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Considerando que a meta da pesquisa é obter uma
avaliação do website acima de 90% avaliados como excelente, muito bom e
bom, através dna figura 214 pode-se notar que todaos as questões de 1a a 4d
do instrumento de coleta de dados apresentaram avaliação acima de 90% para
estasnas respostas, obtendo uma média de 99,67%. Destsa forma, confirmouseando a hipótese da pesquisa de 90%.

Figura 2224 - Gráfico de avaliação do website em excelente, muito bom e bom
Figura 22 – Gráfico de avaliação do website em excelente, muito bom e bom

Formatado: Legenda, À esquerda,
Recuo: Primeira linha: 0 cm, Espaço
Depois de: 0 pt, Espaçamento entre
linhas: simples

99,67%

Figura 24 - Gráfico de avaliação do website em excelente, muito bom e bom

Formatado: Fonte: Itálico

A tabela 47 faz a comparação de cada item do instrumento
de avaliação do website com dois grupos por faixa etária, o primeiro com idade
inferior a 45 anos e o segundo grupo com idade superior a 45 anos.
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Tabela 4 – Avaliação do website por faixa etária

Formatado: Legenda, Recuo: Primeira
linha: 0 cm, Espaço Depois de: 0 pt,
Espaçamento entre linhas: simples,
Manter com o próximo

Tabela 74 – Avaliação do website por faixa etária
Faixa etária
Questões

Escores

menos de 45 anos 45 anos ou mais
N

1a - iIndicação ao autor

%

muito bom

n

%

2

25,0%
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Formatado: Fonte: (Padrão) Times
New Roman
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Recuo: Primeira linha: 0 cm, Espaço
Depois de: 0 pt, Espaçamento entre
linhas: simples

excelente

9

100,0%

6

75,0%

1b - Ccontato com o autor

excelente

9

100,0%

8

100,0%

2a – Adequação das informações

muito bom

1

11,1%

3

37,5%

excelente

8

88,9%

5

62,5%

2b – Organização e identificação das
informações

muito bom

2

22,2%

excelente

7

77,8%

8

100,0%

bom

1

11,1%

muito bom

2

22,2%

2

25,0%

excelente

6

66,7%

6

75,0%

bom

1

11,1%

muito bom

2

22,2%

4

50,0%

excelente

6

66,7%

4

50,0%

muito bom

4

44,4%

3

37,5%

Formatado: Fonte: Itálico

excelente

5

55,6%

5

62,5%

Formatado: Fonte: Itálico

muito bom

7

77,8%

7

87,5%

excelente

2

22,2%

1

12,5%

muito bom

4

44,4%

4

50,0%

excelente

5

55,6%

4

50,0%

bom

1

11,1%

muito bom

1

11,1%

1

12,5%

excelente

7

77,8%

7

87,5%

1

12,5%

muito bom

2

22,2%

2

25,0%

excelente

7

77,8%

5

62,5%

muito bom

1

11,1%

1

12,5%

excelente

8

88,9%

7

87,5%

3g - Qquantidade de informação abrange
bem o assunto
4a- Informações confiáveis e conhecimento
ao usuário

muito bom

3

33,3%

5

62,5%

excelente

6

66,7%

3

37,5%

muito bom

2

22,2%

1

12,5%

excelente

7

77,8%

7

87,5%

4b – Informações atualizadas

muito bom

2

22,2%

1

12,5%

2c – Link é adequado
2d - Aa qualidade das informações é
garantida pelas referências consultadas
3a - Design gráfico do website
3b - Gravuras agregam conhecimento aos
textos
3c - Gravuras condizem com os textos

3d - Navegação no site
3e – Mantém a atenção do usuário

3f – Organização das informações

bom
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Faixa etária
Questões

Escores

4c – Fontes de pesquisa são dignas de
crédito
4d – As informações não apresentam erros
gramaticais

menos de 45 anos 45 anos ou mais
N

%

n

%

excelente

7

77,8%

7

87,5%

muito bom

2

22,2%

1

12,5%

excelente

7

77,8%

7

87,5%

regular

1

11,1%

bom

1

11,1%

1

12,5%

muito bom

2

22,2%

4

50,0%

excelente

5

55,6%

3

37,5%

Legenda:
nN = número
% = freqüência

Outro dado de caracterização do avaliador é o tempo de

Formatado: Espaço Depois de: 0 pt,
Espaçamento entre linhas: simples

profissão. A análise estatística foi a mesma utilizada para a faixa etária, ou
seja, estatística descritiva fazendo comparação entre os dois grupos
relacionados ao tempo de profissão, um grupo com menos de vinte anos de
formação e outro com mais de vinte anos.
Tabela 85 – Avaliação do website por tempo de profissão

Formatado: Fonte: Itálico
Tempo de Profissão

Questões

Escores

menos de 20 anos

20 anos ou mais

n

%

n

%

muito bom

1

11,1%

1

12,5%

excelente

8

88,9%

7

87,5%

1b - cContato com o autor

excelente

9

100,0%

8

100,0%

2a – Adequação das informações

muito bom

1

11,1%

3

37,5%

excelente

8

88,9%

5

62,5%

muito bom

2

22,2%

excelente

7

77,8%

8

100,0%

bom

1

11,1%

muito bom

3

33,3%

1

12,5%

excelente

5

55,6%

7

87,5%

bom

1

11,1%

muito bom

3

33,3%

3

37,5%

excelente

5

55,6%

5

62,5%

muito bom

5

55,6%

2

25,0%

excelente

4

44,4%

6

75,0%

muito bom

7

77,8%

7

87,5%

excelente

2

22,2%

1

12,5%

muito bom

4

44,4%

4

50,0%

excelente

5

55,6%

4

50,0%

bom

1

11,1%

muito bom

2

22,2%

excelente

6

66,7%

8

100,0%

1

12,5%

muito bom

2

22,2%

2

25,0%

excelente

7

77,8%

5

62,5%

muito bom

1

11,1%

1

12,5%

1a - iIndicação ao autor

2b – Organização
informações

e

identificação

das

2c – Link é adequado
2d - Aa qualidade das informações é garantida
pelas referências consultadas
3a - Design gráfico do website
3b - Gravuras agregam conhecimento aos
textos
3c - Gravuras condizem com os textos

3d - Navegação no site
3e – Mantém a atenção do usuário
3f – Organização das informações

bom
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Tempo de Profissão
Questões

Escores

menos de 20 anos

20 anos ou mais

n

%

n

%

excelente

8

88,9%

7

87,5%

3g - Qquantidade de informação abrange bem o
assunto

muito bom

4

44,4%

4

50,0%

Excelente

5

55,6%

4

50,0%

4a- Informações confiáveis e conhecimento ao
usuário

muito bom

2

22,2%

1

12,5%

Excelente

7

77,8%

7

87,5%

4b – Informações atualizadas

muito bom

2

22,2%

1

12,5%

Excelente

7

77,8%

7

87,5%

muito bom

2

22,2%

1

12,5%

Excelente

7

77,8%

7

87,5%

Regular

1

11,1%

Bom

1

11,1%

1

12,5%

muito bom

3

33,3%

3

37,5%

Excelente

4

44,4%

4

50,0%

4c – Fontes de pesquisa são dignas de crédito
4d – As informações não apresentam erros
gramaticais
Legenda:
nN = número
% = freqüência

Um dado bastante importante para a avaliação do website é
o tempo de experiência em SRPA. Através da (tTabela 69) percebe-se, em
regra geral, que o tempo de experiência em SRPA não interferiu quanto a uma
melhor avaliação do website.. A questão que merece maior destaque é em
relação àa navegação no websitesite, pois o grupo de enfermeiraos com maior
tempo de experiência julgou 100% como excelente e o outro grupo, ou seja, os
de com menos de 10 anos mesclaram classificaram entre como bom, muito
bom e excelente.
Formatado: Tabulações: Não em 5,7
cm + 7,25 cm

Tabela 96 – Avaliação do website por tempo de experiência em SRPA
Experiência em SRPA
menos de 10 anos 10 anos ou mais
Questões
Escores
N

%

n

%

muito bom

1

11,1%

1

12,5%

excelente

8

88,9%

7

87,5%

1b - cContato com o autor

excelente

9

100,0%

8

100,0%

2a – Adequação das informações

muito bom

1

11,1%

3

37,5%

excelente

8

88,9%

5

62,5%

muito bom

2

22,2%

excelente

7

77,8%

8

100,0%

bom

1

11,1%

muito bom

4

44,4%

excelente

4

44,4%

8

100,0%

bom

1

11,1%

muito bom

3

33,3%

3

37,5%

1a - Iindicação ao autor

2b – Organização
informações

e

identificação

das

2c – Link é adequado
2d - Aa qualidade das informações é garantida
pelas referências consultadas
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Experiência em SRPA
Questões

Escores

menos de 10 anos

10 anos ou mais

N

%

n

%

excelente

5

55,6%

5

62,5%

muito bom

5

55,6%

2

25,0%

Formatado: Fonte: Itálico

excelente

4

44,4%

6

75,0%

Formatado: Fonte: Itálico

muito bom

7

77,8%

7

87,5%

excelente

2

22,2%

1

12,5%

muito bom

5

55,6%

3

37,5%

excelente

4

44,4%

5

62,5%

bom

1

11,1%

muito bom

2

22,2%

excelente

6

66,7%

8

100,0%

1

12,5%

muito bom

3

33,3%

1

12,5%

excelente

6

66,7%

6

75,0%

3f – Organização das informações

muito bom

2

22,2%

excelente

7

77,8%

8

100,0%

3g - Qquantidade de informação abrange bem o
assunto

muito bom

4

44,4%

4

50,0%

excelente

5

55,6%

4

50,0%

4a- Informações confiáveis e conhecimento ao
usuário

muito bom

1

11,1%

2

25,0%

excelente

8

88,9%

6

75,0%

4b – Informações atualizadas

muito bom

3

33,3%

excelente

6

66,7%

8

100,0%

muito bom

2

22,2%

1

12,5%

excelente

7

77,8%

7

87,5%

regular

1

11,1%

bom

1

11,1%

1

12,5%

muito bom

4

44,4%

2

25,0%

excelente

3

33,3%

5

62,5%

3a - Design gráfico do website
3b - Gravuras agregam conhecimento aos
textos
3c - Gravuras condizem com os textos

3d - Navegação no site
3e – Mantém a atenção do usuário

4c – Fontes de pesquisa são dignas de crédito
4d – As informações não apresentam erros
gramaticais

bom
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Legenda:
nN = número
% = freqüência

A tabela 79 se refere àa jornada de trabalho semanal daos
enfermeiroas que fizeram parte da pesquisa. Observa-se que não há muita
divergência entre os grupos.
Tabela 107 – Avaliação do website por jornada de trabalho semanal
Questões

Escores

Formatado: Fonte: Itálico

Jornada
trabalho/semanal

de

30 ou 36 horas

40 ou 60 horas

n

%

n

%

muito bom

1

12,5%

1

11,1%

excelente

7

87,5%

8

88,9%

1b - cContato com o autor

excelente

8

100,0%

9

100,0%

2a – Adequação das informações

muito bom

2

25,0%

2

22,2%

excelente

6

75,0%

7

77,8%

2b – Organização e identificação das informações

muito bom

2

22,2%

7

77,8%

1a - iIndicação ao autor

excelente

8

100,0%
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Questões

Escores

Jornada
trabalho/semanal
30 ou 36 horas

40 ou 60 horas

n

n

%

1

11,1%

%

bom

2c – Link é adequado

de

Formatado: Fonte: Itálico

muito bom

2

25,0%

2

22,2%

excelente

6

75,0%

6

66,7%

1

11,1%

muito bom

3

37,5%

3

33,3%

excelente

5

62,5%

5

55,6%

muito bom

3

37,5%

4

44,4%
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excelente

5

62,5%

5

55,6%

Formatado: Fonte: Itálico

muito bom

7

87,5%

7

77,8%

excelente

1

12,5%

2

22,2%

muito bom

4

50,0%

4

44,4%

excelente

4

50,0%

5

55,6%

bom

1

12,5%
2

22,2%

excelente

7

87,5%

7

77,8%

bom

1

12,5%

muito bom

3

37,5%

1

11,1%

excelente

4

50,0%

8

88,9%

3f – Organização das informações

muito bom

1

12,5%

1

11,1%

excelente

7

87,5%

8

88,9%

3g - Qquantidade de informação abrange bem o
assunto
4a- Informações confiáveis e conhecimento ao
usuário

muito bom

4

50,0%

4

44,4%

excelente

4

50,0%

5

55,6%

muito bom

2

25,0%

1

11,1%

excelente

6

75,0%

8

88,9%

4b – Informações atualizadas

muito bom

2

25,0%

1

11,1%

excelente

6

75,0%

8

88,9%

muito bom

1

12,5%

2

22,2%

excelente

7

87,5%

7

77,8%

regular

1

12,5%

bom

1

12,5%

1

11,1%

muito bom

3

37,5%

3

33,3%

excelente

3

37,5%

5

55,6%

2d - Aa qualidade das informações é garantida pelas
referências consultadas
3a - Design gráfico do website
3b - Gravuras agregam conhecimento aos textos
3c - Gravuras condizem com os textos

3d - Navegação no site

muito bom

3e – Mantém a atenção do usuário

4c – Fontes de pesquisa são dignas de crédito
4d – As informações
gramaticais

bom

não apresentam erros

Legenda:
n n= número
% = frequüência
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A seguir, serão descritas as opiniões daos enfermeirosa
após a avaliação do website. Porém, nem todoas elaos avaliadoraes opinairam
ou sugeriram.
Avaliador 02:
“No geral, o trabalho está muito bem desenvolvido e atualizado. Parabéns!!
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simples
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Que bom se todos os hospitais respeitassem tudo o que li. Não é o caso do
XXX. Tenho esperança de um dia ser. Leitos não são respeitados, médico no
setor etc, etc.‖
Avaliador 03:
“Ótima apresentação no site, de fácil acesso e avaliação.”
Avaliador 08:
“Trabalho de grande importância para a enfermagem. Uma área em que a
atuação do enfermeiro é de suma relevância. Sugiro maior divulgação para
troca de experiências.”
Avaliador 10:
“Precisa ser feita uma melhor revisão da gramática; As cores do site estão
muito claras, cores mais fortes fixam mais a atenção; Quando você coloca as
listas de itens em negrito, o texto sai da margem e gruda no lado esquerdo,
melhore isso; Não seria bom incluir mobiliário na lista de material e
equipamentos da RPA? Não foi possível visualizar as tabelas dos textos (não
apareciam)”
Avaliador 12:
“Acho que sempre que colocar a RDC n N.º 50 tem que fazer referência a
RDC Nnº 307 (50/307). Talvez fosse melhor ter a referência no final de cada
item, digo assunto. É bom retirar o trema (...) na parte de planejamento. Rever
em anestesia raqui a referência SOBECC (2003). Não é bom atualizar?”
Avaliador 13:
“Falta acrescentar o link para visualização do índice de Aldrete Kroulikc, mais
utilizado como referido no site. Sugestão: na ficha de recuperação anestésica a
ser utilizada para avaliação da enfermeira / enfermagem acrescentar o
instrumento definido para a realização da mesma. No item SAEP que
apresenta as siglas NANDA, NIC, NOC....acrescentar seus significados, como
o fez na situação da CIPE (Classificação...).”
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Avaliador 14:
“Acrescentar gravuras para facilitar o entendimento das anestesias raqui e
peridural, a fim de mostrar a localização de cada uma; Padronizar a
apresentação.

Exemplo:

PROCEDIMENTO

ANESTÉSICO

–

anestesia....”Obstrução de vias aéreas” – as ações de enfermagem não estão
dispostas no mesmo padrão dos demais tópicos.”
O português – há falhas na escrita de palavras e também pontuação. Além de
alguns erros de concordância. Necessita ser revisada”
Avaliador 18:
“Algumas gravuras necessitariam ser identificadas para melhor aprendizado de
estudantes e profissionais que não têem experiência na área, como exemplo,
equipamentos e materiais.”
Avaliador 19:
“O website é uma grande iniciativa, já que vem trazer informações importantes
a todos que trabalham na SRPA e também é de fácil acesso.”
Avaliador 20:
“Parabéns pela iniciativa. É muito bom saber que colegas do nosso eEstado
desenvolvem trabalhos dignos da comunidade científica.”
Avaliador 21:
“Nos equipamentos e materiais, eles poderiam estar organizados em ordem de
prioridade. Alguns itens ainda não estão disponíveis para consulta, como a
SAEP. Nas referências não estáão visívelis os nomes dos autores.”
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Os resultados foram discutidos num primeiro momento
considerando-se o desenvolvimento do website seguido de sua avaliação do

Formatado: Fonte: Itálico

website por enfermeiroas.
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6.1 Website
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O website seguiu o mesmo layount em todos os tópicos, pois
de acordo com Nielsen os websites devem ser..... para facilitar a compreensão
e o entendimento do conteúdo abordado já que se trata de um website recurso
com fins educativos.
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Todas as páginas do site contémTodas as páginas do
website contêm o seu logotipo do site bastando apenas clicar nele para
retornar àa página inicial não deixando o usuário perdidomantendo a mesma
padronização em todas as páginas, seja nas cores utilizadas, padrão, tamanho
e tipo da fonte e logomarca do website. A regra de navegação número um é
incluir o logotipo em cada página devendo ter seu posicionamento constante,
de preferência no canto superior esquerdo e deve ser transformado em um link
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de hipertexto para a homepage, de forma que os usuários possam chegar à
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homepagea ela de qualquer outra página.(13)
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Deve-se enfatizar que é necessário que o enfermeiro tenha
noções de informática para a construção de páginas web para facilitar a sua
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construção devido ao longo tempo gasto para o seu desenvolver um
siteimento, incluindo o designer das páginas e a definição do conteúdo. sendo
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necessário que o enfermeiro tenha noções de informática para a construção de
páginas web. Desta forma, a autora
do site manteve a mesma padronização em todas as
páginas seja nas cores utilizadas, padrão, tamanho e tipo da fonte e logomarca
do site. (REVER!!!!)
O objetivo deste estudo foi o desenvolvimento de um
website para disponibilização de informações sobre a assistência de
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enfermagem em sala de recuperação pós-anestésica, destinado a enfermeiros
e acadêmicos de enfermagem, pois websites e e-mails facilitam aos usuários, a
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encontrar, conectar e colaborar uns com os outros. A capacidade de anexar
arquivos e receber e-mail facilitaramou a preparação de concessão, partilha de
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dados, análise e escrita colaborativa entre equipes de investigação., Ssendo
possível obter conhecimento através de sites, cursos on-line e pesquisa.(40)
Destina-se a acadêmicos de enfermagem porque a instrução e a aquisição de
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conteúdos podem se estabelecer além dos muros da instituição de ensino,
através de ferramentas de hipertexto, com contribuição e estímulo à
interatividade e aguçamento da curiosidade.(73)

Formatado: Sobrescrito

Destsa forma, um website poderia auxiliar discentes sobre
informações gerais sobre a temática, facilidade de acesso aos conteúdos,
atualização, recurso dinâmico, fácil acesso ao website, enriquecimento do
processo ensino-aprendizagem e acesso para os demais interessados(73). Daí a
importância no acolhimento desta tecnologia para facilitar o ensino e a
disseminação das informações.
Quanto maior a exposição a vários recursos didaticamente
organizados, maior a possibilidade de retenção e memorização, pois ocorre um
estímulo a vários órgãos dos sentidos, e assim, a tecnologia, através da
internet e da rede mundial de computadores, poderá estar a favor do professor
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e do discente no processo educativo, podendo ser menos monótono,
ampliando o interesse do aluno.(74)
Existem diversos websites educativos que disponibilizam
informações a profissionais da saúde e público leigo bastando apenas que o
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usuário tenha um computador com acesso a internetinternet. Pois,Isto facilita a
busca de informações independente da localização geográfica que do usuário
esteja, além de permitir a troca de experiências e conhecimento e desta forma,
o favorecido é o usuário final, ou seja, o paciente que terá enfermeiros melhor
preparados na prestação do cuidado. .
A linguagem utilizada foi a HTML - Linguagem de Marcação
de Hipertexto foi utilizada devido a facilidade na construção de página web. A
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linguagem HTML permite a criação de documentos que são interpretados por
navegadores (browsers), que fazem o processamento do texto, hyperlinks e
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multimídia e, desta forma um site é composto de páginas HTML. (Toscano,

Formatado: Fonte: Itálico

2003).
Esta linguagem HTML tem como vantagem uma navegação
rápida em grandes quantidades de informação, ou seja, de hipertextos
permitindo ao usuário ter acesso a um novo texto, bastando apenas clicar
onde se deseja para obter a informação(75). (Salvador, 1997) Assim, através de
hipertextos, é possível o acesso a documentos científicos para um grande
número de pessoas, ocorrendo a sua divulgação.
O hipertexto possibilita uma leitura cheia de conexões, não
stendo necessariamente que ler um texto de maneira linear como ocorre nas
leituras realizadas no meio impresso. Através de suas hiperligações, permite
que o leitor elabore sua própria estratégia de leitura, percorrendo o caminho
que achar mais conveniente.(76). (Sales, Almeida, 2007).
São disponibilizadas no website 31 imagens de acordo com
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os textos relacionados. A associação dos recursos gráficos à parte textual do
website são fundamentaisé fundamental na retenção e incorporação da
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informação que gera o conhecimento, e dessta forma, as situações de ensinoaprendizagem são complementadas com representações de imagens e terão
resultados mais satisfatórios.satisfatórios.(12)
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E aAssim, o conteúdo do website foi dividido em partes para
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facilitar o entendimento das informações pelo usuário mantendo a clareza,
interesse e objetividade, sem que ele se sinta perdido ou confuso ao navegar
pelo website. Na área de pesquisa, as páginas da internet são basicamente
textuais, porém deve-se ter uma especial atenção para que o excesso de texto
não cause um distanciamento do usuário ao websitesite e que sua navegação
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facilite o acesso àa informação, evitando etapas desnecessárias(75).(12,
Salvador que é o número 7 do artigo da valnice). Também é possível visualizar
todo o conteúdo do websitesite através do menu ―mMapa do site‖, pois um
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mapa do estesite pode ressaltar a atual localização do usuário, bem como
visualizar sua trilha pelo site website.(13)

Formatado: Sobrescrito
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A navegação no websitesite é uma das etapas mais
importantes, pois o usuário deve atingir seus objetivos na busca de
informações navegando o menos possível pelo website,site evitando o acesso
a páginas desnecessárias diminuindo desta forma seuo interesse pelo site. O
website deve despertar o interesse do usuário através do seu conteúdo.
Além da facilidade de navegação no websitesite, o conteúdo
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deve ser direto, claro, com informações atualizadas e em uma linguagem
acessível ao usuário final. Para a construção deste website, foi necessária uma
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vasta busca na literatura de artigos sobre a assistência de enfermagem na
SRPA, além de livros e sites de interesse. Buscou-se divulgar informações

Formatado: Fonte: Itálico

atualizadas e práticas do dia -a- dia para que o enfermeiro se identificasse com
o texto e ao mesmo tempo se atualizasse denos temas de interesse próprio.
Para se ter um website de excelente qualidade deve-se ter conteúdo relevante
de alta qualidade às necessidades dos usuários e às tarefas específicas que
desejam realizar.(13)
A ordem que os assuntos foram apresentados facilita o

Formatado: Justificado, Hifenizar

entendimento sobre o assunto uma vez que segue .....
Este websitesite seguiu as normas do Código de Condutas
de Saúde em websites com o inntuito de melhorar a qualidade da informação
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disponibilizada na internet. Estas normas, junto a Agência de Pesquisa e
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Qualidade no Cuidado à Saúde, demonstram preocupação com a qualidade do
conteúdo e a fidedignidade da informação disposta na web, com os links
estabelecidos pelo websitesite, sua acessibilidade e navegação, disposição de
cores, letra e imagens.(6)
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A metodologia utilizada para o seu desenvolvimento do
website foi a DADI composta por quatro fases que se complementam
(definição, arquitetura, design e implementação) por facilitouar a organização
quanto à divisão de trabalho, à reunião de informações, à escolha do layout e à
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implementação da programação.(70) Em um website é necessário adotar
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procedimentos para a sua construção principalmente a organização estrutural
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das páginas, além da elaboração das páginas, das informações e links. Por
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este motivo que foi utilizado tal metodologia.
Formatado: Título 2, À esquerda,
Recuo: Primeira linha: 0 cm, Espaço
Depois de: 0 pt, Espaçamento entre
linhas: simples, Hifenizar

6.2 Avaliação do website
O website foi avaliado por 17 enfermeiros, pois aA avaliação
pode ser definida como um ato ou efeito de avaliar(-se); apreciação, análise;
um valor determinado pelos avaliadores.
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(77)

. Neste (dicionário), neste estudo, a

importância da avaliação por parte de enfermeiros assistenciais e docentes
ligados aà área de recuperação pós-anestésica se deu para verificar o
conhecimento do assunto exposto no website,site acatando sugestões
pertinentes e correções de erros gramaticais ou de conteúdo, e assim, obter,
na fase final um website de qualidade contendo informações confiáveis e
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atualizadas podendoque podem ser utilizadas tanto no campo assistencial
como acadêmico.
Houve uma predominância de enfermeros do sexo feminino

Formatado: Justificado, Hifenizar

correspondendo a 100% da população.
O tempo utilizado pelos enfermeiros para a navegação e

Formatado: Justificado, Espaço Antes:
12 pt, Hifenizar

avaliação do websitewebsite foi em média 78,24 minutos. DiferentementeEste
resultado difere de outros estudos em queonde o tempo para avaliação de um
websitewebsite

sobre

transporte

intra-hosppsitalar

por

enfermeiros
(6)

correspondeu a 21 minutos correspondendo a um terço do tempo . Isto pode
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ter ocorrido devido ao maior conteúdo disponibilizado no websitesite
ocasionado pela vasta quantidade de informações sobre o asssunto proposto.
Como já foi mencionado, foi utilizado um questionário

Formatado: Justificado, Espaço Antes:
12 pt, Hifenizar

contendo uma questão aberta para observações, sugestões e críticas e 17
questões fechadas fundamentadoas em critérios internacionais como o Código
de conduta para sites web de medicina e saúde promulgado pelo Health on the
Net Foundation - HON. Estas foram divididas em autoridade, conteúdo geral
das informações, apresentação das informações e confiabilidade das
informações. OsFoi utilizado o questionários por ser são útilúteis para avaliar a
interação entre o usuário e a interface e . São utilizados para coletar
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informações sobre a qualidade da interface, dados sobre o perfil dos usuários e
problemas.(14). O HON tem a finalidade de informar e não de substituir
consultas

médicas

com

um

profissional

qualificado,

aconselhando

Formatado: Sobrescrito

e

incentivando os usuários a serem cautelosos no uso de informações médicas
obtidas via Internet(42) e tem se mostrado eficaz e satisfatório quando utilizado

Formatado: Fonte: Itálico
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para os devidos fins.
Com relação aà questão de sugestões, de modo geral, oas
avaliadoraes afirmaram que o website está muito bem desenvolvido,
atualizado, tem ótima apresentação, fácil acesso e avaliação, é importante
devido àa relevância da atuação do enfermeiro neste setor, caracterizando-se
como uma grande iniciativa por conter informações importantes que
contribuirão para a atualização dos profissionais. E assim,
o website foi avaliado em 99,67% de acordo com os escores

Formatado: Fonte: Itálico

de excelente, muito bom e bom em todos os itens, confirmando a hipótese da
pesquisa e assim comprovando a satisfação do usuário frente às informações
disponibilizadas, situações também já mostradas em outros estudos que
desenvolveram e avaliaram websites.(6,9,11,12,18,41).

Formatado: Fonte: Itálico

A utilização de websites é a nova estratégia de mudança de
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Sobrescrito
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comportamento necessária aà educação e aà saúde, permitindo que usuários e
especialistas tirefaçam o melhor proveito buscando aspirações pessoais e
profissionais(6).

Seu uso

permite

uma

maior

abertura

na

busca

de

conhecimentos e compartilhamento de tais informações permitindo a troca de
ideéias, experiências, satisfação pessoal e profissional. A utilização de um
website para a área pós-anestésica de enfermagem é importante visto a
escassez de artigos científicos publicados sobre o assunto.
Além distso, é uma área de alta complexidade, uma vez que
o paciente requer uma assistência de enfermagem individual, qualificada,
direcionada e com cuidados específicos pós-anestésico e cirúrgicoespecíficos
pós-anestésicos e cirúrgicos. Para issto, o enfermeiro deve ter informações
confiáveis e de fácil acesso.
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A enfermagem pode usufruir dos recursos da informática,
seja no ensino, pesquisa, gerência ou assistência, promovendo meios para
inserir o uso dos recursos tecnológicos de maneira construtiva e como veículo
para divulgação de conhecimentos no cotidiano do profissional.(73)
Algumas

vantagens

do

recurso

tecnológico

são:

disponibilidade de conteúdo aos graduandos e profissionais, possibilidade do
aluno realizar simulação; possibilidade dos alunos estudarem nos momentos
oportunos;. oO programa informa ao professor os registros dos exercícios
simulados.(74)
Este fato não pode ser negligenciando, visto que os
enfermeiros desempenham diversas funções no seu dia -a- dia, na assistência
direta ou indireta ao paciente, na educação da equipe na qual está inserido ou
de seus discentes, no gerenciamento do serviço de enfermagem, na
construção de manuais, impressos, na formulação e execução do processo de
enfermagem, supervisão de serviço, formulação de escalas de trabalho, entre
outros. Ao utilizar a informática associada aà enfermagem, estará buscando
soluções para que suas tarefas sejam realizadas da melhor maneira possível e
de forma integral sendo um facilitador de sua atividade.
Na análise dos itens da avaliação do website, o ponto crítico
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apontado pelos avaliadores se refere ao item 4d – as informações não
apresentam erros gramaticais, correspondendo a 94,20% relacionados aos
escores excelente, muito bom e bom, e 5,90% como regular. Sendo assim, as
medidas adotadas foram a revisão e correção de erros gramaticais e
tipográficos.
Quando se faz uma comparação em relação aà avaliação do
website, a faixa etária, tempo de profissão, tempo de experiência em SRPA e
jornada de trabalho semanal dos avaliadores, percebe-se que as opiniões são
muito parecidas não havendo divergências entre os avaliadores.
A maioria das sugestões para alterações foram realizadas,
como revisão gramatical, a visualização de tabelas, utilização das práticas
recomendadas mais atualizadas da Sociedade Brasileira de Enfermeiros
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entre linhas: 1,5 linhas
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deagem em Centro Cirúrgico, Recuperação Pós-Anestésica e Centro de
Material e Esterilização, link para visualização do índice de Aldrete e Kroulik, o
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significado das siglas da NANDA, NOC e NIC, acrescentando gravuras no item
de anestesia raqui e peridural, identificando gravuras de equipamentos e
materiais, por serem importantes para melhoria do website. Porém, outras
sugestões não foram acatadas por não comprometerem a qualidade do website
como cores mais fortes no website e o número do telefone do autor do website
porque neste trabalho foram utilizados os princípios do HON – Health oOn Tthe
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nNet cCode cConduct onde diz que: ―O webmaster exibirá seu endereço de e-
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mail claramente em todas as páginas do site‖
páginas.

(42)

e este está inserido nas
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7 CONCLUSÃO
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Seguindo os objetivos propostos pela tese e mediante os
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resultados descritos, conclui-se que:
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O website site intitulado como ―Enfermagem Pós-
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Anestésica‖, desenvolvido durante o programa de Pós-Graduação em
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Enfermagem da Universidade Federal de São Paulo, está disponível na
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Iinternet
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1-

no

endereço:
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http://www.unifesp.br/denf/NIEn/enfermagemposanestesica/index.html
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O websitewebsite foi avaliado e aprovado por 17

Formatado: Justificado, Hifenizar
Formatado: Fonte: (Padrão) Arial

enfermeiroas da área de sala de recuperação pós-anestésica nos quesitos:
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autoridade, conteúdo geral das informações, apresentação das informações e
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confiabilidade das informações. Foram realizadas algumas alterações no
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website de acordo com as sugestões doas enfermeiroas, porém outras não
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foram realizadas visto que foram utilizados os parâmetros do código de
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conduta para sites web de medicina e saúde ho Health oOn tThe Net Foudation
(HON).
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3-

Futuramente este website terá uma maior divulgação
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para que os enfermeiros que atuam nesta área e os acadêmicos de

Formatado: Fonte: (Padrão) Arial

enfermagem tenham acesso a informações favorecendo conhecimento e
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oportunidade de trocas de experiências.
4-

É

importante
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que

atualizações

futuras

sejam

realizadas neste website sendo acrescentadas novas informações mantendo a
importância e objetivo do website.

Formatado: Fonte: Itálico
Formatado: Fonte: (Padrão) Arial
Formatado: Espaço Depois de: 0 pt
Formatado: Fonte: Itálico
Formatado: Fonte: (Padrão) Arial
Formatado: Fonte: Itálico

5-

É interessante que mais enfermeiros despertem o
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interesse de desenvolver novos websites com informações atuais, diversificada
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e de confiabilidade permitindo uma maior divulgação e disseminação de
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assuntos de interesse para a enfermagem contribuindo para o aperfeiçoamento
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do conhecimento em tecnologia da informação.
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Anexo 4
Anexo 6
Carta Convite para Avaliação do website
CARTA CONVITE

Maceió, 31 de agosto de 2009.
Caro Enfermeiro,
Na qualidade de aluna regularmente matriculada no Programa de PósGraduação em Enfermagem da Universidade Federal de São Paulo, nível de Mestrado
– Linha de pesquisa fundamentos, métodos, processos e tecnologias em enfermagem
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e saúde, sob orientação da Prof.ª Dr.ª Heimar de Fátima Marin,estou realizando uma
pesquisa cujo título é: ―Desenvolvimento e avaliação de um website sobre assistência
de enfermagem na sala de recuperação pós-anestésica‖.
Os objetivos desta pesquisa são o desenvolvimento de um website sobre a assistência
de enfermagem em sala de recuperação pós-anestésica e a avaliação do conteúdo
das informações disponibilizadas neste website por enfermeiros especialistas ou que
tenham no mínimo cinco anos de experiência na área estudada.
Este projeto de pesquisa foi analisado e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa e
se necessário, disponibilizarei as cópias destes documentos para apreciação.
Gostaria de contar com sua colaboração como avaliador do website e
preenchimento do instrumento de pesquisa (vide anexo) que constituirão seu
PARECER. Informo ainda que a data limite para devolução do instrumento será até 09
de setembro de 2009 a própria pesquisadora.
Endereço eletrônico do website:
http://www.tenodelux.com/siteenfermagem/

Estou à disposição para qualquer esclarecimento.
Agradeço antecipadamente sua atenção.

Cordialmente,

Thaís Honório Lins
COREN/AL 88026
Contato:
E-mail: thais.honorio@hotmail.com
Telefone: (82) 99696690 / 91019857
Formatado: Espaçamento entre
linhas: Duplo
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Maceió, 10 de agosto de 2009.
Cara Enfermeira,
Na qualidade de aluna do Curso de Mestrado em
Enfermagem da Universidade Federal de São Paulo estou realizando uma
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pesquisa sobre desenvolvimento e avaliação de um website sobre
assistência de enfermagem na sala de recuperação pós-anestésica, sob
orientação da Profª Drª Heimar de Fátima Marin.
A

metodologia

escolhida

para

realização

desta

pesquisa implica na validação do instrumento de coleta de dados, tendo
como base avaliação criteriosa por juízes (peritos na questão), os quais
emitirão um PARECER sobre a relevância (significação e importância),
pertinência, suficiência e adequação das questões (clareza, sequência e
compreensão na redação para responder).
Gostaria de contar com sua colaboração como JUIZ, no
sentido de validar o instrumento da pesquisa (vide anexo).
Para tanto, solicito que analise as questões do
instrumento,

preenchendo

os

quadros

com

as

gradações,

constituirão seu PARECER.
Agradeço antecipadamente sua atenção.

Cordialmente

Thaís Honório Lins

que
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Título do Estudo:

Desenvolvimento e avaliação de um website sobre assistência de

Formatado: Fonte: (Padrão) Arial

enfermagem na
sala de recuperação pós-anestésica

a)

Objetivos do Estudo:



Desenvolver um website sobre a assistência de enfermagem em

sala de recuperação pós-anestésica


Avaliar o conteúdo das informações disponibilizadas no

website.

b)

Contribuição dos Juízes:

Avaliar cada uma das questões quanto à relevância (significação e
importância), pertinência, suficiência e adequação das questões (clareza,
sequência e compreensão na redação para responder), assinalando com
um X a coluna que representa a sua opinião. Utilize a coluna de
comentários para sugestões e considerações.
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c)

Endereço eletrônico do website:

http://www.tenodelux.com/siteenfermagem/
Formatado: Fonte: Negrito

Anexo 5
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
1 Título do estudo
Desenvolvimento e avaliação de um website sobre assistência de enfermagem na sala
de recuperação pós-anestésica.
2 Objetivo do estudo
Essas informações estão sendo fornecidas para sua participação voluntária neste
estudo, que visa desenvolver e analisar um website sobre a assistência de
enfermagem na sala de recuperação pós-anestésica.
3 Descrições dos procedimentos
Os indivíduos que irão participar da pesquisa serão orientados a avaliar o website e
após a responder um questionário mantendo sigilo sobre a identidade do participante.
4 Relação dos procedimentos rotineiros e como são realizados
Serão realizados três procedimentos: no primeiro, relação dos enfermeiros para
realizar a pesquisa, segundo, o acesso aos sujeitos da pesquisa e terceiro, orientação
aos enfermeiros para avaliar o website e após, responder a um questionário.
5 Descrições dos desconfortos e riscos
Os desconfortos e riscos no estudo são: o pesquisado poderá sentir constrangimento
em avaliar o website e responder o questionário e incômodo devido à ocupação do
seu tempo de serviço com tal atividade. Para amenizar os riscos, o pesquisador
explicará detalhadamente cada etapa da pesquisa ao pesquisado, assim como para
avaliação do website. E o incômodo será amenizado orientando o pesquisado a
realizar a pesquisa em um momento que ele esteja disponível, não atrapalhando o seu
tempo de serviço.
6 Descrição dos benefícios
O benefício será direto para o enfermeiro, uma vez que serão disponibilizadas
informações on-line, confiáveis e de qualidade através de um website facilitando o
acesso ao conhecimento sobre assistência de enfermagem em sala de recuperação
pós-anestésica; facilidade em pesquisa e estudo independente de onde o profissional
ou estudante esteja, dependendo para isso ter acesso a um computador e internet;
além de proporcionar atualização teórica utilizando a internet que é um dos meios
mais importante de disseminação de informações.
7 Garantia de acesso
Em qualquer etapa do estudo, você terá acesso aos profissionais responsáveis pela
pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas. O principal investigador é a Enfa.
THAÍS HONÓRIO LINS (COREN-AL 88026) que pode ser encontrado no endereço:
Avenida Comendador Leão s/n°, Poço, Maceió, AL; telefone 3315 4405. Se você tiver
alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em contato com o

114
Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da UNCISAL, Rua Doutor Jorge de Lima 113, 3º
andar; fone: +82 3326 2851.
8 Retirada do consentimento
É garantida a liberdade da retirada de consentimento a qualquer momento e deixar de
participar do estudo, sem quaisquer tipos de prejuízo ao indivíduo.
[Use este quadro apenas se necessário]
Revogo o consentimento prestado no dia _______________ e afirmo que não
desejo prosseguir no estudo que me foi proposto, que dou como finalizado
nesta data.
CIDADE:_______________DATA: ________________
Assinatura
do
pesquisador:
______________________________________________
Assinatura
do
participante:
______________________________________________
Testemunha: ____________________________________

9 Direito de confidencialidade
As informações obtidas serão analisadas em conjunto com outros indivíduos, não
sendo divulgada a identificação de nenhum participante.
10 Garantia de acesso aos dados
Direito de ser mantido atualizado sobre os resultados parciais das pesquisas, quando
em estudos abertos, ou de resultados que sejam do conhecimento dos pesquisadores.
11 Despesas e compensações
Não há despesas pessoais para o participante em qualquer momento do estudo,
incluindo exames e consultas. Também não há compensação financeira relacionada à
sua participação. Se existir qualquer despesa adicional, ela será absorvida pelo
orçamento da pesquisa.
12 Direito de indenização
Em caso de dano pessoal, diretamente causado pelos procedimentos propostos neste
estudo (nexo causal comprovado), o participante tem direito a tratamento médico na
Instituição, bem como às indenizações legalmente estabelecidas.
13 Princípio de especificidade
O pesquisador tem o compromisso de utilizar os dados e o material coletado somente
para esta pesquisa.
Eu discuti com a Enfa. THAÍS HONÓRIO LINS (COREN-AL 88026) sobre a minha
decisão em participar nesse estudo. Entendi todas as explicações que me foram
fornecidas de forma clara e simples, inclusive permitindo que eu realizasse todas as
perguntas e fizesse todas as observações que eu achei pertinente para entender o
que ocorrerá comigo neste estudo, não me ficando dúvidas sobre os procedimentos
aos que serei submetido. Ficaram claros para mim quais são os propósitos do estudo,
os procedimentos a serem realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias de
confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que minha
participação é isenta de despesas. Concordo voluntariamente em participar deste
estudo e poderei retirar o meu consentimento a qualquer momento, antes ou durante o
mesmo, sem penalidades ou prejuízo ou perda de qualquer benefício.
Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li ou que
foram lidas para mim, descrevendo o estudo: Desenvolvimento e avaliação de um
website sobre assistência de enfermagem na sala de recuperação pós-anestésica.

________________________________________________
Assinatura do sujeito da pesquisa

Data / /
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(Somente para o responsável do estudo)
Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento
Livre e Esclarecido deste pesquisado para a participação neste estudo.
Data

/

/

Formatado: Borda: Inferior: (Sem
borda)

Assinatura do responsável pelo estudo
Formatado: Fonte: Negrito

Anexo 6

Formatado: Espaçamento entre
linhas: Duplo, Não hifenizar

Instrumento para avaliação do website

Formatado: Fonte: Itálico
Formatado: Fonte: Itálico

INSTRUMENTO PARA AVALIAÇÃO DO WEBSITE N.º

Título do Website: Enfermagem Pós-Anestésicoa

PARTE 1: DADOS DE CARACTERIZAÇÃO DOS ENFERMEIROS
Idade: ___________________
Sexo: ___________________
Estado civil: _________________________________________________
Tempo de profissão: __________________________________________
Tempo de experiência em SRPA: ________________________________
Jornada de trabalho/semanal: ___________________________________
Quantidade de horas utilizadas para a avaliação do site: ______________
PARTE 2: CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO WEBSITE
Instruções de preenchimento: Escolha o melhor escore para cada item de acordo
com sua avaliação do website.
Escores: 5 (excelente), 4 (muito bom), 3 (bom),2 (regular), 1 (ruim) e 0 (péssimo).

1.

AUTORIDADE

ITENS

5

4

3

2

1

0

5

4

3

2

1

0

1a. Indicação clara sobre o autor do website e suas
qualificações.
1b. Possibilidade para se estabelecer contato com o
autor (ex.: e-mail).
2.

CONTEÚDO GERAL DAS INFORMAÇÕES

ITENS
2a. O website disponibiliza todas as informações
adequadamente e contempla o objetivo especificado
neste estudo.
2b. As informações estão claramente organizadas e
identificadas, facilitando o entendimento pelos
usuários.
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2c. O conteúdo das informações apresentadas nos
links é adequado.
2d. A qualidade das informações apresentadas no
website é garantida pelo conteúdo das referências
consultadas.

3.

APRESENTAÇÃO DAS INFORMAÇÕES

ITENS

5

4

3

2

1

0

5

4

3

2

1

0

3a. O website possui design gráfico que favorece o
aprendizado.
3b. As gravuras (imagens gráficas) usadas no
website agregam conhecimento aos textos
3c. As gravuras condizem com os textos a elas
relacionados
3d. O usuário tem facilidade de navegação sem
ficar perdido ou confuso
3e. A forma de apresentação dos conteúdos
favorece o usuário a manter atenção.
3f. As informações no website estão organizadas de
maneira lógica e clara, facilitando a localização dos
assuntos.
3g. A quantidade de informação disponível abrange
bem o assunto proposto.

4.

CONFIABILIDADE DAS INFORMAÇÕES

ITENS
4a. As informações disponibilizadas são confiáveis e
acrescentarão conhecimento para o usuário sobre a
assistência de enfermagem em sala de recuperação
pós-anestésica.
4b. As informações apresentadas estão atualizadas.
4c. As fontes de pesquisas usadas na elaboração
do material do website são dignas de crédito.
4d. As informações apresentadas não apresentam
erros gramaticais.

Observações:__________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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Anexo 7
Carta convite para validação do instrumento de avaliação do website
Carta Convite
Maceió, 10 de agosto de 2009.
Cara Enfermeira,
Na qualidade de aluna do Curso de Mestrado em Enfermagem da
Universidade Federal de São Paulo estou

realizando uma pesquisa sobre

desenvolvimento e avaliação de um website sobre assistência de enfermagem na sala de
recuperação pós-anestésica, sob orientação da Profª Drª Heimar de Fátima Marin.
A metodologia escolhida para realização desta pesquisa implica
na validação do instrumento de coleta de dados, tendo como base avaliação criteriosa
por juízes (peritos na questão), os quais emitirão um PARECER sobre a relevância
(significação e importância), pertinência, suficiência e adequação das questões (clareza,
sequência e compreensão na redação para responder).
Gostaria de contar com sua colaboração como JUIZ, no sentido de
validar o instrumento da pesquisa (vide anexo).
Para tanto, solicito que analise as questões do instrumento,
preenchendo os quadros com as gradações, que constituirão seu PARECER.
Agradeço antecipadamente sua atenção.
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Cordialmente

Thaís Honório Lins

Título do Estudo:

Desenvolvimento e avaliação de um website sobre assistência de enfermagem na
sala de recuperação pós-anestésica

a)


Objetivos do Estudo:

Desenvolver um website sobre a assistência de enfermagem em sala de

recuperação pós-anestésica


b)

Avaliar o conteúdo das informações disponibilizadas no website.

Contribuição dos Juízes:

Avaliar cada uma das questões quanto à relevância (significação e importância),
pertinência, suficiência e adequação das questões (clareza, sequência e compreensão na
redação para responder), assinalando com um X a coluna que representa a sua opinião.
Utilize a coluna de comentários para sugestões e considerações.

c)

Endereço eletrônico do website:

http://www.tenodelux.com/siteenfermagem/
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