelos personagens. Estudo

ressalta que surdos, de ambos os gêneros, possuem dificuldade na escolha de um MAC devido 

ao déficit de conhecimento sobre saúde sexual e reprodutiva (PINHEIRO FILHO et al., 2010; 

FERNANDES et al., 2009.).  Logo, torna-se importante a divulgação de novas tecnologias 

assistivas direcionadas para essa população alvo, subsidiando a assistência de enfermagem no 

contexto da saúde sexual e reprodutiva.

Um especialista sugeriu abordar o tema com mais maturidade, pensando em 

apresentar uma história de ficção realista e identificável, algo que ao mesmo tempo seja 

entretenimento e informação, pois, dessa forma, seria uma alternativa melhor de chegar a 

aceitação desse público e também do assunto ser levado mais a sério. A autora atendeu a 

sugestão, tendo em vista os benefícios para a população-alvo. 

Na última categoria ,estimativa de produção o roteiro foi considerado realista 

quanto aos custos, possuindo possibilidade real de vir a ser um produto audiovisual.

Portanto, sugestões propostas foram acatadas em sua maioria, enriquecendo e 

quantificando ainda mais a produção do vídeo educativo, sendo incorporadas à terceira versão 

do roteiro. Processo de adaptação do material educativo às sugestões dos especialistas é uma 

etapa essencial para tornar a tecnologia mais completa, com maior rigor científico e eficaz 

durante as atividades de educação em saúde. Reunir, analisar, verificar a aplicabilidade de 

implementação e reestruturar o material educativo com sugestões propostas são passos 

laboriosos. No entanto, percebe-se que o grande avanço nesse ganho será revertido diretamente 

para o público-alvo (LIMA, 2014).
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7 CONCLUSÃO

Este estudo elaborou e validou instrumento de coleta de dados denominado 

“Instrumento de validação de conteúdo educativo (IVCE)”, assim como, também, construiu 

roteiro do vídeo educativo acessível para surdos sobre saúde sexual e reprodutiva, intitulado 

“Prevenção da gravidez pela prática do coito interrompido”. Ambos passaram por processo 

metodológico rigoroso, sendo avaliados por especialistas na área temática de interesse, 

satisfazendo a amplitude do conteúdo referente, por meio de linguagem clara, objetiva, 

acessível e atraente para o público alvo.

Acerca do processo de construção e validação do IVCE, apoiou-se na revisão de 

literatura, dividido em três domínios com total de 18 itens, a ser utilizado tanto na assistência 

quanto em pesquisas. O instrumento foi avaliado quanto aos critérios de clareza de linguagem, 

pertinência prática, relevância teórica e dimensão teórica, apresentando elevando índice de 

concordância entre os especialistas, com exceção dos critérios, clareza de linguagem que levou 

a modificação de cinco itens do domínio estrutura e apresentação; e dimensão teórica que 

modificou um item do domínio relevância. Ademais, os itens do instrumento total apresentaram 

boa confiabilidade interna quanto aos seus domínios (ICC > 0,8). 

Resultados apresentados contribuem para o avanço do conhecimento sobre a 

temática, uma vez que pesquisadores e profissionais da área de saúde e da educação poderão 

utilizar o IVCE para orientar a elaboração e validação de conteúdos educativos de forma 

confiável. 

No que tange avaliação geral do vídeo, o roteiro foi considerado válido após análise 

por todos os especialistas. Pode-se verificar que tanto os especialistas de conteúdo quanto os 

técnicos aprovaram com modificações. Dentre as modificações sugeridas, houve a ampliação 

de informações atualizadas e completas sobre o tema proposto; substituição de termos técnicos 

por linguagem coloquial; modificação do título do roteiro; diminuição de cenas extremamente 

explicativas, expositivas e consequentemente aumento do dinamismo dos diálogos; e retirada 

de cenas de reportagem. Ressalta-se que todas as sugestões foram consideradas na construção 

do vídeo, o qual foi finalizado com 15 minutos, estando dentro do tempo previsto para vídeos 

de caráter educativo.

Acredita-se que o uso desta tecnologia assistiva irá facilitar a prática dos 

profissionais de saúde e educação, tendo em vista ser uma tecnologia dinâmica capaz de 

favorecer o diálogo entre profissionais e surdos, facilitar a aquisição de conhecimentos, 
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proporcionando empoderamento, contribuindo para promoção da saúde, além de ser um meio 

para padronizar orientações dadas pelos profissionais sobre a temática em estudo. 

Destaca-se que a construção de tecnologias voltadas para pessoas com deficiência 

ainda é tarefa complexa, visto que envolve aproximação minuciosa com as questões de 

acessibilidade. Todavia, torna-se fundamental que profissionais de diversas áreas de atuação 

trabalhem em conjunto com intuito de proporcionarem às pessoas surdas fontes de orientações 

de saúde inovadoras e acessíveis, possibilitando a inclusão social. 

Como limitações, aponta-se para a realização do estudo ter ocorrido apenas na 

região Nordeste do Brasil. Outra limitação, foi o curto período de tempo para avaliação do 

roteiro do vídeo educativo, devido à dificuldade em encontrar profissionais que contemplassem 

os critérios estabelecidos. 

Logo, sugere-se a utilização do IVCE e do roteiro do vídeo educativo em outras 

regiões do país. Recomenda-se, ampla divulgação do IVCE, para que possa ser aplicado em 

diferentes tipos de materiais educativos, bem como do vídeo educativo de modo que este possa 

ser incorporado nas intervenções realizadas por enfermeiros nos diversos níveis de atenção à 

saúde. Faz-se necessário, também, o desenvolvimento de pesquisas que avaliem, os efeitos a 

longo prazo da utilização do IVCE, assim como o efeito do vídeo para promoção da saúde de 

pessoas surdas sobre o uso do coito interrompido, tendo em vista que o desenho metodológico 

não permite esta inferência. 
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APÊNDICES 

APÊNDICE A - CARTA-CONVITE AOS ESPECIALISTAS PARA 

VALIDAÇÃO DO IVCE 

Eu, Sarah de Sá Leite, enfermeira, mestranda do Programa de Pós-graduação em 

Enfermagem da Universidade Federal do Ceará (UFC) e orientanda da Profa. Dra. Lorita 

Marlena Freitag Pagliuca, estou desenvolvendo dissertação intitulada “Construção do roteiro 

do vídeo educativo para pessoas surdas sobre uso do Coito Interrompido” que visa validar 

instrumento de conteúdo educativo. 

Considerando sua especialidade, gostaria de convidá-lo (a), na qualidade de 

especialista, a avaliar o Instrumento de Validação de Conteúdo Educativo (IVCE) empregando 

o Formulário para Avaliação de Instrumento de Conteúdo (FAIC). Ambos se encontram em 

anexo. 

O Instrumento de Validação de Conteúdo Educativo (IVCE) destina-se a validar 

conteúdo de materiais educativos sobre temas diversos, aplicados a diferentes públicos, a ser 

utilizado em materiais educativos disponíveis em qualquer suporte. Possui 15 itens distribuídos 

em três domínios, a saber: objetivos; estrutura e apresentação; relevância. 

Caso aceite o convite, por favor, preencha os dados de identificação e assine o 

TCLE que se encontra em anexo. Após concluir sua contribuição, peço que retorne a sua 

avaliação. 

Desde já agradeço a sua participação. 

Atenciosamente,  

Sarah de Sá Leite 
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APÊNDICE B - INFORMAÇÕES PARA VALIDAÇÃO DO IVCE  

O Instrumento de Validação de Conteúdo Educativo (IVCE) destina-se a validar 

conteúdo de materiais educativos sobre temas diversos, aplicados a diferentes públicos, a ser 

utilizado em materiais educativos disponíveis em qualquer suporte. Possui 15 itens distribuídos 

em três domínios, a saber: objetivos; estrutura e apresentação; relevância. 

Para validar o IVCE deve ser utilizado o Formulário para Avaliação do Instrumento 

de Conteúdo (FAIC). Este contém os itens do IVCE que devem ser avaliados sob quatro 

critérios: clareza de linguagem, pertinência prática, relevância teórica e dimensão teórica. 

O critério de clareza considera a linguagem utilizada nos itens. Pertinência prática 

analisa se de fato cada item possui importância para o instrumento. O critério relevância teórica, 

visa analisar se o item está relacionado com qualquer material educativo e dimensão teórica, 

investiga a adequação de cada item aos domínios, a saber objetivos; estrutura e apresentação; e 

relevância, ao qual está inserido.  

O domínio objetivo contém itens que avaliam se o conteúdo responde aos objetivos 

que um material educativo se propõe. Em estrutura e apresentação, os itens são direcionados 

para a forma de apresentação do conteúdo do material educativo. Em relevância, os itens devem 

são direcionados para a importância do conteúdo educativo. 

Cada um dos critérios será qualificado como 2- adequado, 1- parcialmente 

adequado ou 0- inadequado, além de conter espaço destinado para as sugestões.  

Cabe ressaltar que o intuito deste estudo é validar o IVCE, assim os especialistas 

analisarão os itens do instrumento. Esclarecimentos podem ser elucidados no decorrer da 

validação. 

Peço que a avaliação seja respondida em 10 dias. As alterações sugeridas serão 

analisadas e se consideradas pertinentes, acatadas. 

Desde já agradeço a sua participação, à qual é fundamental para o desenvolvimento 

da ciência. 

Cordialmente,  

Sarah de Sá Leite 
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APÊNDICE C –FORMULÁRIO PARA AVALIAÇÃO DE INSTRUMENTO DE 
CONTEÚDO (FAIC) 

Prezado Senhor(a), 
Este Formulário destina-se a avaliar Instrumento de Validação de Conteúdo Educativo (IVCE). 
Para cada área você terá que atribuir nota de 0 a 2, como desejar, de acordo com a legenda 
abaixo:  2 – Adequado 1 – Parcialmente adequado 0 – Inadequado.

Sugestões/Críticas 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

Itens Clareza da 

Linguagem

Pertinência 

Prática

Relevância 

Teórica

Dimensão 

Teórica

Objetivos

1. Contempla tema proposto

2. Adequado ao processo de ensino-aprendizagem

3. Esclarece dúvidas sobre tema abordado

4. Estimula a aprender sobre o tema abordado

Estrutura e apresentação

5. Linguagem adequada

6. Linguagem interativa

7. Informações corretas 

8. Informações objetivas

9. Informações compreensíveis

10. Sequência lógica das ideias

11. Conteúdo temático atual

12. Tamanho do texto adequado

13. Conteúdo isento de discriminação ou 

preconceito

Relevância 

14. Proporciona reflexão sobre o assunto

15. Incentiva mudança de comportamento
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APÊNDICE D - INFORMAÇÕES PARA APLICAÇÃO DO INSTRUMENTO DE 

VALIDAÇÃO DE CONTEÚDO EDUCATIVO (IVCE) 

O IVCE destina-se a validar conteúdo educativo sobre uso do coito interrompido. Este 

é um Método Anticoncepcional (MAC) utilizado mundialmente por pessoas de qualquer gênero 

ou idade. Devido ser caracterizado como um método natural dispensa a utilização de 

medicamentos e apresenta como vantagens, o não comprometimento sexual, fácil 

acessibilidade e aceitação por algumas religiões. Porém, é um MAC pouco explorado pelos 

profissionais de saúde devido à pouca aceitação da sua eficácia. Diante das vantagens 

apresentadas pelo uso do coito interrompido, divulgá-lo se faz necessário. 

Público alvo contemplado serão surdos, de ambos os gêneros, com idade acima de 18 

anos que possuam relacionamento há mais de um ano. Pessoas com deficiência (PcD) são 

consideradas pela sociedade como incapazes e sexualmente inativos. Na perspectiva dos 

deficientes auditivos, observa-se a barreira linguística a qual interfere na utilização de 

estratégias educativas tradicionais. Dessa forma, a disseminação de informações sobre o 

assunto é um dos elementos que contribuem para que tabus sejam revistos, fortalecendo os seus 

direitos sexuais e reprodutivos, apoiando a escolha contraceptiva com conhecimento, 

experiência e clareza necessária. 

Para aplicação do IVCE, será utilizado em tecnologia assistiva (TA), na modalidade 

vídeo educativo. Definida como um conjunto de conhecimentos interdisciplinares, artefatos, 

métodos e serviços que auxiliam as atividades de vida diária e a participação de PcD, 

incapacidades ou mobilidade reduzida, com desígnio de prover autonomia, independência, 

qualidade de vida e inclusão social. As TA podem ser entendidas como tecnologias educativas 

na medida em que auxiliem o processo de ensino-aprendizagem, possuindo como 

características facilitadoras, troca de conhecimento, aprimoramento de habilidades, 

aprendizagem coletiva e desenvolvimento humano. Ressalta-se que a criação de TA 

direcionadas as PcD auditivos devem respeitar as suas características próprias incluindo 

propriedades específicas para uso apropriado. 

Diante destas informações sobre tema, público alvo e as circunstâncias de aplicação, 

convido-os, agora, a avaliarem o conteúdo do roteiro do vídeo educativo. 
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APÊNDICE E – INSTRUÇÕES GERAIS PARA APLICAÇÃO DO INSTRUMENTO 

DE VALIDAÇÃO DE CONTEÚDO (IVCE) 

Para avaliação de conteúdo educativo foi construído e validado o Instrumento de 

Validação de Conteúdo Educativo (IVCE) por Leite (2017). Poderá ser utilizado em 

diversificados conteúdos. Cada item do instrumento será mensurado pelas notas atribuídas por 

especialistas na área do conteúdo de interesse variando de 0 a 2 pontos. 

Antes da aplicação do IVCE oriente cada participante sobre seu preenchimento. É 

fundamental que você diga a cada especialista que o instrumento é generalista, ou seja, não terá 

informações sobre tema, público alvo e na circunstância de aplicação terá associado ao 

instrumento, as respectivas explicações. 

PASSO A PASSO DA APLICAÇÃO DO IVCE EM MOMENTO PRESENCIAL 

OU A DISTÃNCIA 

1ª Passo: Na coleta de dados por meio da utilização do IVCE, presencialmente ou 

via e-mail, é necessário que o aplicador do instrumento se apresente ao (s) especialista (s) e 

explique o motivo para aplicação do instrumento. 

2ª Passo: Em seguida, conceda o IVCE para ao (s) especialista (s) e mostre que 

instrumento possui 18 itens com divisões em 3 domínios. Domínio “objetivo” compõe-se dos 

propósitos, metas ou finalidades que se desejam com a utilização. “Estrutura e apresentação” 

referem-se à organização geral, estrutura, estratégia, coerência e suficiência das apresentações. 

Por fim, “relevância” é a característica que avalia o grau de significação do conteúdo educativo 

apresentado, capacidade do conteúdo em causar impacto, motivação e/ou interesse. 

3ª Passo: Diga ao (s) especialista (s) que para aplicação do instrumento existem três

opções de resposta. As opções vão de 0, que significa que você considera inadequado; 1 que 

você considera parcialmente inadequado e 2 que você considera adequado. 

4ª Passo: Pergunte se o (s) especialista (s) possuem alguma dúvida antes de 

preencheram o IVCE. Caso possuam dúvidas, elucide-as. Se não houver dúvidas, peça-o (s) 

para preencherem o instrumento. 

5ª Passo: Caso julguem necessário, deverão incluir comentários e /ou sugestões. 

6ª Passo: Solicite, com gentileza, a devolução do instrumento. Caso seja via correio 

eletrônico estabeleça prazo de 10 a 20 dias. 
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7ª Passo: Caso o especialista não entreguem a avaliação no prazo estipulado, 

reenvie outro e-mail de lembrete para que haja o agendamento de um segundo prazo de forma 

que não comprometa o andamento da pesquisa. 

8ª Passo: Após devolução do IVCE preenchido, agradeça a colaboração do 

especialista na pesquisa. 

.
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APÊNDICE F – CARTA-CONVITE AOS ESPECIALISTAS DE CONTEÚDO  

Caríssimos, 

Eu, Sarah de Sá Leite, mestranda do Programa de Pós-graduação em Enfermagem 

da Universidade Federal do Ceará (UFC) e orientanda da Profa. Dra. Lorita Marlena Freitag 

Pagliuca, estou desenvolvendo dissertação intitulada “Construção do roteiro do vídeo 

educativo para pessoas surdas sobre o uso do Coito Interrompido” que visa validar o

conteúdo do roteiro do vídeo educativo.

Considerando sua especialidade, gostaria de convidá-lo (a), na qualidade de 

especialista, a avaliar o Roteiro do Vídeo empregando o Instrumento de Validação de Conteúdo 

Educativo (IVCE). Ambos se encontram em anexo. 

Ressalto que seus conhecimentos são relevantes para aprimorar o material que está 

sendo construído. Para o aperfeiçoamento do material, o (a) senhor (a) também poderá fazer 

sugestões ou críticas em um espaço reservado para esta finalidade. 

Caso aceite o convite, por favor, preencha os dados de identificação e assine o 

TCLE que se encontra em anexo. Após concluir sua contribuição, peço que retorne a sua 

avaliação. 

Desde já agradeço a sua participação 

Cordialmente, 

Sarah de Sá Leite 
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APÊNDICE G – CARTA-CONVITE AOS ESPECIALISTAS TÉCNICOS  

Caríssimos, 

Eu, Sarah de Sá Leite, mestranda do Programa de Pós-graduação em Enfermagem 

da Universidade Federal do Ceará (UFC) e orientanda da Profa. Dra. Lorita Marlena Freitag 

Pagliuca, estou desenvolvendo dissertação intitulada “Construção do roteiro do vídeo 

educativo para pessoas surdas sobre o uso do Coito Interrompido” que visa validar os

aspectos técnicos do roteiro do vídeo educativo. 

Considerando sua especialidade, gostaria de convidá-lo (a), na qualidade de 

especialista, a avaliar o Roteiro do Vídeo empregando o Instrumento de Avaliação do Roteiro 

do Vídeo Educativo. Ambos se encontram em anexo. Ressalto que este instrumento já foi 

validado anteriormente por Anjos (2001) e Comparato (2009). 

Seus conhecimentos são relevantes para aprimorar o material que está sendo 

construído. Para o aperfeiçoamento do material, o (a) senhor (a) também poderá fazer sugestões 

ou críticas em um espaço reservado para esta finalidade. 

Caso aceite o convite, por favor, preencha os dados de identificação e assine o 

TCLE que se encontra em anexo. Após concluir sua contribuição, peço que retorne a sua 

avaliação. 

Desde já agradeço a sua participação 

Cordialmente, 

Sarah de Sá Leite 
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APÊNDICE H – INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO DO ROTEIRO DO VÍDEO 
EDUCATIVO- ESPECIALISTA TÉCNICO 

1. Título do vídeo: Prevenção da gravidez pela prática do coito interrompido
2. Nome do analista:__________________________________________________________ 
3. Gênero:__________________________________________________________________
4. Tempo de duração:________________________________________________________ 
5. Storyline (conflito básico em 5 linhas): 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
Avaliação do Especialista: 
Instruções 
Em cada subitem responder com Sim (S) ou Não (N) conceituando o item geral com uma letra 
de avaliação e agregar um breve comentário justificativo: 
Níveis de avaliação: Excelente (E) Muito Bom (MB) Bom (B) Regular (R) Regular Inferior 
(RI) Pobre (P) 

· CONCEITO DA IDEIA  
1. O roteiro é adequado ao objetivo do estudo? (S)     (N)
2. A ideia auxilia aprendizagem?  (S)     (N)
3. A ideia é acessível?  (S)     (N)
4. O roteiro é útil?  (S)     (N)
5. O roteiro é atrativo? (S)     (N)
6. Avaliação: (E)   (MB)   (B)   (R)   (RI)    (P)

Comentário:________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________ 

· CONSTRUÇÃO DRAMÁTICA (Abertura, conflito, desenvolvimento, clímax, final).
7. Ponto de partida do roteiro tem impacto? (S)     (N)
8. Com o desenvolvimento do roteiro o interesse cresce? (S)     (N)
9. Número de cenas é suficientes?  (S)     (N)
10. O tempo das cenas é suficiente? (S)     (N)
11. O roteiro tem apresentação agradável?  (S)     (N)
12. Avaliação: (E)   (MB)   (B)   (R)   (RI)    (P)
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Comentário:________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________ 

· RITMO (Evolução dos momentos dramáticos, tipos de cena)
13. Existe uma atenção crescente, com curva dramática ascendente? (S)     (N)
14. O ritmo é cansativo? (S)     (N)
15. Há dinamismo dos ambientes?  (S)     (N)
16. As formas de apresentação das cenas são adequadas? (S)     (N)
17. Avaliação: (E)   (MB)   (B)   (R)   (RI)    (P)

Comentário:________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________ 

· PERSONAGENS (Motivação, credibilidade, interação)
18. O perfil das personagens é original?  (S)     (N)
19. Os valores das personagens têm consistência?  (S)     (N)
20. Avaliação: (E)   (MB)   (B)   (R)   (RI)    (P)

Comentário:________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________ 

· POTENCIAL DRAMÁTICO 
21. É desenvolvida uma expectativa?  (S)     (N)
22. Avaliação: (E)   (MB)   (B)   (R)   (RI)    (P)

Comentário:________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________ 

· DIÁLOGOS (Tempo dramático)
23. No diálogo cada intervenção motiva outra?  (S)     (N)
24. Há aceleração da ação até o ponto culminante do clímax da história? (S)     (N)
25. Avaliação: (E)   (MB)   (B)   (R)   (RI)    (P)
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Comentário:________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________ 

· ESTILO VISUAL (Estética)
26. Existem muitas repetições de cenário/ambiente?  (S)     (N)
27. As imagens são adequadas?  (S)     (N)
28. A estrutura geral é criativa? (S)     (N)
29. Avaliação: (E)   (MB)   (B)   (R)   (RI)    (P)

Comentário:________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________ 

· PÚBLICO REFERENTE  
30. O conteúdo de interesse tem relação direta com o público-alvo? (S)     (N)
31. Avaliação: (E)   (MB)   (B)   (R)   (RI)    (P)

Comentário:________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________ 

· ESTIMATIVA DE PRODUÇÃO (possibilidade real de o roteiro virar um produto 
audiovisual). 
32. Avaliação: (E)   (MB)   (B)   (R)   (RI)    (P)

Comentário:________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________ 

33. Escreva suas sugestões: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE I – ROTEIRO DO VÍDEO EDUCATIVO 

Título: Prevenção da gravidez pela prática do coito interrompido.

Objetivo: Validar material educativo sobre método anticoncepcional do coito interrompido 

para pessoas surdas. 

Público-alvo: Surdos. 

Tempo do vídeo: 15 minutos 

ASPECTOS VISUAIS AUDIO

ABERTURA

Imagem de duas mãos simbolizando vídeo 
acessível para surdos. 

Título: “Como evitar gravidez com uso do 
coito interrompido? ”, com caracteres 
computadorizados, surge de forma central 
com letras escuras e fundo claro. 

Imagem de um homem e uma mulher se 
beijando.

Legenda da música de fundo.

Música de fundo

Cena 1: EXTERNA/DIA

Mostrar rua e fachada de uma casa –
LONG SHOT1

Música de fundo

Sobe e Desce BG2

Cena 2: INTERNA/DIA

Flávio sentado no sofá, mexe no celular. 
Ana entra em casa, cansada, e ambos 
conversam.

Câmera se aproxima da mão de Ana e 
mostra a imagem da cartela da pílula 
anticoncepcional hormonal em um 
PLANO DETALHE3

Ana acena com a cabeça fazendo sinal 
positivo.

Plano fechado em Flávio

Flávio (ON)

Oi amor, o que houve?

Ana (ON)

Olha o que acabei esquecendo de tomar hoje, de 
novo...

Flávio (ON) - expressão de assustado

Nossa, Ana, de novo? E você ainda tem dores de 
cabeça né, com a ingestão desse remédio. 

A gente poderia mudar o nosso método 
contraceptivo, o que você acha? Já escutei 
alguns colegas de trabalho falarem que utilizam 
o coito interrompido. Poderíamos tentar...    

Sobe e desce BG2
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Cena 3: INTERNA/DIA

Legenda da música de fundo.

Thais e Ana conversam.

Mudança de ângulo.

Thais e Ana se olham.

Entra música

Ana (ON)

Oi amiga, quanto tempo, hein! Precisando muito 
conversar com você. Estou preocupada e queria 
um conselho seu.

Thais (ON) 

É sobre o seu relacionamento? 

Anna (ON)

Isso mesmo. Tenho esquecido de tomar a pílula 
anticoncepcional e o meu esposo sugeriu a 
utilização do coito interrompido. O que você 
acha? Já usou alguma vez?

Thais (ON)

Eu utilizo o coito interrompido com o meu 
esposo há mais de um ano e até agora tem dado 
certo. 

Ana (ON) - desanimada

Não sei amiga, tenho medo de praticar o coito 
interrompido, sabe. Andei pesquisando na 
internet e algumas mulheres não falavam bem 
sobre a utilização deste método, já outras 
apoiavam. Fiquei confusa...

Se tivesse um profissional da saúde que 
soubesse Libras, poderia esclarecer minhas 
dúvidas, porque tenho vergonha de levar um 
familiar para auxiliar como interprete nesse tipo 
de consulta. Fico tímida e acabo não falando o 
que eu gostaria de falar. 

Ana (ON)

Preciso ir agora, amiga. Vou pensar melhor no 
que você me falou. Até mais.

Cena 4: INTERNA/DIA

Legenda da música de fundo.

Ana caminha (pensativa) pela rua 
voltando para casa.

Plano aberto e mudança de ângulo.

Música de fundo

Sobe e desce BG2

Cena 5: INTERNA/DIA

Flávio traz boas notícias para Ana.

Flávio (ON) - Animado

Ana, Ana.......Fiquei sabendo, por uns amigos, 
que tem uma enfermeira que se comunica por 
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PLANO AMERICANO4 Libras e que orienta sobre os métodos 
anticoncepcionais na unidade básica de saúde 
aqui do bairro.

Ana (ON) - Animada

Que legal, vou lá agora marcar uma consulta 
com ela, pra ver se ela nos ajuda a entender mais 
sobre o coito interrompido.

Cena 6: EXTERNA/DIA

Legenda da música de fundo.

Ana marca sua consulta na Unidade 
Básica de Saúde.

(Mostrar Ana entrando na UBS- LONG 
SHOT1).

Corta cena para: 

(Ana recebendo o cartão da atendente com 
a consulta marcada)

Música de fundo

Sobe e desce BG2

Cena 7: INTERNA/DIA

Inicia cena com frase computadorizada em 
letra clara e fundo escuro:

“Alguns dias depois...”

Sinalização do título em Libras.

Corta cena para: 

Ana e Flávio no consultório de 
Enfermagem 

MEIO PRIMEIRO PLANO5

Mudança de angulação

Música Instrumental (Sobe e desce BG2)

Sarah (ON)

Bom dia! Sou a enfermeira Sarah e hoje irei 
realizar a consulta de planejamento familiar. É a 
primeira vez que vocês vêm ao nosso serviço? 
Em que posso ajudar?

Ana (ON)

Bom dia doutora, meu nome é Ana e esse é o 
meu esposo Flávio. Somos casados há 2 anos. É 
a primeira vez que eu e meu esposo estamos 
vindo a uma consulta de Enfermagem nessa 
unidade de saúde, pois somos surdos e os 
profissionais daqui não sabem Libras, exceto a
senhora. 

Flávio (ON)

Doutora, é o seguinte, ela vem esquecendo de 
tomar a pílula anticoncepcional e a gente não 
quer ter filho agora. Aí eu sugeri tentarmos com 
o coito interrompido. Mas como não sabemos 
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Mudança de angulação

Corta cena para:

usar direito, achamos melhor a senhora nos 
explicar.

Ana (ON)

Pois é doutora. Também andei pesquisando 
umas coisas na internet, mas fiquei preocupada
com alguns depoimentos das mulheres.

Sarah (ON)

Calma Ana, não precisa se preocupar. Vou 
tentar esclarecer todas as dúvidas de vocês. 
Agora é necessário saber um pouco mais sobre 
como é formado as partes genitais da mulher e 
do homem (chamado de anatomia) e como 
funcionam (chamado de fisiologia) para ajudar 
vocês a utilizar com segurança o coito 
interrompido.

Vídeo digital em 3D explicando a 
anatomia e fisiologia dos sistemas 
reprodutores masculino e feminino.

Legendas identificam cada órgão dos 
sistemas reprodutores masculinos e 
femininos.

Legenda da descrição do áudio 

Meio primeiro plano5

Corta cena para

Sarah (ON)

Vamos ver primeiro sobre a formação da parte 
genital e como funciona a reprodução no corpo 
do homem.

Narrador (OFF) 

O sistema genital nos homens é composto pelos 
testículos, canais deferentes, uretra e pênis. Os 
testículos produzem os espermatozoides. Os 
canais deferentes levam os espermatozoides até 
a uretra. Este é o canal para passagem dos 
espermatozoides durante a ejaculação. E o pênis 
exerce a função sexual e reprodutiva, com a 
ereção, penetração e ejaculação do esperma. 
Quando o homem está excitado, o pênis aumenta 
de tamanho e fica ereto, devido ao aumento do 
volume de sangue nessa região. Se a excitação 
continuar, ocorre a ejaculação, ou seja, a 
liberação do esperma ou sêmen. Geralmente 
esse momento é acompanhado do prazer sexual 
máximo ou orgasmo.

Sarah (ON)

Vocês possuem alguma dúvida ao que foi 
mostrado até agora? Conseguiram entender 
tudo?
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Mudança de ângulo.

Corta cena para

Plano aberto e mudança de ângulo.

Flávio (ON)

Doutora, então quer dizer que quando eu estou
muito excitado e gozo, o líquido que sai do meu 
pênis pode engravidar a mulher durante a 
relação sexual?

Anna (ON)

Isso mesmo Flávio, esse líquido que você se 
refere é o esperma ou sêmen, que contém 
milhões de espermatozoides, que se conseguir 
encontrar a célula feminina, o óvulo, pode 
ocorrer a gravidez.

Vamos continuar falando agora sobre a 
formação da parte genital e como funciona a 
reprodução no corpo da mulher.

Narrador (OFF) 

O sistema genital das mulheres é formado por 
ovários, trompas, útero, vagina, vulva e clitóris.
Os ovários são responsáveis pela ovulação, que 
é acontece todo mês. O óvulo liberado é 
apanhado pela trompa e aí permanece por até 
três dias. Trompas são tubos que transportam os 
óvulos desde o ovário até o útero. Vagina é o 
órgão sexual que recebe o pênis na relação 
sexual para que, na ejaculação, sejam 
depositados os espermatozoides, que atravessam 
o útero e chegam a trompa para fecundar o 
óvulo. Vulva é a região externa da vagina e 
compreende os grandes e pequenos lábios,
recobertos por pelos pubianos, que servem de 
proteção. Clitóris produz a sensação de prazer 
sexual. Quando a mulher está excitada, o clitóris 
fica alongado, erétil e sensível ao toque. Se a 
mulher tiver relação sexual no período fértil, 
espermatozoide pode penetrar no óvulo, ou seja, 
a mulher poderá engravidar. Caso isso não 
aconteça, a mulher irá menstruar e se iniciará 
novo ciclo reprodutivo.

Anna (ON)

Nossa, doutora, que interessante saber mais 
sobre o nosso corpo. Fiquei com uma dúvida 
sobre como eu sei quais são os meus dias férteis?
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Corta cena para

Sarah (ON)

Período fértil, também conhecido como 
ovulação é o momento do mês que a mulher tem 
mais chance para engravidar. Se você tiver um 
ciclo regular, ou seja, de 28 dias, geralmente o 
período ocorre no 14ª dia, com variação de mais 
ou menos 3 dias antes e 3 dias depois da 
ovulação, sabendo que o espermatozoide pode 
viver até 72 hs depois do período da ejaculação.

Anna (ON)

O meu ciclo é regular, doutora. Então meu 
período fértil começa no dia 11 ao 17 dia, né 
isso?

Sarah (ON)

Exatamente, Ana. Além disso, o Flávio também 
pode perceber quando você, Ana, estiver no 
período fértil, sabia? A mulher libera um líquido 
claro, pegajoso elástico pela vagina, semelhante 
a clara de ovo durante a ovulação, que é o que 
chamamos de muco cervical, assim como a 
mulher tem aumento do desejo sexual.

Flávio (ON)

Interessante, doutora. Nunca tinha percebido 
isso. Vou prestar mais atenção a partir de agora.

Cena 8: INTERNA/DIA

Ana e Flávio no consultório de 
Enfermagem 

PLANO AMERICANO4 e mudança de 
ângulo

Desenho do coito interrompido aparece 
concomitante à fala da enfermeira, e
desaparece em alguns segundos.

Imagem respectiva a cada vantagem do 
método citada pela enfermeira Sarah.

Sarah (ON)

Agora vamos conhecer melhor sobre o método 
que vocês estão querendo utilizar, o coito 
interrompido.

O coito interrompido, é um método 
contraceptivo tradicional utilizado
mundialmente para evitar a gravidez, porém 
somente algumas pessoas o reconhecem como 
um método anticoncepcional que funcione de 
verdade.

Acontece quando o homem retira 
completamente o pênis da vagina e ejacula fora 
dela, mantendo seu sêmen afastado da vagina.

Possui vantagens de não trazer risco para a 
saúde, é um método sem custo, permite que 
casais mantenham suas normas religiosas ou 
culturais ao evitar a gravidez, promove o 
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Mudança de ângulo

Mudança de ângulo

Mudança de ângulo

MEIO PRIMEIRO PLANO5 e mudança 
de ângulo

envolvimento do homem na prática 
anticoncepcional e pode ser praticado em 
relações sexuais inesperadas, ou sempre que o 
casal não contar com outro método.

Ana (ON) - espantada

Puxa, doutora, isso tudo de vantagem!

E as desvantagens?

Sarah (ON)

O coito interrompido apresenta poucas 
desvantagens. São elas: 

Não protege contra as Infecções Sexualmente 
Transmissíveis (ISTs); então casais que 
possuem alto risco de infecção para IST / HIV 
não devem utilizar esse método;

Interfere na relação sexual, aspecto que deixa 
alguns casais pouco satisfeitos. Mas se vocês 
criarem o hábito de repetição da prática essa 
insatisfação tende a ser superada;

Possui taxa de falha na utilização, assim como 
qualquer outro método anticoncepcional.

Flávio (ON)

Tem alguma recomendação especial sobre o uso 
do coito interrompido?

Sarah (ON)

Muito boa a sua pergunta Flávio. Tem sim. 

1. Se o casal teve a primeira relação sexual, o 
homem deve urinar antes de iniciar nova relação 
e limpar seu pênis, pois acredita-se que ocorra a 
remoção de espermatozoides que permanecem 
na uretra.

2. Homens com ejaculação precoce e que não 
conseguem sentir quando a ejaculação está 
prestes a ocorrer terão dificuldade de praticar o 
método.

Ana (ON)

Doutora esse método funciona mesmo? Porque 
quando meu esposo está excitado ele libera um 



100 

 

líquido antes de ejacular, que lubrifica, sabe. 
Não posso engravidar com esse líquido? 

Sarah (ON)

Ana, independente do método contraceptivo que 
você e o seu esposo forem utilizar sempre 
existirá possibilidade de falha. Mas, se vocês 
dois estiverem motivados para usar o coito 
interrompido as chances de dar certo são 
maiores. Pesquisas afirmam que o coito 
interrompido funciona em 73% dos casais no 
primeiro ano de uso. E esse líquido que você fala 
é a chamada lubrificação masculina antes da 
ejaculação, e não contém espermatozoides para 
engravidar.

Flávio (ON)

Eu já escutei dizendo que pode fazer mal à saúde 
sexual do homem, causar impotência sexual, 
isso existe mesmo?

Sarah (ON)

Não é verdade, Flávio, isso são mitos. Como 
também o uso desse método não causa pausa no 
orgasmo e nem prejudica a função do pênis.

Cena 9: INTERNA/DIA

Ana e Flávio demonstram insegurança 
para praticar o coito interrompido, após 
orientações da Enfermeira. 

MEIO PRIMEIRO PLANO5

Mudança de ângulo

Ana (ON) - Preocupada

Não sei, doutora. Tenho medo de não 
conseguirmos. Mesmo algumas amigas minhas 
praticando, tenho receio. 

Flávio (ON)

Amigos do trabalho praticam o coito 
interrompido, sabe doutora. Mas também tenho 
receio. E se eu não conseguir me segurar e 
acabar gozando?

Sarah (ON)

Bem, se você não conseguir se segurar, Flávio, 
Ana pode utilizar as Pílulas Anticoncepcionais 
de Emergência (PAEs) nas primeiras horas após 
a relação sexual. Mas essa prática não deve ser 
corriqueira. Como vocês nunca praticaram antes 
o coito interrompido, sugiro que também 
utilizem outro método anticoncepcional, como a 
camisinha, por exemplo, até que o Flávio se 
sinta capaz de praticar o coito interrompido 
corretamente em cada relação sexual.
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Corta cena:

Sarah (ON)

Ana, você lembra de sua amiga Thais? Ela 
pratica o coito interrompido há um ano, está 
segura e seu esposo adorou a mudança. 

Vocês também poderão praticar e gostar, mas 
para isso é preciso experimentar. 

Cena 10: EXTERNA/DIA

Narrador aparece na frente da imagem 
congelada para comentar a cena:

Formação de um QUADRO SLIPT6

(imagem congelada da cena anterior e da 
apresenta).

Corta cena:

Narrador (ON)

Será que Ana e Flávio conseguirão praticar o 
coito interrompido corretamente? Será que seus 
medos e inseguranças foram superados? 
Acompanhe agora o final dessa história..

Sobe e desce BG2

Cena 11: EXTERNA/NOITE

Mostrar rua e fachada de uma casa –
LONG SHOT1

Música de fundo

Sobe e Desce BG2

Cena 12: INTERNA/NOITE

Ana e Flávio conversam em casa após 
praticar o coito interrompido (BIG-
CLOSE7).

Ana (ON) - Suspirando

Ai, amor, nunca pensei que uma consulta de 
enfermagem com informações acessíveis fosse 
nos ajudar tanto. A enfermeira esclareceu tudo.
Conseguimos realizar o coito interrompido e 
estou me sentindo satisfeita, pois em 2 anos de 
casamento nunca estivemos tão entrosados. 

Flávio (ON)

Verdade meu amor, aquela enfermeira foi 
genial. Nos explicou as vantagens e 
desvantagens e nos informou corretamente 
sobre o uso do método. Nunca imaginei que eu 
também deveria me responsabilizar por essas 
coisas. Para mim a função era só sua.

Anna (ON)

Antes eu vivia esquecendo de tomar a pílula para 
não engravidar, lembra? Agora não tenho mais 
esse problema, não preciso tomar nada, apenas 
conhecer melhor o meu corpo. Estou muito feliz 
e informada!
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Corta cena:

Flávio (ON)

A informação para nós surdos ainda é difícil, 
pois a maioria dos profissionais não sabe Libras. 
Se aquela enfermeira que nos deu orientações 
não soubesse Libras com certeza a gente não 
estaria seguro para praticar o método.

Sobe e desce BG2

Cena 13: EXTERNA/DIA

Narrador deixa uma mensagem final.

Meio primeiro plano5

Narrador (ON):

Esse é um exemplo positivo de casal surdo que, 
com auxílio de um profissional de saúde, 
escolheu com autonomia o método coito 
interrompido.

Você deseja testar o mesmo método? 

Até a próxima!!!

ENCERRAMENTO – CRÉDITOS Fim

Sobe e desce BG2

1Câmera está distante do objeto, de modo que ele ocupa uma parte pequena do cenário. É um plano de ambientação 
(também chamado de plano aberto). 
2Volume da música (Back Ground) deve ser elevado e depois diminuído. 
3Enquadramento de uma parte do rosto ou do corpo (um olho, uma mão, um pé, etc.). Também usado para objetos 
pequenos, como uma caneta sobre a mesa, um copo, uma caixa de fósforos, etc. 
4 Enquadramento do joelho para cima 
5 Enquadramento da cintura para cima. 
6Imagem partida na tela mostrando dois acontecimentos separados. 
7 Enquadramento dos ombros para cima. 
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APÊNDICE J – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

Você está sendo convidado (a) pela pesquisadora Sarah de Sá Leite como 

participante de uma pesquisa. Você não deve participar contra a sua vontade. Leia atentamente 

as informações abaixo e faça qualquer pergunta que desejar, para que todos os procedimentos 

desta pesquisa sejam esclarecidos.

A pesquisa tem como objetivo validar conteúdo e características técnicas do roteiro 

do vídeo educativo acessível para surdos sobre o uso do coito interrompido, bem como e validar 

instrumento de conteúdo educativo.

Especialistas foram selecionados com base em critérios pré-estabelecidos, sendo 

você considerado um deles. Gostaria de lhe convidar a participar da referida avaliação, tendo 

em vista que seus conhecimentos são relevantes para referido estudo.

A pesquisa não causará danos físicos a você. No entanto, os riscos que poderão estar 

presentes estarão relacionados à possível cansaço. Como benefícios, você poderá contribuir no 

aprimoramento de instrumentos de medida na área da saúde.

Os resultados obtidos nesse estudo serão organizados e elaborados relatórios para 

fins acadêmicos como apresentação em eventos científicos nacionais e internacionais e 

publicados em revistas científicas pertinentes.

Não há despesas pessoais para o participante em qualquer fase do estudo. Também 

não há compensação financeira relacionada à sua participação.

A sua participação nessa pesquisa é livre, podendo desistir a qualquer momento sem 

que isso lhe traga nenhuma penalidade ou prejuízo. Seu nome não será revelado em nenhum 

momento do estudo nem das publicações.

Em qualquer etapa do estudo, você terá acesso aos profissionais responsáveis pela 

pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas.

Responsável pela pesquisa: Sarah de Sá Leite. Instituição: Universidade Federal 

do Ceará. Endereço: Rua Paulo Firmeza, 330 apart: 303. São João do Tauape. Fortaleza-CE. 

Telefones: (85) 33932921/ 997261238.

ATENÇÃO: PARA QUALQUER DÚVIDA DURANTE SUA PARTICIPAÇÃO NA PESQUISA, DIRIJA-SE AO:

COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ/PROPESQ

Rua Coronel Nunes de Melo, 1000. Rodolfo Teófilo. Telefone: (85) 3366 8344
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Em aceite ao convite, por favor, preencha os dados de identificação e assine o 

TCLE. Desde já agradeço a sua participação. 

Identificação do respondente

Nome____________________________________________________Idade:________ 

Maior titulação __________________________________________________________ 

Ocupação atual __________________________________________________________ 

Instituição que trabalha ___________________________________________________

Tempo que trabalha na instituição ___________________________________________

Grupo de pesquisa que está vinculado (a) _____________________________________

Experiência na temática nos últimos três anos _________________________________

Assinatura do TCLE

O abaixo assinado____________________________, ___anos, RG:________________, 

declara que é de livre e espontânea vontade que está como participante de uma pesquisa. Eu 

declaro que li cuidadosamente este Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e que, após 

sua leitura, tive a oportunidade de fazer perguntas sobre o seu conteúdo, como também sobre a 

pesquisa, e recebi explicações que responderam por completo minhas dúvidas. E declaro, ainda, 

estar recebendo uma via assinada deste termo.

Fortaleza, ____/____/___

______________________________     ___/___/___     ___________________________

             Nome do participante                      Data                 Assinatura do participante

______________________________     ___/___/___     ___________________________

             Nome do pesquisador                     Data                 Assinatura do pesquisador
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ANEXO – PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO 

CEARÁ 
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