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Resumo:  
A participação de crianças e adolescentes em pesquisas na área da saúde ainda é incipiente, pois seu 
reconhecimento como sujeitos de direito, isto é, indivíduos autônomos e íntegros, dotados de 
personalidade e vontade própria é pouco considerado.  A resolução 41/95 do Conselho Nacional dos 
Direitos da Criança - CONANDA e a Carta da Criança Hospitalizada asseguram os direitos da criança e 
do adolescente hospitalizados em receber informações que dizem respeito à sua enfermidade, aos 
cuidados terapêuticos e diagnósticos a serem utilizados, e ao prognostico, de forma adequada ao seu 
nível de compreensão e em conformidade com suas capacidades e grau de desenvolvimento. Nesse 
sentido, a criança e o adolescente não devem ser tratados como seres passivos, mas sim, estimulados 
a participar das decisões que lhes dizem respeito, sendo ouvidos e considerados. A família, quando 
participante de estudos que envolvem a criança e o adolescente em sua maioria é incluída como 
instância vicariante para falar e escutar em seu nome, e não para ser compreendida como uma unidade 
que cuida e precisa ser cuidada. Questões éticas envolvendo pesquisa com criança, adolescente e 
família devem ser observadas, a fim de garantir as condições para sua decisão de participar ou não da 
pesquisa. Nesse sentido, para que a voz desses sujeitos seja ouvida e possa ser considerada para a 
mudança da prática é relevante que haja uma discussão envolvendo a complexidade dessa temática. 
O Modelo do Cuidado Centrado no Paciente e Família traz como um dos pressupostos centrais o 
compartilhamento de informações entre equipe de saúde, criança e família a fim de promover o 
empoderamento desses sujeitos nos processos saúde/doença. Atualmente, novas tecnologias da 
informação têm sido desenvolvidas para atender às demandas de informação desse público-alvo, tais 
como o desenvolvimento de softwares, vídeo games, jogos de tabuleiros e manuais informativos. No 
entanto, muitos destes não atendem às expectativas desses usuários. Avanços em metodologias que 
fundamentem o desenvolvimento dessas novas tecnologias preconizam a participação do usuário em 
todas as fases do processo. Neste painel de discussão serão apresentados dois estudos em que 
crianças/adolescentes e famílias participaram no processo de desenvolvimento de tecnologias 
inovadoras de informação por meio de pesquisas qualitativas. Inicialmente será discutido o processo 
de construção e validação de um software aplicativo informativo sobre transplante de células-tronco 
hematopoiéticas para ser usado pela família da criança/adolescente, a fim de atendê-la em seu direito 
a informação, facilitando seu processo de enfrentamento de maneira fortalecida. O referencial 
metodológico do “User Centered Design” foi aplicado com famílias de crianças com câncer após terem 
sido submetidas ao transplante e com aquelas durante a vivência desse tratamento, por meio de 
Análise Qualitativa de Conteúdo para conduzir a) a compreensão de suas necessidades de informação, 
b) a validação de conteúdo do aplicativo e c) a usabilidade do mesmo.  Esse referencial originou-se na 
Universidade da Califórnia, em San Diego, com o pesquisador Donald Norman, nos anos 1980, e 
tornou-se amplamente utilizado desde então. O “User Centered Design” descreve processos de projeto 
em que os usuários finais participam nas diferentes fases de desenvolvimento do produto, 
influenciando o objeto pesquisado, desde a sua concepção até a avaliação final. Este modelo 
reconhece as necessidades e os interesses do usuário e se concentra na usabilidade do projeto, ou 

mailto:mpettengill@unifesp.br
mailto:dani_doulavince@yahoo.com.br


Painéis de Discussão 

 

seja, na facilidade, efetividade e eficiência de sua utilização. Por esta razão, seus princípios vêm sendo 
incorporados no desenvolvimento de tecnologias interativas em saúde. Na sequência, será discutido 
o estudo de construção e validação de um jogo de tabuleiro para crianças com câncer em tratamento 
quimioterápico em que se utilizou uma adaptação do “Child Centered Game Design”, cuja proposta 
baseia-se nos princípios do User Centered Design, do Participatory Design e do Learning Centered 
Design para dar voz à criança e envolvê-la ativamente ao longo do processo criativo, aproximando-se 
das suas necessidades, desejos e maneiras de pensar, envolvendo-as desde a produção até a avaliação. 
Essa abordagem busca investigar as especificidades da interação das crianças com as tecnologias, 
enfocando a ludicidade e as oportunidades de aprendizagem. Dessa forma, a melhor maneira de criar 
interesse em um assunto é torná-lo atrativo ao conhecimento, o que significa torná-lo utilizável em 
um pensamento além da situação inicialmente proposta. A pesquisa qualitativa foi conduzida para a 
identificação das necessidades de informação da criança em relação ao câncer, por meio de entrevista 
semiestruturada individual e para avaliar a jogabilidade do protótipo do jogo de tabuleiro, por meio 
de observação da criança jogando e de entrevista semiestruturada individual para ampliar a 
compreensão desse processo. Observa-se que a participação do usuário reduz substancialmente o 
tempo de desenvolvimento dessas tecnologias, pois os problemas de usabilidade são identificados e 
resolvidos antes que os sistemas sejam finalizados.  Ao dar voz e envolvê-los no processo observa-se 
melhora da sua satisfação e da qualidade do produto final. O uso desses referenciais contribui para 
aprimorar a funcionalidade e a usabilidade das tecnologias interativas em saúde, aumentando a 
probabilidade de promover os comportamentos de saúde. O envolvimento da criança e da família, por 
meio da investigação qualitativa, possibilita torná-las, além de informantes, usuárias, testadoras e, até 
mesmo, parceiras no design. A proposta do painel de discussão envolve, portanto, a apresentação dos 
referenciais metodológicos utilizados, com ênfase aos processos de coleta e análise dos dados 
qualitativos oriundos de observação, entrevistas individuais e grupos focais nas diferentes etapas de 
desenvolvimento dos materiais. Aos participantes neste painel será proporcionada uma rica 
oportunidade para discutir acerca do tema, de modo a aprofundar a aplicação da pesquisa qualitativa 
com criança e família para o desenvolvimento de novas tecnologias. 
Palavras chave: 
Pesquisa qualitativa; participação; tecnologia educacional; educação em saúde 
 
Recursos necessários: 
Para a realização do painel de discussão será necessária uma sala com computador, internet e projetor. 
 

Proposta de organização do painel de discussão:  

1- Breve contextualização do tema 

Ouvir a voz da criança e da família implica em oferecer uma prática que vai além de objetivos 
acadêmicos, mas que busca atender aos anseios e desejos de aprendizagem do público-alvo a que 
se destina tal tecnologia, tornando-os não expectadores, mas participantes e colaboradores das 
práticas inovadoras de cuidado.  

2- Objetivo(s) 
✓ Discutir as questões éticas envolvidas na participação da criança/adolescente e família 

como sujeitos em pesquisas na área da saúde 
✓ Apresentar estudos de investigação qualitativa que nortearam o processo de construção, 

validação e avaliação de tecnologias inovadoras em saúde 
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✓ Fomentar uma discussão acerca da participação do público-alvo na construção de novas 
tecnologias 
 

3- Dinâmica/estratégia: 
a. Apresentação (Dinâmica de Grupo) – 5 min 

Dinâmica “Árvore das expectativas”. Após apresentação dos autores, os participantes 
serão convidados a apresentarem-se e anotarem em uma folha de papel suas 
expectativas em relação ao painel de discussão. As anotações serão fixadas na figura 
de uma “árvore” e retomadas ao longo da discussão. 
 

b. Exposição Teórica do tema 

• Ética em estudos qualitativos com a participação da criança/adolescente e família 
- (Profa Dra Myriam A Mandetta) - 15 min 

• Introdução sobre abordagens centradas no usuário - (Profa Dra Adriana Maria 
Duarte e Doutoranda Daniela Doulavince Amador) – 15min 

• Apresentação do estudo de construção de software aplicativo sobre transplante 
de células-tronco hematopoiéticas para família (Profa Dra Adriana Maria Duarte) 
- 15min 

• Apresentação do estudo de desenvolvimento de jogo de tabuleiro para crianças 
com câncer (Doutoranda Daniela Doulavince Amador) – 15min 
 

c. Aplicação em outros contextos – 10min 
Durante a apresentação dos estudos serão apresentados resultados de outros estudos em 
andamento com a utilização dos referencias metodológicos descritos e exemplificados. 

d. Discussão – 15min 
Abertura para os participantes realizarem comentários e compartilharem reflexões sobre 
o tema, assim como fazer perguntas e esclarecimento de dúvidas. 

 

4- Aplicação da proposta na realidade/exemplos práticos; 

Serão apresentados e discutidos dois estudos com a aplicação de pesquisa qualitativa para ouvir 
as vozes do público-alvo, a fim de favorecer a construção de tecnologias inovadoras da informação 
na área da saúde. 

5- Resultados esperados 

Espera-se que o painel possa promover discussão e reflexão a respeito da aplicação da pesquisa 
qualitativa no desenvolvimento de novas tecnologias de informação, incentivando o 
aprofundamento teórico e prático dos participantes. 
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