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RESUMO 

 

 

Pela sua incidência crescente e elevado grau de complexidade, o câncer consiste em uma doença 

crônica que apresenta risco constante de agravos no decurso do tratamento, fato que favorece a 

ocorrência de incidentes durante a prestação dos cuidados e comprova a necessidade em se 

destinar uma maior atenção voltada à avaliação da qualidade da assistência nesta área. Portanto, 

esse estudo tem como objetivo construir e validar o conteúdo do protocolo gráfico para 

avaliação do cuidado seguro de enfermagem a pacientes em unidades de internação oncológica. 

Trata de um estudo metodológico para construção e validação do conteúdo do protocolo gráfico 

de avaliação do cuidado seguro de enfermagem a pacientes em unidades de internação 

oncológica, desenvolvido em quatro etapas: 1) revisão da literatura, com busca dos níveis de 

evidências e identificação dos itens necessários para a elaboração do instrumento; 2) construção 

do protocolo de avaliação; 3) validação do conteúdo por especialistas - Técnica de Delphi; e 4) 

procedimentos analíticos. No que diz respeito à revisão integrativa, percebeu-se a prevalência 

de estudos realizados no Brasil (n = 7; 63,6%), do tipo descritivo e com nível de evidência 4 (n 

= 11; 100%). Os cuidados de enfermagem encontrados foram estruturados a partir da tríade 

proposta por Donabedian (“estrutura”, “processo”, “resultado”), de forma a nortear a elaboração 

do protocolo gráfico de avaliação, juntamente com as recomendações científicas e legais que 

embasam a segurança do paciente nas unidades oncológicas. Para sistematizar a validação do 

protocolo, fez-se uso da ferramenta googledocs. Quanto à seleção dos juízes que analisaram o 

instrumento na Técnica de Delphi, esta ocorreu de forma intencional, através da Plataforma 

Lattes de Currículos Lattes, a partir de critérios de inclusão e exclusão pré-determinados. Foram 

selecionados 37 juízes, para os quais foi enviada a carta-convite; destes, 13 retornaram com o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido assinado. Para obter o consenso na validação do 

protocolo, foram necessárias duas rodadas da Técnica de Delphi, em que no Delphi 1, 10 juízes 

responderam ao formulário, e no Delphi 2, oito. Após, procedeu-se ao tratamento dos dados 

obtidos, com posterior análise quantitativa, a partir do Índice de Validade de Conteúdo (IVC). 

Ao final, foi possível obter o “Protocolo gráfico de avaliação do cuidado seguro de enfermagem 

a pacientes em unidades de internação oncológica”, validado em seu conteúdo. Cabe salientar 

que foram aplicados todos os princípios éticos, que envolvem pesquisa com seres humanos, 

com o projeto já aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) da Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte (UFRN), o qual obteve parecer favorável com o CAAE nº 

42951515.7.0000.5537. 

 

 

Palavras-chave: Segurança do Paciente. Oncologia. Enfermagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

By its increasing incidence and a high degree of complexity, cancer is a chronic disease having 

a constant risk of injuries during treatment, favoring the occurrence of incidents during the care 

given and it proves the need for greater attention to evaluating the quality of care in this area. 

Therefore, this study aims to build and validate the content of the graphic protocol for the 

evaluation of nursing care insurance to patients in oncology units. It is a methodological study 

for the construction and validation of the content of the graphic protocol for the evaluation of a 

safe nursing care to patients in oncology units, developed in four stages: 1) literature review, 

with search of evidence levels and identification of items needed to prepare the instrument; 2) 

construction of the evaluation protocol; 3) content validation by specialists - Delphi Technique; 

And 4) analytical procedures. Nursing care was structured according to the triad proposed by 

Donabedian ("structure", "process", "result"), in order to guide the elaboration of the graphic 

evaluation protocol, together with the scientific and legal recommendations that support the 

Patient safety in oncology units. The tool google docs was used to systematize the validation of 

the protocol. As for the selection of the judges who analyzed the instrument in the Delphi 

Technique, it was intentionally through the Lattes Platform of Curriculum Lattes, based on 

predetermined inclusion and exclusion criteria. 37 judges were selected, for whom the letter of 

invitation was sent. Of these, 13 returned with the signed Free and Informed Consent Term. In 

order to obtain consensus in the validation of the protocol, two rounds of the Delphi Technique 

were necessary, in which in Delphi 1, 10 judges answered the form, and in Delphi 2, eight. 

Afterward, the data obtained were processed with quantitative analysis, based on the Content 

Validity Index (IVC). In the end, it was possible to obtain the “Graphic protocol of evaluation 

of a safe nursing care to patients in oncology units,” validated in its content. It should be noted 

that all ethical principles involving human beings were applied, with the project already 

approved by the Ethics and Research Committee (CEP) of the Federal University of Rio Grande 

do Norte (UFRN), which obtained a favorable opinion with the CAAE # 

42951515.7.0000.5537. 

 

Keywords: Patient safety. Oncology. Nursing. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Caracterização do problema 

 

Doença crônica que está entre as principais causas de mortalidade no mundo, o câncer 

consiste no crescimento acelerado e desordenado das células, de modo a levar à produção de 

tumores malignos que podem se espalhar para as diversas regiões do corpo. Com causas 

variadas, sejam por fatores externos ou próprios do organismo, esta doença acomete a 

população sem distinção de sexo, idade ou classe social (SILVA et al., 2013). 

Sobre isto, a International Agency for Research on Cancer aponta como estimativa 

para 2025 uma elevação em 20 milhões nos casos de câncer em nível mundial; sendo que os 

países de baixa e média renda devem apresentar cerca de 70% a mais no número de casos, 

devido à ausência de um registro de dados de qualidade, o que prejudica o planejamento de 

ações para o controle da doença (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2015). 

No Brasil, segundo dados do Instituto Nacional do Câncer (INCA), o número de casos 

da doença em questão para os anos de 2016/2017 foi estimado em 600 mil, dentre os quais o 

mais prevalente, em ambos os sexos, corresponde ao câncer de pele não melanoma (180 mil 

casos novos), seguido dos mais comuns para cada sexo: próstata (61 mil) e mama feminina (58 

mil) (INSTITUTO NACIONAL DO CÂNCER, 2015). 

Neste sentido, a assistência ao paciente oncológico passa a exigir um cuidado mais 

complexo, com prática resolutiva e empenho da equipe multiprofissional (SILVA et al., 2013). 

A enfermagem, em especial, por ter como a essência de sua prática o cuidado ao ser humano, 

exerce papel fundamental na assistência oncológica, a qual exige do enfermeiro 

responsabilidades privativas, bem como fundamentação técnico-científica e habilidades para 

lidar com determinados fatores, como o controle do medo, das angústias e das dificuldades da 

internação, além de fornecer suporte psicossocial, conforto e cuidados peculiares do 

adoecimento (NASCIMENTO et al., 2012). 

Estes fatores contribuem para a prática de um cuidado de qualidade, no qual a 

enfermagem deve gerenciar e sistematizar suas ações de acordo com as diferentes necessidades 

do cliente, com envolvimento, portanto, da integralidade das ações, independentemente da fase 

do processo saúde-doença em que o paciente se encontra (CHRISTOVAM; PORTO; 

OLIVEIRA, 2012). 

Quando se fala da assistência hospitalar em oncologia, é exigido da enfermagem 

habilidades e competências para atuar junto ao paciente com câncer, tanto na avaliação 
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diagnóstica, como no tratamento e na reabilitação, com envolvimento do paciente e sua família. 

Em geral, a vivência profissional neste setor é intensa, onde o cuidado ultrapassa o campo 

biológico, e traz uma preocupação quanto ao sofrimento e o desgaste emocional causado pelo 

estigma ainda muito presente no diagnóstico do câncer (LUZ et al. 2016). 

A literatura diz que para se alcançar a qualidade de vida do paciente com câncer e do 

trabalho exercido pela enfermagem é preciso criar e fortalecer a relação humana entre os 

envolvidos, visto que a presença contínua dos profissionais de enfermagem junto ao paciente 

exige a prática de um cuidado fundamentado nos saberes científicos e nas experiências 

individuais do profissional (SANTAMARÍA et al, 2016). 

Tal fato demonstra a complexidade predominante na enfermagem oncológica que ativa 

os sentimentos e emoções destes profissionais diante de cada situação vivenciada no contexto 

do cuidado. Como método de superação é preciso estimular nestes cuidadores o 

desenvolvimento de mecanismos de enfrentamento em sua rotina, com ações de proteção e de 

manejo destes sentimentos, para que assim a assistência aconteça de forma qualificada (LUZ et 

al, 2016). 

Isto corrobora com o aumento nos esforços para se alcançar a qualidade da assistência 

de enfermagem prestada nos serviços de saúde. Para isto, a enfermagem faz uso de ações e 

instrumentos que permitem uma avaliação minuciosa das manifestações do paciente ou do 

contexto em que a assistência é prestada, de modo a permitir o planejamento e a adoção de 

medidas que venham a adequar o cuidado à situação de cada paciente (BARROS; LIMA; 

SANTOS, 2015). 

Donabedian (1980) classifica os estudos referentes à qualidade do cuidado em três 

pilares principais: estrutura, processo e resultado. A Estrutura está relacionada às condições em 

que ocorre a prestação do cuidado, tais como estrutura física, além de recursos humanos e 

financeiros. O Processo diz respeito à prática do cuidado em si, ou seja, a implementação de 

intervenções pelos profissionais de saúde. Já o Resultado está associado às alterações no estado 

de saúde do indivíduo ou população, as quais podem ser desejáveis ou desfavoráveis. 

Devido ao câncer ser uma doença crônica, com elevado grau de complexidade e risco 

de agravos no decurso do tratamento, a possibilidade da ocorrência de incidentes e eventos 

adversos no atendimento ao paciente oncológico se torna mais favorável, o que estimula uma 

maior atenção à prática assistencial dos profissionais de saúde neste contexto (CARRERA; 

AGUIAR, 2014). 

Os Eventos Adversos consistem em incidentes relacionados à prestação do cuidado 

por profissionais da saúde, os quais causam danos ao paciente (MELLO; BARBOSA, 2013). 
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Tais incidentes foram definidos pela Portaria nº 529 (1º de abril de 2013) do Ministério da 

Saúde como “o comprometimento da estrutura ou função do corpo e/ou qualquer efeito dele 

oriundo, incluindo-se doenças, lesão, sofrimento, morte, incapacidade ou disfunção, podendo, 

assim, ser físico, social ou psicológico” (BRASIL, 2013). 

Uma forma de esclarecer sobre a ocorrência dos eventos adversos é descrita pela 

Teoria do Queijo Suíço (Figura 1) de James Reason (2000), a qual faz uma analogia entre os 

buracos do queijo suíço e as falhas presentes nos sistemas de saúde. Ao pensar em um sistema 

ideal, este deveria ter camadas defensivas intactas, que evitassem a propagação de erros. Porém, 

estas camadas são semelhantes ao queijo suíço, com falhas ou buracos que formam uma linha 

contínua e permite assim uma trajetória de riscos que favorecem a ocorrência de acidentes ou 

situações de risco (REASON, 2000). 

 

Figura 1 – Teoria do Queijo Suiço. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Legenda: O modelo do queijo suíço analisa como as defesas, 

barreiras e seguranças podem ser penetradas por uma 

trajetória acidental (REASON, 2000, tradução nossa). 

 

 

As falhas são classificadas em dois tipos: as falhas ativas correspondem aos atos 

inseguros cometidos pelos profissionais de saúde, que têm como consequência a ocorrência de 

eventos adversos imediatos para o paciente; enquanto que as falhas latentes dizem respeito às 

características presentes no sistema, na estrutura e processo do ambiente de trabalho, as quais 

permanecem ocultas até que um acidente ocorra e as exponham (REASON, 2000; REIS; 

MARTINS; LAGUARDIA, 2013). 

Neste contexto, a Organização Mundial da Saúde (OMS) elabora soluções baseadas 

em intervenções que promovem a segurança do paciente, com vistas a reformular a assistência 

à saúde e tornar o cuidado mais seguro (SOUZA; MENDES, 2014a). 

As nove soluções, desenvolvidas com o propósito de auxiliar as instituições de saúde 

a evitar danos e mortes preveníveis dizem respeito a cuidados com medicamentos de aspecto e 
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nome parecidos; identificação do paciente; comunicação durante a transferência do paciente; 

realização do procedimento correto no local correto do corpo; controle de soluções 

concentradas de eletrólitos; garantia da precisão das medicações; evitar erros de conexão de 

cateteres e tubos; dispositivos de injeção de uso único; e melhoria da higiene das mãos para 

prevenir infecções associadas aos cuidados de saúde (SOUZA; MENDES, 2014a). 

Com isso, enfatiza-se a crescente discussão sobre o tema Segurança do Paciente em 

todo o mundo, ao se constatar que é necessário inicialmente realizar uma avaliação da cultura 

de segurança para que aconteça o planejamento das ações que visem a redução dos agravos e, 

consequentemente, a prestação de cuidados mais seguros (CARRERA; AGUIAR, 2014). 

Para se chegar a cultura de segurança é necessária uma compreensão das normas e 

valores importantes para uma organização, bem como quais as atitudes esperadas para se 

alcançar à segurança do paciente, a qual deve ser considerada como um fator crítico da 

qualidade da assistência à saúde (CARRERA; AGUIAR, 2014). 

A Segurança do Paciente é entendida como a redução dos riscos de danos 

desnecessários, associados ao cuidado de saúde (BRASIL, 2013). Este movimento agrega 

diversas iniciativas para a melhoria do processo de assistência em saúde, na medida em que 

atua na prevenção de erros e problemas de segurança, bem como na melhoria da qualidade da 

assistência (MELLO; BARBOSA, 2013). 

A enfermagem se insere nesse contexto ao entender o quão eficaz é o trabalho em 

equipe para o âmbito da assistência à saúde, de forma que favoreça o compartilhamento de 

informações e a definição de estratégias de intervenção em conjunto. Este processo de 

organização do trabalho permite que os profissionais de enfermagem sejam capazes de 

identificar falhas no cuidado, para que assim possam desenvolver mecanismos que previnam 

os erros e promovam a qualidade da assistência (MASSOCO; MELLEIRO, 2015). 

Vale salientar que o desenvolvimento desta gestão da qualidade no trabalho da 

enfermagem pode ser instituído a partir de uma assistência sistematizada e padronizada, com 

desenvolvimento de habilidades específicas, já que são estes os profissionais que permanecem 

24 horas ao lado do paciente e vivenciam de maneira intensa toda a problemática gerada pela 

doença oncológica. Tal fato, portanto, torna a sua carga de trabalho demasiada e favorece a 

ocorrência de erros humanos (SILVA; et al, 2014). 

Um dos indicadores que avaliam tal qualidade consiste na frequência de erros e 

eventos adversos. Assim, algumas medidas podem ser adotadas como políticas institucionais 

para a verificação e consequente melhoria do serviço de atenção à saúde, como a educação e 
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supervisão continuada dos profissionais, bem como a implantação de protocolos (ARAÚJO; 

OLIVEIRA, 2015). 

Sobre isto, pode-se citar um estudo exploratório realizado em hospitais do Rio de 

Janeiro que traz as iniciativas adotadas pelos gerentes para promover a segurança do paciente. 

Dentre as principais medidas destacam-se: educação continuada (93%), atuação da Comissão 

de Controle de Infecção Hospitalar – CCIH (86%) e a elaboração de protocolos, folder e 

manuais (79%). Estes dados demonstram a incorporação de ações que buscam a promoção da 

segurança do paciente pelas instituições de saúde, com vistas a gerar uma nova conformação 

na gestão do cuidado (SOUZA; SILVA, 2014). 

É primordial a prática da orientação e treinamento das equipes de saúde, de forma a 

prepará-las para o reconhecimento e atuação diante de uma situação de risco à segurança do 

paciente, visto ser a educação um importante incentivo à antecipação de incidentes 

(CARRERA; AGUIAR, 2014). 

Quanto aos protocolos utilizados em saúde, esses possibilitam ao profissional realizar 

uma avaliação sistemática do paciente e/ou do serviço com observação direta dos problemas 

existentes, de forma a promover um planejamento adequado, bem como a implementação de 

medidas para minimizar os riscos de ocorrência de eventos adversos (CORREA et al, 2012). 

A literatura traz o protocolo como um instrumento legal que contém a descrição de 

uma determinada situação, com detalhes sobre o que deve ser feito, o método de se fazer, a 

população que se destina, dentre outros aspectos; de tal forma que induz a tomada de decisão 

dos profissionais na sua prática assistencial, com fortalecimento da prática baseada em 

evidências (PIMENTA et al, 2015). 

Este é um instrumento que deve estar estruturado com o intuito de facilitar a sua 

implantação na prática assistencial, além de permitir ao profissional de saúde realizar uma 

assistência sistematizada, por meio de orientação de condutas seguras ao paciente 

(SCHWEITZER et al., 2011). 

A utilização de protocolos na prática assistencial consiste em uma medida importante 

de gerenciamento de riscos, com vistas a promover a qualidade do serviço de enfermagem e a 

execução de práticas seguras. Para tanto, é crucial que seja feito o treinamento de toda a equipe, 

quanto às etapas de implantação do protocolo, bem como a sua execução e monitoramento na 

rotina da instituição (SILVA, 2016). 

O presente estudo tem como objeto a construção e validação de um protocolo 

denominado “Protocolo gráfico de avaliação do cuidado seguro de enfermagem a pacientes em 

unidades de internação oncológica.” 
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A validação consiste no julgamento de um instrumento, de modo a avaliar a sua 

capacidade de mensuração de um determinado fator; disposta em quatro tipos: 1) validação de 

face ou aparente, associada à evidência superficial da integridade de medida; 2) validação de 

conteúdo, determinada pela adequação do instrumento por juízes para que o mesmo possa 

representar o conteúdo destinado; 3) validação de critério, constitui o padrão-ouro e associa o 

conceito ou fenômeno a um critério externo confiável; e 4) validade de constructo, direcionado 

a validar a teoria que ampara o teste (POLIT; BECK; HUNGLER, 2011;JÚNIOR; MATSUDA, 

2012). 

Dessa maneira, o objeto de estudo dessa dissertação é a construção e validação de 

conteúdo de um protocolo gráfico para avaliação do cuidado seguro de enfermagem em 

unidades de internação oncológicas e para o embasamento da sua elaboração, foi delimitada a 

seguinte questão norteadora: como deve ser construído e validado um protocolo gráfico de 

avaliação do cuidado seguro de enfermagem a pacientes no âmbito das unidades de internação 

oncologia? 

 

1.2 Justificativa 

 

O propósito que motivou a construção deste estudo foi a tentativa de contribuir para a 

pesquisa sobre a ocorrência de eventos adversos na prática profissional, bem como 

compreender a realidade da segurança do paciente em instituições oncológicas de saúde; com 

vistas a incentivar a execução de cuidados seguros e a minimização de danos ao paciente. 

O embasamento teórico, associado à experiência acadêmica no estágio supervisionado 

em um hospital de referência em oncologia do Rio Grande do Norte, foi pertinente para gerar 

um desejo em colaborar com a discussão de tal temática. 

É notória a escassez de trabalhos que abordam a temática da segurança em instituições 

de cuidados oncológicos, fato que suscitou o interesse em abordar tal assunto de modo a 

permitir a utilização dos conceitos e aplicá-los na prática profissional do enfermeiro. 

A assistência oncológica é considerada de alta complexidade e exige conhecimentos 

específicos. Portanto, apresenta maior risco para a ocorrência de erros e/ou eventos adversos 

durante o cuidado. Por ter uma aproximação constante com o paciente, a enfermagem deve estar 

apta a identificar esses fatos e executar ações seguras. 

A qualidade da assistência de enfermagem nesse contexto específico requer também 

um planejamento completo, a partir de aspectos como a experiência profissional, o 
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conhecimento ampliado sobre oncologia, a utilização de protocolos de cuidados, a farmacologia 

dos antineoplásicos, as habilidades técnicas e o relacionamento interpessoal. 

Na prática como acadêmica de enfermagem, foi possível notar que todos os fatores 

supracitados, associados à grande demanda assistencial e carga de trabalho elevada, tem 

influência direta na segurança do paciente. O enfermeiro que atua na assistência oncológica 

deve estar preparado para lidar com o medo e as angústias dos pacientes, de forma que consiga 

fornecer uma assistência humanizada, com promoção do suporte psicossocial atrelado aos 

cuidados com a oncologia em si. 

Durante tal vivência, pode-se constatar o quanto a segurança do paciente é uma prática 

pouco conhecida entre os profissionais e, como ainda existem condições favoráveis para a 

ocorrência dos eventos adversos. O convívio constante com o sofrimento intenso e a morte, 

presenciados durante a assistência na internação, traz um desgaste emocional considerável para 

a equipe de enfermagem, o que pode afetar diretamente a qualidade do cuidado. 

Ao levar em consideração as características do serviço de enfermagem, destaca-se a 

necessidade desse profissional fazer uso de instrumentos e técnicas que sejam capazes de 

promover a segurança do paciente, além de avaliar e quantificar os indicadores de qualidade da 

assistência. 

Por sua vez, o contexto das unidades de internação tem grande relevância visto ser o 

setor que exige da enfermagem a incorporação da responsabilidade em atender o indivíduo em 

todas as suas necessidades, sejam elas físicas, emocionais, espirituais, sociais ou psicológicas. 

Para tanto, deve-se oferecer a estes profissionais um aparato estrutural e administrativo 

adequado, que permita a prática desse cuidado holístico tanto ao paciente como a sua família 

durante toda a permanência no ambiente hospitalar. 

Segundo Mello e Barbosa (2013, p. 1130) em um setor de assistência à saúde se 

consegue evidenciar fatores essenciais para o exercício do cuidado seguro, são eles: “[...] 

capacitação e treinamento, melhoria dos processos de trabalho, incluindo-se criação de 

protocolos, disponibilização de materiais e equipamentos em quantidade e qualidade, bem 

como quantitativo adequado de profissionais”. 

Além de instigar a discussão do tema abordado, o presente estudo também traz como 

benefício para a prática assistencial a construção de um protocolo gráfico de avaliação do 

cuidado seguro de enfermagem a pacientes em unidades de internação oncológica, destinado 

tanto para o embasamento do exercício profissional quanto para avaliação da qualidade da 

assistência. 



21 
 

Há diversas vantagens abordadas na literatura sobre a utilização de protocolos no 

processo de assistência à saúde, como a qualificação na tomada de decisão dos profissionais, 

aplicação dos recursos de forma coerente, melhoria no controle dos custos, incentivo à 

divulgação de conhecimentos, favorecimento da comunicação entre os profissionais, além de 

permitir a inovação e coordenação do cuidado (PIMENTA et al, 2015). 

Tais fatores demonstram a importância do estudo em questão, e o quão esse vai 

contribuir para o fortalecimento da pesquisa em enfermagem, visto que a aplicação de 

protocolos na rotina destes profissionais consiste em uma maneira de executar a prática baseada 

em evidências, tão difundida nos últimos anos. 

A pesquisa encontra-se de acordo com os requisitos do Programa de Pós-Graduação 

em Enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (PGENF-UFRN), em 

especial no contexto da linha de pesquisa “Desenvolvimento tecnológico em saúde e 

enfermagem”, a qual se detém ao estudo de instrumentos, modelos e outras tecnologias voltadas 

para a saúde e enfermagem, neste caso, a construção e validação de um protocolo gráfico. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Geral 

 

Construir e validar o conteúdo de protocolos gráficos para avaliação do cuidado seguro 

de enfermagem a pacientes em unidades clínicas de internação oncológica. 

 

 

2.2 Específicos 

 

 Realizar uma revisão integrativa a fim de buscar as evidências científicas que 

devem embasar a construção dos protocolos gráficos; 

 Construir o instrumento que constitui os protocolos gráficos para avaliação do 

cuidado seguro de enfermagem a pacientes em unidades clínicas de internação oncológica; 

 Validar o conteúdo dos protocolos gráficos para avaliação do cuidado seguro de 

enfermagem a pacientes em unidades clínicas de internação oncológica. 
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3 MÉTODO 

 

3.1 Tipo de estudo 

 

Trata de um estudo metodológico, o qual busca investigar, organizar e analisar os 

dados, elaboração, validação e avaliação de instrumentos e técnicas de pesquisa, de modo a 

possibilitar a obtenção de um instrumento preciso e utilizável para que possa ser replicado por 

outros pesquisadores e utilizado na prática assistencial (POLIT; BECK; HUNGLER, 2011). 

A validação de conteúdo é destinada a adaptar o conteúdo a ser mensurado por meio 

do julgamento de especialistas na área, para se verificar o grau de representatividade de um 

fenômeno de interesse, ou seja, a sua acurácia (ALEXANDRE; COLUCI, 2011). A Figura 2 

esquematiza o caminho metodológico seguido por este estudo. 

 

 

Figura 2 - Esquema metodológico de construção e validação de conteúdo do protocolo 

gráfico para avaliação do cuidado oncológico, 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

Revisão da literatura - Busca dos níveis de evidências.

Construção do instrumento de avaliação, a partir das
preposições de Pasquali (2010), Levin e Lewis
Holman (2011).

Validação do conteúdo por especialistas - Técnica de
Delphi.

Procedimentos analíticos - Técnica de Delphi



24 
 

3.2 Sistematização dos procedimentos 

 

 

A validação de conteúdo é um método que exige a concretização inicial da análise do 

conceito embasado da literatura, com posterior avaliação por juízes, a qual apresenta-se como 

reflexo do pensamento dos mesmos sobre o assunto (ALEXANDRE; COLUCI, 2011). 

Os processos de validação de conteúdo são constantemente aplicados na validação de 

diagnósticos de enfermagem. Vários são os modelos empregados e que, de acordo com o escopo 

do trabalho, podem ser aplicados ou não de forma combinadas (MONTEIRO; et al, 2013). Os 

procedimentos metodológicos voltados para validação de instrumentos e diagnósticos de 

enfermagem podem ser esclarecidos pelo método de Pasquali (2010). 

Tal método – direcionado para a construção de escalas psicométricas e outros 

instrumentos, está embasado em três etapas: procedimentos teóricos, relacionados à 

fundamentação teórica, o que depende da literatura existente; procedimentos empíricos 

(experimentais); e procedimentos analíticos (estatísticos) (PASQUALI, 2010). 

Os procedimentos teóricos visam esclarecer alguns aspectos; entre eles deles a 

Dimensionalidade, compreendida pela estrutura interna e semântica do instrumento. Em 

seguida, tem-se a Definição dos Construtos, constituída pela Definição Constitutiva (quesito 

mais abstrato que estabelece os conceitos definidos a partir de outros conceitos), e a Definição 

Operacional (etapa concreta de validação do instrumento, que deve permitir a operacionalidade 

do mesmo e favorecer a sua abrangência) (PASQUALI, 2010). 

Pasquali (2010) apresenta algumas recomendações para a construção dos 

instrumentos. Como o método citado é direcionado para a construção de escalas psicométricas, 

alguns dos aspectos apresentados pelo autor não se adequam ao protocolo gráfico proposto 

nesta pesquisa, fato que justifica a utilização de apenas sete dos critérios presentes nesta 

literatura (Quadro 1). 
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Quadro 1 - Construção dos itens do instrumento segundo Pasquali, 2016. 

 

CRITÉRIOS RECOMENDAÇÕES 

Fontes dos Itens 
Literatura: utilização de outros instrumentos que medem o 

construto. 

Regras de 

Construção de Itens 

Critério Comportamental: deve expressar um comportamento, 

não uma abstração ou construto (permitir à pessoa uma ação clara e 

precisa); 

Critério de Objetividade ou de Desejabilidade: deve cobrir 

comportamentos de fato, de modo a permitir uma resposta certa ou 

errada; 

Critério da Simplicidade: deve expressar uma única ideia (ideias 

variadas confundem o respondente); 

Critério da Clareza: deve ser compreensível, através da utilização 

de frases curtas, com expressões simples e inequívocas; 

Critério da Tipicidade: as frases devem ser construídas com 

expressões condizentes (típicas, próprias, inerentes) com o atributo. 

Critérios referentes 

ao conjunto dos 

itens 

Critério da Amplitude: o conjunto dos itens referentes ao mesmo 

atributo deve cobrir toda a extensão de magnitude do contínuo desse 

atributo. 

FONTE: Adaptado de Pasquali (2010) 

 

 

3.3 Procedimentos teóricos 

 

3.3.1 Revisão da Literatura e os Níveis de Evidências 

 

Inicialmente foi realizada uma revisão integrativa da literatura a fim de coletar as 

produções científicas que abordam a temática do cuidado seguro de enfermagem a pacientes 

em unidades de internação oncológica, com vistas a responder a seguinte questão de pesquisa: 

quais os itens necessários para a avaliação do cuidado de enfermagem e da segurança do 

paciente nas unidades clínicas de internação oncológica? 

A revisão integrativa da literatura consiste em um tipo de estudo que possibilita a 

inclusão das evidências na prática clínica, bem como o aprofundamento do conhecimento 

acerca da temática investigada (SOARES; et al, 2014). 

Assim, esta pesquisa foi norteada pela utilização de um protocolo elaborado 

previamente e composto pelas seguintes etapas: 1) definição da questão norteadora; 2) 

estratégia de busca na literatura; 3) seleção dos estudos (a partir de critérios de elegibilidade); 

4) análise dos resultados encontrados; 5) discussão e apresentação dos dados (SOARES; et al, 

2014; ÂNIMA EDUCAÇÃO, 2014). 
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A estratégia para seleção dos estudos consistiu na busca de publicações indexadas em 

cinco bases de dados voltadas para a área da saúde.Foram: Scientific Electronic Library Online 

(ScIELO), Centro Latino-Americano e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde 

(LILACS), Biomedical Literature Ciattions and Abstracts (PUBMED), Cumulative Index to 

Nursing and Allied Health Literature (CINAHL) e Cochrane Collaboration. 

Tal coleta ocorreu no mês de junho de 2015 e foi orientada a partir da utilização de 

descritores presentes no vocabulário Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) e suas 

sinonímias, em inglês, encontradas no Medical Subject Headings (MESH), os quais estão 

especificados a seguir: Segurança do Paciente (#1); Cuidado de Enfermagem (#2); Oncologia 

(#3) / Patient Safety (#1); Nursing Care (#2); Oncology (#3). 

As combinações foram feitas a partir do uso do operador boleano “e/and”, de modo a 

se mostrarem da seguinte maneira: #1 and/e #2 e #2 and/e #3. Vale ressaltar que a combinação 

#1 and/e #3 não foi utilizada pelo fato de ter sido encontrada uma grande quantidade de artigos 

que tratavam sobre a segurança do paciente em oncologia envolvendo as diversas áreas da 

saúde, sem apontar de forma relevante os cuidados voltados para a área de enfermagem. 

Sobre a seleção dos estudos, a mesma se deu através dos seguintes critérios de 

elegibilidade: 1) artigos sobre a segurança do paciente e cuidado de enfermagem em unidades 

de internação oncológica; 2) publicados em língua portuguesa, inglesa ou espanhola; e 3) 

disponíveis na íntegra. Foram excluídos os artigos que não corresponderam à temática estudada 

e/ou não responderam à questão norteadora; artigos de revisão, de opinião, cartas ao editor, 

teses e dissertações, além de artigos duplicados. Ademais, não foi feita limitação quanto ao ano 

de publicação dos artigos. 

Os estudos encontrados nas bases de dados supracitadas foram pré-selecionados a 

partir da leitura dos títulos e resumos. Posteriormente, ocorreu a leitura na íntegra e seleção 

daqueles que vieram a constituir a amostra final da pesquisa, segundo os critérios de 

elegibilidade já descritos. 

Ao todo, foram encontrados 4385 artigos com as combinações descritas, dos quais 58 

estavam indexados na ScIELO, 164 na LILACS, 1999 na PUBMED, 2140 na CINAHL e 24 

na COCHRANE. 

O Quadro 2 apresenta o quantitativo dos artigos encontrados em cada base de dados, 

bem como a amostra de todos os pré-selecionados para a leitura na íntegra, de acordo com as 

estratégias de busca utilizadas. 
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Quadro 2 - Resultado da busca de artigos nas bases de dados selecionadas, 2016. 

 

Bases de Dados 
Resultado da Pesquisa Estudos Pré-

Selecionados* Estratégia 1 Estratégia 2 

ScIELO 30 28 14 

LILACS 63 101 28 

PUBMED 941 1058 34 

CINAHL 1593 547 25 

COCHRANE 21 03 02 

TOTAL 2648 1737 103 

        *Estudos selecionados para a leitura na íntegra, conforme critérios de inclusão. 

 

Foram selecionados um total de 103 estudos para proceder à leitura na íntegra. Destes, 

foram excluídos 16 por estarem duplicados e 76 por não corresponderem à temática em questão 

(estudos não desenvolvidos em unidades de internação oncológica) e/ou não responderam à 

questão de pesquisa. 

A Figura 3 corresponde ao fluxograma referente ao processo de seleção dos artigos 

que integram a amostra final da revisão, de acordo com as etapas de seleção já especificadas. 

 

Figura 3 - Fluxograma do processo de seleção dos artigos, 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

4385 Artigos
encontrados

• 58 ScIELO

• 164 LILACS

• 1999 PUBMED

• 2140 CINAHL

• 24 COCHRANE

103 Artigos pré-
selecionados

• 14 ScIELO

• 28 LILACS

• 34 PUBMED

• 25 CINAHL

• 02 COCHRANE

Amostra final

• 11 artigos

92 Artigos excluídos 

 16 duplicados 

 76 não respondem à 

questão de pesquisa 
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A avaliação crítica dos estudos selecionados foi embasada por um instrumento 

adaptado, elaborado pelos próprios autores e constituído dos seguintes indicadores: ano de 

publicação, tipo de estudo, nível de evidência, cuidados de enfermagem com relação à 

segurança do paciente em unidades de internação oncológica, e avaliação do cuidado segundo 

Donabedian (1980). 

As produções científicas encontradas foram classificadas quanto aos níveis de 

evidências a partir dos critérios propostos pelo Joanna Briggs Institute, organização 

internacional de pesquisa e desenvolvimento voltada para a prática baseada em evidências na 

área da saúde (JOANNA BRIGGS INSTITUTE, 2013). 

Os níveis de evidências constituem-se em provas derivadas de resultados de pesquisas 

e consenso de especialistas para embasar a tomada de decisão, e são classificações voltadas 

para uma prática baseada na confiabilidade e validade do método de pesquisa (KARINO; 

FELLI, 2012; LEVIN; LEWIS-HOLMAN, 2011). 

 

Quadro 3 - Classificação das evidências científicas segundo o tipo de estudo. 

 

Nível de 

Evidência 
Tipos de Estudos 

Nível 1 
Estudos experimentais – revisões sistemáticas e ensaios clínicos 

randomizados. 

Nível 2 Estudos quase experimentais. 

Nível 3 Estudos observacionais analíticos - estudos de coorte e caso-controle. 

Nível 4 
Estudos observacionais descritivos -estudos seccionais, séries de casos e 

estudo de caso. 

Nível 5 Opiniões de especialistas e bancos de investigações 

FONTE: Joanna Briggs Institute (2013). 

 

 

3.3.2 Construção do protocolo gráfico para avaliação do cuidado seguro de enfermagem 

a pacientes em unidades de internação oncológica. 

 

De posse das evidências científicas de fontes nacionais e internacionais indexadas nas 

bases de dados citadas anteriormente, iniciou-se o processo de construção do protocolo gráfico 

para a avaliação do cuidado seguro de enfermagem a pacientes em unidades de internação 

oncológica. 
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Atrelado a isto foi importante fazer uso de manuscritos legais, como leis, portarias e 

resoluções instituídas no Brasil sobre a assistência ao paciente oncológico, de modo a adequar 

o instrumento à realidade do contexto do país. 

Os dados presentes no protocolo gráfico foram distribuídos com base na definição dos 

elementos “Estrutura”, “Processo” e “Resultado” da tríade proposta por Avedis Donabedian 

(1980). Este fato levou à subdivisão do protocolo em três partes específicas que permitem a 

avaliação dos aspectos relacionados aos pilares mencionados de modo individual. 

  Em cada uma das partes, as evidências científicas foram descritas em forma de 

questionamentos sequenciais, em que as perguntas apresentam três possíveis respostas: Sim, 

Não, e Parcialmente. Este método é importante pois permite que ao avaliar a unidade o 

profissional reflita se aquele item está adequado à sua realidade. 

Somado a isso, ao final de todos os protocolos gráficos foi apresentada uma pontuação 

baseada na quantidade de itens considerados adequados, a qual demonstra o quão seguro é a 

estrutura, o processo e o resultado da unidade avaliada. 

 

3.4 Procedimentos empíricos: validação de conteúdo 

 

Finalizada a construção do protocolo gráfico foi criado um formulário eletrônico para 

sistematizar o processo de validação do mesmo. Esta ferramenta pertence ao googledocs, um 

pacote de aplicativos disponibilizados pela empresa de serviços online Google, e foi organizado 

de acordo com as seções dispostas na figura 4 a seguir. 

 

Figura 4 - Etapas de preenchimento do formulário, 2016. 

 

 

 

Caracterização 
do juiz

Protocolo 
Gráfico: 
Estrutura

Protocolo 
Gráfico: 
Processo

Protocolo 
Gráfico: 

Resultado

Avaliação 
Geral
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Na primeira seção, o formulário em questão apresenta uma breve explicação sobre 

como se deu a construção do protocolo, a organização das evidências científicas conforme os 

pilares da qualidade do cuidado de Donabedian (1980) – o que gerou como produto a subdivisão 

do protocolo em três partes –além da sua apresentação gráfica e como o formulário deve ser 

utilizado. 

Especifica também sobre o papel do profissional enquanto juiz no processo de 

validação de conteúdo do protocolo, com fornecimento de todos os esclarecimentos necessários 

para o seu preenchimento. 

Dadas as orientações, foi solicitado o preenchimento de dados quanto a caracterização 

dos juízes, com garantia de que será resguardada a sua privacidade e identidade. As informações 

solicitadas foram as seguintes: Idade, sexo, maior titulação acadêmica e o tempo de conclusão 

da mesma, experiência como docente em instituição de ensino superior (se sim, o tempo de 

atuação), experiência na prática de serviço de saúde (se sim, o tempo de atuação). 

As três seções seguintes apresentam o protocolo gráfico propriamente dito, em suas 

subdivisões. Para cada uma destas foi fornecida uma explicação sobre o que é abordado em 

cada um dos protocolos, bem como um link para visualização do conteúdo dos mesmos de 

forma individualizada. Ademais, são expostos os critérios de Pasquali (2010) já mencionados, 

que foram selecionados para nortear a validação de conteúdo; para cada critério existem três 

opções de respostas quanto à sua adequabilidade: Sim, Não e Parcialmente; além de conter um 

espaço para comentários e/ou sugestões. 

Por último, foi solicitado que se fizesse uma avaliação geral do instrumento construído, 

a qual levou em consideração o conjunto de todas as suas partes, e foi norteada por dois 

questionamentos: “O protocolo atende aos objetivos a que ele foi proposto?” e “Recomenda-se 

o seu uso/aplicação nos serviços de saúde?”. 

 

3.4.1 Amostra 

 

A seleção dos juízes ocorreu de forma intencional, por meio da Plataforma Lattes de 

Currículos Lattes, disponível no portal do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico (CNPq) (http://lattes.cnpq.br/), como apresentado na Figura 5.  

 

 

 

http://lattes.cnpq.br/
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Figura 5 - Estratégia de seleção de juízes na Plataforma Lattes de Currículos Lattes, 

2016. 

 

 

 

Os critérios de inclusão para a seleção da amostra foram norteados pelo modelo 

adaptado de seleção de juízes de Fehring (1994), e incluiu: 1) enfermeiro, doutor em 

enfermagem, com tese/dissertação na área de interesse – cuidado de enfermagem em oncologia; 

2) ter artigo publicado sobre a área de interesse; e 3) ter experiência profissional em oncologia, 

atual ou passada, como integrante do quadro de recursos humanos dos serviços de saúde ou 

como docente de instituição de ensino, de no mínimo um ano. 

De acordo com as características da metodologia adotada para proceder ao processo 

de validação, é necessário contar com uma quantidade considerável de juízes pelas possíveis 

perdas ao longo do processo, seja pela não obtenção do endereço eletrônico, pela incerteza se 

o convite via e-mail será recebido, ou pela não participação dos profissionais no prazo 

estipulado. Desta forma, ao se avaliar os currículos para a seleção da amostra, notou-se que o 

quantitativo final seria bastante reduzido; por isso optou-se pela adaptação ao modelo, na 

tentativa de ampliar o número de profissionais a serem selecionados como expertises. 

Como critérios de exclusão foram considerados: juízes que não cumpriram com 

alguma etapa metodológica de validação de conteúdo, durante a Técnica de Delphi, como o 

envio da resposta de participação, a devolução do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE) (APÊNDICE A) e o preenchimento dos formulários que compõem o instrumento para 

a validação de conteúdo do protocolo gráfico de avaliação no tempo pré-estabelecido. 

"Atuação profissional":  "Grande área" - "Ciências da saúde" + Área: "Enfermagem"

1) "Formação acadêmica/Titulação": "Doutorado"

"Tipos de filtros": 1) Formação acadêmica/Titulação + 2)" Atuação profissional"

Nacionalidade: "Brasileira"

Nas bases: "Doutores"

Emprego do termo "Oncologia"

Categoria "assunto"

Campo "busca por"

Formulário de "busca simples"
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Vale salientar que para o estudo baseado na técnica de Delphi, não há um número ideal 

de participantes (SPÍNOLA, 1984). Contudo, foram seguidas as recomendações de Haynes, 

Richard e Kubany (1995) os quais orientam um quantitativo de seis a vinte juízes para participar 

do processo de validação do instrumento. Sobre esse assunto, Pasquali (2010) afirma que seis 

juízes é uma quantidade suficiente para realizar a validação de conteúdo. 

Inicialmente foram encontrados um total de 744 pesquisadores, cujos currículos lattes 

foram analisados conforme critérios mencionados. Destes, apenas 44 atenderam aos critérios 

de inclusão, o que determina o quantitativo inicial da amostra. 

Após esta seleção, procedeu-se à busca do endereço eletrônico dos mesmos, tanto 

através de metadados de artigos publicados como pela Plataforma Lattes/Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), para subsidiar o contato e iniciar a coleta 

dos dados. Dos 44, não foi possível encontrar o e-mail de sete pesquisadores, fato que impediu 

a inclusão dos mesmos na amostra. A figura 6 mostra o fluxograma do processo de seleção dos 

juízes. 

 

Figura 6 - Fluxograma da seleção dos juízes, 2016. 

 

 

 

 

 

 

Foi criada uma conta de e-mail específica para a pesquisa, a fim de operacionalizar a 

comunicação com os juízes. No primeiro contato eletrônico foi encaminhada uma carta convite 

e de apresentação do estudo (APÊNDICE B). 

Dos 37 juízes que foram convidados, 13 retornaram o e-mail com o aceite em 

participar da pesquisa. Para estes foi disponibilizado eletronicamente o TCLE (APÊNDICE A), 

com o Parecer do Comitê de Ética (ANEXO A) e os esclarecimentos necessários sobre a 

pesquisa; etapa denominada Delphi 1. 

744 Pesquisadores 44 selecionados
37 a quem enviou-

se o convite

7 excluídos por não 

encontrar o endereço 

eletrônico. 

 

700 excluídos por 

não se adequarem aos 

critérios de inclusão. 
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Após o envio eletrônico do TCLE assinado pelo pesquisador, o mesmo recebeu 

imediatamente o link do formulário eletrônico para o preenchimento e consolidação da primeira 

rodada de validação. Dos 13 que aceitaram participar da pesquisa, dez responderam ao 

formulário nesta etapa do Delphi 1. 

Vale salientar que aquele juiz convidado que não respondeu ao instrumento em um 

prazo de até 30 dias foi excluído do processo de validação. No caso em questão, três juízes 

foram excluídos a partir deste critério. 

Ao final do prazo estipulado, a primeira etapa foi finalizada para dar início à análise 

de todas as respostas obtidas, com posterior reformulação do protocolo proposto, o qual foi 

encaminhado novamente aos 10 juízes que responderam, fato que marca o início da etapa 

Delphi 2. 

Nesta segunda rodada de avaliação, oito juízes responderam ao formulário, o que foi 

necessário para obter o consenso das respostas, e consequentemente, a validação de conteúdo 

do protocolo. 

 

3.5 Procedimentos analíticos 

 

3.5.1 Técnica de Delphi e Índice de Validade de Conteúdo 

 

A técnica, ou conferência de Delphi, consiste na análise inicial de um 

questionário/instrumento pelo grupo respondente (os juízes), que dará subsídios para a 

elaboração de uma segunda versão, a partir da análise das respostas recebidas (DALKEY, 

1969). 

Neste sentido, foi realizada uma análise das respostas dos juízes e os itens que não 

obtiveram consenso foram alterados no protocolo conforme as sugestões propostas, de modo a 

ser reenviado para nova rodada de julgamento. 

Vale salientar que a técnica deve acontecer de forma sistematizada e quantas vezes 

forem necessárias (REVORÊDO et al, 2015; SCARPARO et al., 2012). A literatura recomenda 

que o processo de rodadas de validação se repita até o alcance do consenso de 70% a 80% – 

neste estudo foi definido o consenso de 70% –, que, em média, necessita de duas a três rodadas 

de julgamento (SCARPARO et al., 2012). 

A análise quantitativa ocorreu pela aplicação do consenso obtido pelo método de 

Delphi de cada item, quando para a análise de cada um dos três protocolos utilizou-se o Índice 
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de Validade de Conteúdo (IVC), calculado pela seguinte fórmula, conforme Polit, Beck e 

Hungler (2011). 

 

IVC =  nº total de itens considerados como relevantes pelos juízes 

nº total de itens 

 

Para o IVC de todo o instrumento, recomenda-se valores superiores à 0.78 (POLIT; 

BECK; HUNGLER, 2011). Nessa perspectiva, foi considerado válido o IVC com valor maior 

que 0.78 e consenso de mais de 70% da técnica de Delphi. 

 

3.6 Aspectos éticos 

 

O protocolo de pesquisa desse estudo foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética 

e Pesquisa (CEP) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), com obtenção do 

parecer aprovado com o CAAE nº 42951515.7.0000.5537 de acordo portanto com todos os 

preceitos éticos apresentados na Resolução nº 466, de 12 de dezembro de 2012 (CONSELHO 

NACIONAL DE SAÚDE, 2013). 

Foram fornecidos esclarecimentos aos juízes quanto à aplicação do questionário de 

validação de conteúdo do protocolo de avaliação, com destaque aos aspectos referentes à 

justificativa, objetivos, etapas metodológicas da pesquisa, a garantia do sigilo e privacidade do 

participante, indenização de despesas provenientes da sua atuação e dos possíveis desconfortos 

e benefícios, dentre outros aspectos discutidos na Resolução nº 466 (CONSELHO NACIONAL 

DE SAÚDE, 2013). 

A pesquisa adotou os princípios da bioética, como a proteção dos sujeitos envolvidos, 

a beneficência, a não maleficência e autonomia, e também garantiu o anonimato dos 

participantes e a possibilidade de desistência em sua participação em qualquer etapa do 

processo (CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 



35 
 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Diante dos resultados a serem apresentados e discutidos neste estudo, os mesmos 

foram descritos em três partes específicas, de modo a proporcionar uma leitura mais adequada 

e com melhor compreensão. A saber: 

 Revisão integrativa e a síntese das evidências científicas sobre o cuidado seguro de 

enfermagem a pacientes em unidades clínicas de internação oncológica; 

 Elaboração do Protocolo gráfico para avaliação do cuidado seguro de enfermagem a 

pacientes em unidades clínicas de internação oncológica; 

 Validação de conteúdo do protocolo gráfico para avaliação do cuidado seguro de 

enfermagem a pacientes em unidades clínicas de internação oncológica. 

 

4.1 Revisão integrativa e a síntese das evidências científicas sobre o cuidado seguro de 

enfermagem a pacientes em unidades clínicas de internação oncológica 

 

Após a finalização da seleção e análise dos artigos oriundos da revisão integrativa, foi 

possível obter um total de 11 estudos, distribuídos nas bases de dados da seguinte forma:   um 

(8,3%) está presente na CINAHL, dois (16,6%) na ScIELO, três (27,3%) na PUBMED e cinco 

(41,6%) na LILACS. 

Sobre o ano de publicação dos estudos, percebeu-se que três estudos foram publicados 

em 2010 e três em 2013 (25% em cada um destes anos), dois estudos foram publicados em 2005 

e dois em 2014 (16,6% em cada), e apenas um estudo foi publicado em 2012 (8,3%). 

Destes, 63,6% correspondem à publicações do Brasil (n=7), e os demais estão 

distribuídos entre os seguintes países: Suécia, Malásia, Irã e Noruega, com um em cada país. 

Quanto à classificação dos estudos a partir do nível de evidências, 100% da amostra 

(n=11) foi estratificada no nível 4, a qual faz referência aos estudos observacionais descritivos. 

Os estudos também foram analisados quanto aos cuidados de enfermagem 

relacionados às unidades clínicas de internação oncológica abordados na literatura científica, 

bem como a sua relação com a tríade de Donabedian (1980) – estrutura, processo e resultado. 

Tais indicadores estão apresentados no Quadro 4. 
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Quadro 4 - Cuidados de enfermagem em unidades clínicas de internação 

oncológica com os níveis de evidências e sua relação com a tríade de Donabedian, 2016. 

 

TRÍADE 
NÍVEL DE 

EVIDÊNCIA* 

ESTRUTURA 

 Segurança física e conforto no ambiente de cuidado (FREITAS et al, 2014; SALES 

et al, 2012; BROWALL et al, 2013). 

 Organização dos serviços: instrumentalização do saber (SILVA; CRUZ, 2014; 

ZAMANZADEH et al, 2010). 

 Atributos profissionais e pessoais: qualidades das enfermeiras (responsabilidade, 

habilidade, conhecimento sobre a doença) (SILVA; CRUZ, 2014). 

 Preparo emocional dos profissionais de enfermagem (POPIM; BOEMER, 2005). 

 Manuseio de equipamentos tecnológicos pelos profissionais (ZAMANZADEH et 

al, 2010; SECOLI; PADILHA; LEITE, 2005). 

4 

PROCESSO 

 Humanização do cuidado: Carinho, simpatia, compreensão, interesse, respeito, 

privacidade (SILVA; CRUZ, 2014; BRITO; CARVALHO, 2010). 

 Necessidades emocionais, espirituais e sociais (FREITAS et al, 2014; SALES et al, 

2012). 

 Comunicação (SALES et al, 2012; SALIMENA et al, 2013; MASKOR et al, 2013; 

KVALE; BONDEVIK, 2010). 

 Higiene e conforto físico, atividade física, sono e repouso, nutrição e hidratação, 

eliminações (FREITAS et al, 2014). 

 Cuidados com administração de quimioterapia, punção venosa, cuidados para 

amenizar os efeitos colaterais do tratamento (KVALE; BONDEVIK, 2010). 

 Habilidade técnica, fornecendo segurança ao paciente (ZAMANZADEH et al, 

2010; KVALE; BONDEVIK, 2010). 

 Cuidado não restrito apenas à técnica, cuidado ético e humano, vínculo entre 

paciente-profissional (SALIMENA et al, 2013). 

4 

RESULTADO 

 Ensino do autocuidado (MASKOR et al, 2013). 

 Favorecimento do enfrentamento da doença (MASKOR et al, 2013). 
4 

*Segundo critérios de Joanna Briggs Institute (2013). 

 

 

4.1.1 O componente “estrutura” no contexto do cuidado seguro de enfermagem a 

pacientes em unidades clínicas de internação oncológica 

 

Segundo Donabedian (1980), os fatores que devem ser destacados na “estrutura” são os 

seguintes: estrutura física, recursos materiais (equipamentos), recursos humanos (quantidade, 

qualificação, organização profissional) e recursos financeiros da unidade avaliada (SOUSA; 

MENDES, 2014a). 

Neste contexto, a Portaria nº 874 (16/05/2013), que institui a Política Nacional para a 

Prevenção e Controle do Câncer na Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças 

Crônicas no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), aponta como forma de alcançar a prática 
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de um cuidado seguro a garantia, pelas esferas de gestão do SUS, de infraestrutura adequada, 

recursos humanos qualificados, recursos materiais e equipamentos suficientes em todos os 

serviços de atendimento ao paciente oncológico (BRASIL, 2013). 

Sobre isto, as evidências encontradas trazem que a estrutura de uma unidade de 

internação oncológica deve proporcionar condições físicas adequadas e seguras ao paciente. É 

preciso que este setor permita a continuidade da assistência a todas as necessidades do 

indivíduo, bem como acessibilidade do mesmo aos diversos profissionais ao longo da 

terapêutica (FREITAS et al, 2014; SALES et al, 2012; BROWALL; KOINBERG, 2013). 

Além disso, é fundamental assegurar ao paciente e sua família a privacidade no ambiente 

de cuidado, com unidades de internação espaçosas e que promovam segurança e conforto 

(SALES et al, 2012; BROWALL; KOINBERG, 2013). 

Ainda sobre este tópico, ao considerar o contexto do câncer e o aumento da sua 

incidência no Brasil, a partir de uma análise da estruturação da atenção oncológica do país, foi 

possível perceber que a mesma não está disposta adequadamente para suprir com segurança a 

demanda de serviço necessária ao paciente oncológico, seja no diagnóstico ou tratamento desta 

doença (BRASIL, 2011). 

Esta avaliação constatou que os investimentos governamentais destinados à atenção 

oncológica não são suficientes, o que evidencia um déficit na aquisição de serviços e 

equipamentos necessários. Como consequência desta carência estrutural, surgem problemas 

como atraso na assistência, inadequação das condições do atendimento prestado (nos âmbitos 

da radioterapia, cirurgia oncológica, exames diagnósticos e hospitalização), e quantidade 

reduzida de leitos hospitalares, incompatível com a crescente demanda de pacientes nesta 

especialidade (BRASIL, 2011; SILVA; CRUZ, 2011). 

Tal fato demonstra a relevância da avaliação do contexto estrutural da unidade de 

internação oncológica, a fim de identificar os diversos fatores essenciais para a prestação de um 

cuidado seguro e de qualidade. 

Estes fatores estruturais envolvem, também, a organização da assistência prestada em 

tais unidades, a qual será alcançada a partir da instrumentalização do saber dos profissionais, 

em especial os da enfermagem (SILVA; CRUZ, 2014; ZAMANZADEH et al, 2010). 

A literatura aponta que a organização da assistência foi considerada um dos fatores 

determinantes para caracterizar a cultura de segurança no setor da oncologia, no que diz respeito 

às atitudes e comportamentos dos profissionais diante do que deve ser feito. Desse modo, a 

partir das ações dos profissionais envolvidos é possível reconhecer condições de risco e se 
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implantar uma prática de saúde segura e livre de danos ao paciente (CARRERA; AGUIAR, 

2014; SILVA; CRUZ, 2014). 

Ainda sobre os profissionais, as evidências sugerem uma diversidade de características 

que eles devem conter para executar um cuidado seguro. Foram encontrados como atributos 

profissionais, em especial para a enfermagem: responsabilidade, habilidade e conhecimento 

sobre todos os aspectos da doença (SILVA; CRUZ, 2014). 

Além disso, a implantação de protocolos e de medidas de cuidado específicas para a 

oncologia, como administração de quimioterápicos, acompanhamento de efeitos colaterais, 

cuidados com cateteres venosos, dentre outros, passou a exigir profissionais cada vez mais 

especializados, com conhecimentos técnico-científico específicos da área. Nesse ínterim, o 

serviço de enfermagem deve ocupar seu espaço dentro da equipe multiprofissional, com 

reorganização da assistência no campo da oncologia clínica (TRINDADE; BORDIGNON; 

FERRAZ, 2014). 

 Logo, a prática deste cuidado envolve não só a prescrição do mesmo, o profissional 

também deve estar apto a planejar a assistência, com estabelecimento de objetivos e metas a se 

atingir, bem como implantar ações que envolvam todas as medidas de assistência vivenciadas 

pelo paciente com câncer (SILVA; CRUZ, 2011). 

Somado à instrumentalização do saber, é crucial o preparo emocional dos profissionais 

de enfermagem. Isso acontece devido aos fatores vivenciados na rotina de trabalho de uma 

unidade de internação oncológica, os quais induzem os profissionais ao desgaste emocional, e 

estão relacionados ao elevado grau de fragilidade, perda e sofrimento que o paciente vivencia 

durante o seu tratamento (POPIM; BOEMER, 2005). 

Ademais, a fragilidade emocional presente nas unidades de internação oncológicas pode 

constituir um dos motivos que levam a insatisfação do profissional de enfermagem quanto ao 

seu trabalho, já que em sua rotina é exigido que se mantenham fortes relações com o paciente 

e sua família, devido principalmente às constantes e prolongadas internações. Logo, é preciso 

estabelecer um olhar direcionado à subjetividade destes trabalhadores quanto à sua saúde 

(KLUSER et al, 2011). 

Outro fator que se encontra no campo da estrutura diz respeito aos aparatos tecnológicos. 

Sobre isto, os profissionais devem ter conhecimentos quanto ao manuseio e uso racional dos 

mesmos, visto que o uso inadequado pode gerar custos e prejuízos tanto para o paciente como 

para a instituição (ZAMANZADEH et al, 2010; SECOLI; PADILHA; LEITE, 2005; 

TRINDADE et al, 2015). 
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Sabe-se que a estrutura de uma unidade de internação oncológica deve estar adequada 

principalmente no que diz respeito à aquisição de equipamentos específicos, com investimentos 

em tecnologias de alto custo, como aquelas destinadas ao tratamento radioterápico, por 

exemplo; bem como a adequação das instalações físicas (BRASIL, 2011; SILVA; CRUZ, 

2011). 

 

4.1.2 O componente “processo” no contexto do cuidado seguro de enfermagem a pacientes 

em unidades clínicas de internação oncológica 

  

O elemento “processo” diz respeito à realização do cuidado propriamente dito, ou seja, 

às intervenções instituídas pelos profissionais no atendimento ao paciente, com envolvimento 

das ações relacionadas ao diagnóstico, tratamento, recuperação, reabilitação e educação 

(SOUSA; MENDES, 2014a). Neste sentido, a maioria dos tópicos relacionados ao cuidado 

seguro de enfermagem encontrados nesta revisão se adequa a esse elemento específico. 

Os resultados apontam a humanização como um dos aspectos fundamentais para o 

processo de cuidar da enfermagem, a partir da qual deve ser prestada uma assistência com 

respeito e compreensão, com promoção do conforto ao paciente e sua família, além de prezar 

pela sua privacidade. Esse cuidado não deve ser restrito às técnicas, e sim embasado pela ética, 

com o fortalecimento de vínculos entre profissional e paciente (SILVA; CRUZ, 2014; BRITO; 

CARVALHO, 2010). 

Sobre a humanização, esta pode ser entendida como um conjunto de estratégias 

fundamentais para se chegar à atenção qualificada, a partir de alguns fatores como o 

acolhimento, o diálogo, o respeito à autonomia do indivíduo, além de considerar todos os 

aspectos relativos às necessidades dos envolvidos neste processo, com atenção voltada para as 

tecnologias leves (FONTANA, 2010). 

Assim, as evidências trazem a relevância das características emocionais, espirituais e 

sociais do paciente para o cuidado, o qual deve ser instituído na tentativa de suprir as carências 

apresentadas pelos pacientes (FREITAS et al, 2014; SALES et al, 2012). 

Atrelado a isto, surge a importância de fatores como a afetividade, a empatia e o 

estabelecimento de vínculos (PETERSON; CARVALHO, 2011); os quais são favorecidos com 

a comunicação efetiva, característica fundamental para o cuidado seguro (SALES et al, 2012; 

SALIMENA et al, 2013; MASKOR et al, 2013; KVALE; BONDEVIK, 2010). 

Portanto, é a partir da comunicação que a equipe de enfermagem consegue identificar 

as necessidades do paciente e estabelecer as prioridades na prestação do cuidado seguro, de 
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modo a ser considerada como um instrumento facilitador da prática humanizada, em que o 

paciente passa a ser um sujeito ativo no seu tratamento (BROCA; FERREIRA, 2012). 

Logo, não se pode pensar em qualidade do cuidado sem relacioná-la à comunicação, 

seja entre os profissionais responsáveis pela assistência, seja entre estes e o paciente/família, de 

forma clara e sem ambiguidades, com transmissão completa da informação necessária, com 

vistas a impedir a troca de dados importantes para a assistência (SOUSA; MENDES, 2014b). 

Além disso, no cenário da oncologia é preciso manter o equilíbrio entre o cuidado 

humanizado e o cuidado biologicista (relacionado a técnicas e procedimentos), com controle 

das dificuldades vivenciadas pelo paciente ao longo do tratamento. O profissional deve 

promover ações como o apoio psicossocial, o alívio dos sintomas e os cuidados fundamentais 

para cada situação (COSTA e SILVA et al, 2013). 

Nesse sentido, as evidências destacam os elementos higiene, conforto físico, sono e 

repouso, nutrição, hidratação e eliminações(10). Tais fatores dizem respeito a requisitos básicos 

do indivíduo e podem ser satisfeitos a partir de uma prática profissional que supra todas as 

necessidades do paciente oncológico, de forma individualizada (SOUZA et al, 2014). 

Em consonância, um estudo cujo objetivo consistiu em verificar a prevalência dos 

sintomas presentes em pacientes oncológicos, estimou uma maior frequência de sinais como: 

fadiga (77,4%), dor (77%) e constipação (48,4%), além de outros como falta de sono, diarreia 

e perda de apetite. Tais sintomas merecem atenção, pois podem afetar a qualidade de vida de 

qualquer paciente (BRATEIBACH et al, 2013). 

Este fato demonstra a importância do planejamento da assistência de enfermagem, a 

qual deve envolver não só o âmbito emocional, mas também a tomada de decisão que aborde a 

resolução de problemas e a execução de procedimentos voltados para as necessidades do 

paciente (SILVA; CRUZ, 2011). 

Tem-se, portanto, a efetivação da Sistematização da Assistência de Enfermagem, a 

partir da qual o enfermeiro é capaz de direcionar sua atenção para as necessidades do paciente, 

além de refletir sobre suas atitudes e organizar seu trabalho, e promover uma assistência de 

qualidade que vai além da simples execução de técnicas (NASCIMENTO et al, 2012). 

No caso do cuidado ao paciente oncológico, o aprimoramento das atribuições por parte 

da enfermagem começou a ser exigido a partir do momento em que o conhecimento sobre o 

processo patológico do câncer evoluiu, o que torna essencial, portanto, que os profissionais de 

enfermagem passem a atuar de forma qualificada e pautem suas ações em conhecimentos 

específicos (TRINDADE; BORDIGNON; FERRAZ, 2014). 
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Outra evidência encontrada diz respeito aos cuidados de enfermagem frente à 

administração de quimioterapia, a punção venosa e as intervenções para amenizar os efeitos 

colaterais do tratamento (KVALE; BONDEVIK, 2010). 

Sabe-se que a quimioterapia consiste em uma das principais formas de tratamento para 

o câncer, e apesar da sua grande utilidade, é uma terapêutica que produz certos efeitos colaterais 

e toxicidade nos pacientes, com prejuízo de sua qualidade de vida. Neste sentido, a enfermagem 

se insere no desenvolvimento de competências específicas no que diz respeito à identificação, 

prevenção e manejo de intercorrências durante o processo quimioterápico (SILVA; CIRILO, 

2014). 

Vale salientar que cada paciente deverá reagir ao tratamento de uma forma individual e 

pode apresentar eventos adversos com graus de severidade próprios, conforme o ciclo de 

quimioterapia adotado (duração do tratamento, tipo de medicação, acesso venoso indicado). 

Neste ínterim, o cuidado de enfermagem prestado deve ser sistematizado, com avaliação das 

condições clínicas e psicológicas de cada indivíduo, para que assim seja instituída uma 

assistência de qualidade (SILVA; CIRILO, 2014; GUIMARÃES et al, 2015). 

Uma revisão de literatura sobre o controle de infecção em pacientes com câncer apontou 

que 56,7% dos artigos encontrados apontam as causas exógenas como a principal origem de 

infecção no cenário da oncologia. Dentre estas causas, encontra-se a manipulação de cateter 

venoso central no tratamento quimioterápico, fato que reforça a necessidade de práticas de 

cuidado adequadas (SANHUDO; MOREIRA; CARVALHO, 2011). 

Desse modo, percebe-se a importância da enfermagem em deter as habilidades técnicas 

exigidas para o cuidado na oncologia, de forma a transmitir maior segurança ao paciente e sua 

família durante o tempo do tratamento, como apresentado nos resultados desta revisão 

(ZAMANZADEH et al, 2010; KVALE; BONDEVIK, 2010). 

Também é de responsabilidade da enfermagem participar do gerenciamento dos riscos 

presentes no cuidado à saúde. Tal gerenciamento consiste em um processo que propõe medidas 

de minimização da ocorrência de eventos adversos, como a educação permanente e os 

mecanismos de prevenção da exposição ao risco. Dentre estas medidas de prevenção pode-se 

citar a classificação e notificação do risco, bem como a avaliação do paciente quanto à 

exposição ao mesmo (FASSINI; HAHN, 2012). 

Para tanto, a equipe de enfermagem deve se apropriar de informações como as 

características do paciente, os procedimentos e os possíveis eventos adversos, além dos fatores 

contribuintes para o seu desenvolvimento e das consequências que induzem aos mesmos. Desta 
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forma, ela se torna capaz de empreender ações de redução e controle dos riscos e danos 

(SOUSA; MENDES, 2014a). 

 

4.1.3 O componente “resultado” no contexto do cuidado seguro de enfermagem a 

pacientes em unidades clínicas de internação oncológica 

 

O elemento “resultado” aborda diretamente as alterações proporcionadas no estado de 

saúde do ser humano, as quais foram produzidas mediante a assistência recebida. Tais 

mudanças podem ser consideradas adversas ou adequadas para o que se esperava do cuidado 

prestado (SOUSA; MENDES, 2014a). 

Sobre esse tópico, foram encontrados fatores que dizem respeito àquilo que é produzido 

a partir da atuação da enfermagem na assistência ao indivíduo com câncer, como o ensino do 

autocuidado e o enfrentamento da doença (MASKOR et al, 2013). 

Tais aspectos podem ser vistos como resultados desejáveis, ou seja, àqueles esperados 

a partir das intervenções implementadas, as quais devem ser capazes de reconhecer as reais 

necessidades do paciente e auxiliar no tratamento com o mínimo de danos possível (VICENZI 

et al, 2013). 

Um estudo que abordou as ações de saúde e ensino do autocuidado na prevenção e 

tratamento do câncer revelou a ideia do paciente como ser ativo, capaz de tomar decisões sobre 

seu estado de saúde. Desse modo, é importante que o profissional de enfermagem atue no 

incentivo da capacidade do mesmo de modificar seus comportamentos de saúde (SOUZA; 

SANTOS; SILVA, 2015). 

Neste sentido, a enfermagem é estimulada a desenvolver sua assistência baseada em 

uma convivência saudável, com superação da técnica, e transformação do indivíduo como o 

centro de sua prática, com vistas a favorecer o enfrentamento da doença. Este preparo 

profissional interfere diretamente nas relações terapêuticas e pode agir como facilitador na 

prestação do cuidado humanizado (RENNÓ; CAMPOS, 2014). 

Porém, a forma de atuação do profissional também pode ser uma barreira para a prática 

de um cuidado de qualidade, com produção de resultados opostos àquele que se pretende 

alcançar (RENNÓ; CAMPOS, 2014). 

Em consonância com esta afirmação, um estudo realizado no Brasil traz que dentre os 

cuidados de enfermagem apresentados, nenhum deles atingiu o nível ideal de qualidade da 

assistência e que apenas dois foram ditos seguros (higiene e conforto físico; nutrição e 

hidratação) (FREITAS et al, 2014). 



43 
 

Nesse âmbito, a evidência demonstra a necessidade de incentivo ao desenvolvimento de 

mais estudos que busquem tanto a mensuração dos danos, como o entendimento de suas causas, 

e que tragam medidas efetivas para o estabelecimento de uma cultura de segurança nos serviços 

de saúde, para que seja minimizada a ocorrência dos eventos adversos (FREITAS et al, 2014). 

É preciso, portanto, criar nas organizações de saúde a noção do pensamento sistêmico, 

em que a responsabilização pela ocorrência de eventos adversos seja direcionada ao sistema de 

prestação de cuidados, a sua organização e funcionamento. Tal fato contribui para a construção 

de uma postura diferenciada frente ao dano, além da visão crítica de situações que venham a 

causá-lo (SOUSA; MENDES, 2014b; FASSINI; HAHN, 2012). 

 

4.2 Elaboração do Protocolo gráfico para avaliação do cuidado seguro de enfermagem a 

pacientes em unidades clínicas de internação oncológica e suas subdivisões 

 

A literatura destaca alguns elementos cruciais para a construção de um protocolo 

destinado à área da saúde, como a definição dos objetivos a que ele se destina, uso de evidências 

científicas, revisão periódica, fluxograma, validação do instrumento, limitações, plano de 

implantação, dentre outros (PIMENTA et al, 2015). 

Nesse sentido, o que marca o protocolo proposto na pesquisa é a apresentação do 

fluxograma, o qual consiste na representação esquemática da direção das informações 

constantes no instrumento, de modo a facilitar o processo de tomada de decisão dos 

profissionais. Logo, esta representação gráfica permite uma visão global do processo, além de 

fazer uso de símbolos de comunicação padronizados e de fácil compreensão (PIMENTA et al, 

2015). 

Como mencionado anteriormente, o protocolo gráfico desenvolvido nesta pesquisa foi 

especificado em três subdivisões, de acordo com os pilares da qualidade do cuidado de 

Donabedian (1980). São elas: 

- Protocolo gráfico para avaliação da Estrutura do cuidado seguro de enfermagem a 

pacientes em unidades clínicas de internação oncológica; 

- Protocolo gráfico para avaliação do Processo do cuidado seguro de enfermagem a 

pacientes em unidades clínicas de internação oncológica; 

- Protocolo gráfico para avaliação do Resultado do cuidado seguro de enfermagem a 

pacientes em unidades clínicas de internação oncológica. 

O fluxograma de cada um deles parte de um ponto em comum “Segurança do Paciente”, 

o qual está indicado em uma elipse (simbologia que marca o início e fim de um processo). A 
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seguir, o fluxo segue em direção ao “Cuidado de Enfermagem”; e cada um dos protocolos se 

diferencia, posteriormente, em um dos pilares já mencionados (Estrutura, Processo e 

Resultado). 

Vale salientar que para estes últimos foram utilizados como simbologia o retângulo, o 

qual demonstra uma ação desenvolvida. Além disso, todos estão ligados por setas que mostram 

a direção a ser adotada. A figura a seguir traz uma demonstração do esquema proposto. 

 

Figura 7 - Fluxograma inicial do Protocolo gráfico de avaliação da estrutura do 

cuidado seguro de enfermagem a pacientes em unidades clínicas de internação 

oncológica, 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O primeiro dos três protocolos foi denominado de “Protocolo gráfico para avaliação da 

Estrutura do cuidado seguro de enfermagem a pacientes em unidades clínicas de internação 

oncológica”, no qual estão especificados todos os aspectos relativos a: segurança física e 

conforto, organização do serviço, recursos humanos e utilização de equipamentos. 

O segundo diz respeito ao “Protocolo gráfico para avaliação do Processo do cuidado 

seguro de enfermagem a pacientes em unidades clínicas de internação oncológica”, onde estão 

os aspectos relativos a: humanização do cuidado, comunicação, cuidados relacionados às 

necessidades básicas do paciente, cuidados com administração de quimioterapia, 

gerenciamento de riscos (medidas para minimizar os eventos adversos). 

Por fim, está o “Protocolo gráfico para avaliação do Resultado do cuidado seguro de 

enfermagem a pacientes em unidades clínicas de internação oncológica”, que contém os 

aspectos como: indicadores de segurança do paciente, estímulo ao autocuiodado e 

favorecimento do enfrentamento da doença. 

SEGURANÇA DO 

PACIENTE 

ATENDIMENTO DE 

ENFERMAGEM 

ESTRUTURA DA UNIDADE DE 

INTERNAÇÃO ONCOLÓGICA 
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Como os itens dos protocolos foram apresentados em formato de questionamentos, cada 

uma das perguntas estão alocadas em losangos, símbolo que retrata a tomada de decisão; além 

disso, em suas arestas são colocadas as possíveis respostas. 

 

Figura 8 - Demonstração do fluxograma dos questionamentos presentes no 

Protocolo gráfico de avaliação da estrutura do cuidado seguro de enfermagem a 

pacientes em unidades clínicas de internação oncológica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As cores utilizadas nas elipses foram adotadas apenas como forma de facilitar a 

identificação visual das possíveis respostas para os questionamentos. 

Enfim, ao término de cada protocolo gráfico foi apresentada a classificação da 

pontuação de acordo com a quantidade de itens que estão adequados, indicando o nível de 

segurança da estrutura, do processo e/ou do resultado da unidade avaliada. 

 

Quadro 5 - Quadro de pontuação do Protocolo gráfico de avaliação da estrutura 

do cuidado seguro de enfermagem a pacientes em unidades clínicas de internação 

oncológica. 

 

 

 

 

 

 

 

Além dos três protocolos descritos, foi criada também uma ficha de identificação, para 

uso dos profissionais, com espaço para identificação e uma explicação simples sobre a 

Há 

utilização 

da SAE? 

NÃO SIM 

PARCIALMENTE 

PONTUAÇÃO 

 0 a 6 pontos: Estrutura insegura; 

 7 a 13 pontos: Estrutura parcialmente segura; 

 14 a 20 pontos: Estrutura segura. 



46 
 

utilização do protocolo. A seguir é apresentado o protocolo gráfico validado em seu conteúdo, 

após as duas rodadas da Técnica de Delphi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 
 

PROTOCOLO GRÁFICO DE AV ALIAÇÃO DO CUIDADO SEGURO DE 

ENFERMAGEM A PACIENTES EM UNIDADES CLÍNICAS DE INTERNAÇÃO 

ONCOLÓGICA 

 

 

IDENTIFICAÇÃO 

Instituição de Saúde: 

Unidade de Internação: 

Data da avaliação: 

 

 

 

 Este protocolo gráfico tem o propósito de avaliar o cuidado de enfermagem e a 

segurança do paciente de uma unidade clínica de internação oncológica com base em três 

elementos principais: Estrutura, Processo e Resultado. Cada tópico é abordado na forma de um 

questionamento, a partir do qual deve ser tomada uma decisão dentre as três opções citadas, 

com suas respectivas pontuações: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao término, será obtido o nível de segurança de cada um dos elementos avaliados. 

 

 

SIM = 2 pontos 

PARCIALMENTE = 1 ponto 

NÃO = 0 ponto 
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PROTOCOLO GRÁFICO DE AVALIAÇÃO DA ESTRUTURA DO CUIDADO SEGURO DE 

ENFERMAGEM A PACIENTES EM UNIDADES CLÍNICAS DE INTERNAÇÃO ONCOLÓGICA 

PONTUAÇÃO 

 0 a 6 pontos: Estrutura insegura; 

 7 a 13 pontos: Estrutura parcialmente segura; 

 14 a 20 pontos: Estrutura segura. 
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PROTOCOLO GRÁFICO DE AVALIAÇÃO DO PROCESSO DO CUIDADO SEGURO DE 

ENFERMAGEM A PACIENTES EM UNIDADES CLÍNICAS DE INTERNAÇÃO ONCOLÓGICA 

PONTUAÇÃO 

 0 a 6 pontos: Processo inseguro; 

 7 a 13 pontos: Processo parcialmente seguro; 

 14 a 20 pontos: Processo seguro. 
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PROTOCOLO GRÁFICO DE AVALIAÇÃO DO RESULTADO DO CUIDADO SEGURO DE 

ENFERMAGEM A PACIENTES EM UNIDADES CLÍNICAS DE INTERNAÇÃO ONCOLÓGICA 

PONTUAÇÃO 

 0 a 4 pontos: Resultado inseguro; 

 5 a 10 pontos: Resultado parcialmente seguro; 

 11 a 16 pontos: Resultado seguro. 
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4.3 Validação de conteúdo do protocolo gráfico para avaliação do cuidado seguro de 

enfermagem a pacientes em unidades clínicas de internação oncológica 

 

Neste momento serão apresentados os resultados relativos à validação de conteúdo do 

protocolo gráfico construído, processo em que realizou-se o julgamento do instrumento 

desenvolvido, por meio da análise por especialistas na área de SP e/ou oncologia. Para tanto, o 

procedimento utilizado para esta fase da pesquisa foi a técnica de Delphi, a qual busca alcançar 

o consenso das opiniões fornecidas por um grupo de experts sobre um contexto comum, com 

análise sistemática das informações fornecidas por rodadas de questionários (SCARPARO et 

al, 2012). 

Nesse estudo foram necessárias duas etapas do Delphi para se chegar ao consenso e 

considerar o protocolo validado em seu conteúdo. 

Na primeira etapa (Delphi 1) o formulário eletrônico foi enviado para 13 juízes, dos 

quais apenas 10 responderam a avaliação. Ao iniciar o preenchimento, os participantes eram 

questionados quanto a alguns dados referentes à sua caracterização, os quais estão expostos na 

Tabela 1. 

 

Tabela 1 - Caracterização dos juízes participantes do processo de validação do “Protocolo 

gráfico para avaliação do cuidado seguro de enfermagem a pacientes em unidades clínicas 

de internação oncológica”, 2016. 

 

CARACTERIZAÇÃO N (%) 

IDADE 

31-40 anos 4 (40%) 

41-50 anos 2 (20%) 

51-60 anos 4 (40%) 

SEXO 

Feminino 10 (100%) 

Masculino 0 

MAIOR TITULAÇÃO ACADÊMICA 

Doutorado 10 (100%) 

TEMPO DE CONCLUSÃO DA MAIOR TITULAÇÃO 

ACADÊMICA 

1-3 anos 4 (40%) 

4-6 anos 3 (30%) 

7-10 anos 2 (20%) 

Mais de 10 anos 1 (10%) 

EXPERIÊNCIA COMO DOCENTE DE INSTITUIÇÃO DE 

ENSINO SUPERIOR 

Sim 9 (90%) 

Não 1 (10%) 
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TEMPO DE ATUAÇÃO COMO DOCENTE EM 

INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR 

1-3 anos 1 (10%) 

4-6 anos 3 (30%) 

7-10 anos 0 

Mais de 10 anos 5 (50%) 

Não tem experiência como 

docente 

1 (10%) 

EXPERIÊNCIA NA PRÁTICA DE SERVIÇO DE SAÚDE 

Sim 10 (100%) 

Não 0 

TEMPO QUE ATUA/ATUOU EM SERVIÇO DE SAÚDE 

1-3 anos 2 (20%) 

4-6 anos 0 

7-10 anos 2 (20%) 

Mais de 10 anos 6 (60%) 

Não tem experiência em 

serviço de saúde 

0 

 

Todos os juízes são do sexo feminino, com doutoramento e experiência na prática de 

serviços de saúde; deste total, apenas um participante não possui experiência como docente em 

instituição de ensino superior. 

Este perfil demonstra a busca do crescimento científico por parte dos enfermeiros, bem 

como a capacitação profissional na tentativa de acompanhar o desenvolvimento do 

conhecimento no contexto da oncologia. Em razão da especificidade do cuidado oncológico, é 

crucial que os profissionais de enfermagem que atuam nesta área desenvolvam conhecimentos 

e habilidades próprios, seja para garantir uma assistência de qualidade a estes pacientes, seja 

para fortalecer o campo da pesquisa com construção do pensamento crítico (SANTOS et al, 

2015). 

Nas etapas subsequentes, os 10 juízes foram levados a avaliar cada protocolo 

individualmente no que diz respeito à adequação dos critérios de Pasquali (2010) já 

especificados. Para cada questionamento haviam três respostas possíveis: Sim, Não e 

Parcialmente. 

O primeiro protocolo é destinado a avaliação da estrutura quanto ao cuidado seguro nas 

unidades clínicas de internação oncológica, e obteve o quantitativo das respostas apresentadas 

na Tabela 2. Neste, apenas um item obteve consenso abaixo de 70% entre os juízes (critério da 

amplitude). 
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Tabela 2 - Delphi 1: Protocolo gráfico para avaliação da estrutura do cuidado seguro de 

enfermagem a pacientes em unidades clínicas de internação oncológica, 2016. 

 

CRITÉRIOS SIM NÃO PARCIALMENTE CONSENSO 

Critério Comportamental 7 1 2 70% 

Critério de Objetividade/Desejabilidade 9 0 1 90% 

Critério da Simplicidade 8 0 2 80% 

Critério da Clareza 8 0 2 80% 

Critério da Tipicidade 8 0 2 80% 

Critério da Amplitude 5 0 5 50% 

 

Já o segundo protocolo, proposto para avaliar o processo do cuidado seguro de 

enfermagem nas referidas unidades, também apresentou consenso inferior a 70% no mesmo 

critério do protocolo anterior (critério de amplitude). 

 

Tabela 3 - Delphi 1: Protocolo gráfico para avaliação do processo do cuidado seguro de 

enfermagem a pacientes em unidades clínicas de internação oncológica, 2016. 

 

CRITÉRIOS SIM NÃO PARCIALMENTE CONSENSO 

Critério Comportamental 7 0 3 70% 

Critério de Objetividade/Desejabilidade 8 0 2 80% 

Critério da Simplicidade 8 0 2 80% 

Critério da Clareza 8 0 2 80% 

Critério da Tipicidade 10 0 0 100% 

Critério da Amplitude 5 1 4 50% 

 

Por fim, o terceiro protocolo, direcionado à avaliação do resultado do cuidado seguro 

de enfermagem nas unidades clínicas de internação oncológica, apresentou consenso em todos 

os itens acima de 70% já na primeira rodada de avaliação. 
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Tabela 4 - Delphi 1: Protocolo gráfico para avaliação do resultado do cuidado seguro de 

enfermagem a pacientes em unidades clínicas de internação oncológica, 2016. 

 

CRITÉRIOS SIM NÃO PARCIALMENTE CONSENSO 

Critério Comportamental 9 0 1 90% 

Critério de Objetividade/Desejabilidade 10 0 0 100% 

Critério da Simplicidade 8 0 2 80% 

Critério da Clareza 9 0 1 90% 

Critério da Tipicidade 9 0 1 90% 

Critério da Amplitude 7 0 3 70% 

 

 Além disso, ao final da avaliação de cada um dos três protocolos, foi feita uma avaliação 

geral do conjunto de todas as suas partes. Nessa etapa os juízes eram indagados quanto à 

adequação do protocolo ao objetivo proposto, além da recomendação do seu uso. 

Sobre isto, 60% dos participantes responderam que recomendavam a sua aplicação, 

porém mediante as adequações enviadas, como exposto na tabela a seguir. 

 

Tabela 5 - Delphi 1: Avaliação Geral do Protocolo gráfico para avaliação do cuidado 

seguro de enfermagem a pacientes em unidades clínicas de internação oncológica, 2016. 

 

QUESTIONAMENTOS SIM NÃO 
PARCIALMENTE/SIM, 

COM MODIFICAÇÕES 
CONSENSO 

O protocolo atende aos objetivos a 

que ele foi proposto? 
9 1 0 90% 

Recomenda-se o seu uso/aplicação 

nos serviços de saúde? 
4 0 6 40% 

 

A partir dos dados apresentados, percebe-se que na etapa de Delphi 1 alguns critérios 

avaliados não alcançaram o consenso estabelecido para esta pesquisa (70%), fato que reforça a 

necessidade de realizar mais uma etapa do Delphi.  

 Para tanto, após a análise de todas as respostas enviadas no Delphi 1 o conteúdo do 

protocolo foi reestruturado com base nas sugestões dos respondentes, para que assim pudesse 

iniciar o Delphi 2. 

Neste sentido, e como forma de retorno aos juízes sobre a primeira etapa da pesquisa, 

foi criado um quadro (Quadro 5) em que constam as sugestões enviadas, bem como o aceite ou 
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não das mesmas, acompanhado do devido esclarecimento. Estes dados foram encaminhados 

aos juízes juntamente com o link do formulário para dar início ao Delphi 2. 
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Quadro 6 - Aspectos sugeridos pelos juízes no Delphi 1 e as justificativas daqueles que não foram modificados, 2016. 

 

PROTOCOLOS 

ASPECTOS REFERENTES ÀS SUGESTÕES 

DOS JUÍZES NA PRIMEIRA ETAPA DE 

AVALIAÇÃO 

ASPECTOS QUE NÃO FORAM 

MODIFICADOS/JUSTIFICATIVA 

PROTOCOLO GRÁFICO PARA 

AVALIAÇÃO DA ESTRUTURA DO 

CUIDADO SEGURO DE 

ENFERMAGEM A PACIENTES EM 

UNIDADES CLÍNICAS DE 

INTERNAÇÃO ONCOLÓGICA 

Quadro explicativo contendo aspectos que 

especificam os itens necessários para se obter 

instalações físicas adequadas no contexto da unidade 

de internação. 

Alterado a partir das sugestões 

Quadro explicativo contendo as evidências científicas 

encontradas sobre quais as atividades que conseguem 

ser supridas a partir dos equipamentos adequados 

presentes na unidade. 

Alterado a partir das sugestões 

PROTOCOLO GRÁFICO PARA 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DO 

CUIDADO SEGURO DE 

ENFERMAGEM A PACIENTES EM 

UNIDADES CLÍNICAS DE 

INTERNAÇÃO ONCOLÓGICA 

Quadro contendo os pontos abordados na Política 

Nacional de Humanização (Ministério da Saúde) sobre 

como se obter a humanização no cuidado, com ética e 

respeito. 

Alterado a partir das sugestões 

Detalhamento maior dos itens relacionados aos 

cuidados com a administração de quimioterápicos, 

incluindo a padronização na manipulação de cateter 

venoso. 

Alterado a partir das sugestões 

O item referente ao uso de Protocolos Clínicos 

específicos para cada tipo de neoplasia foi entendido 

como sendo protocolos referentes aos medicamentos 

que se deve administrar por tipo de neoplasia. 

O item sobre o uso de protocolos clínicos 

específicos para cada tipo de neoplasia está 

relacionado à adoção de protocolos que 

envolvem o cuidado oncológico como um 

todo, e não apenas a administração de 

quimioterápicos. O Ministério da Saúde 

produziu um documento composto por 

Protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas 

(BRASIL, 2014), com uma série de condutas e 

protocolos institucionais baseados em 

evidências científicas que garantem a 
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segurança e fidedignidade dos dados 

apresentados. Eles são utilizados como forma 

de padronização das condutas tomadas frente a 

cada tipo de neoplasia específica, no que diz 

respeito ao diagnóstico e estadiamento, 

critérios de inclusão ou exclusão do paciente 

naquele tipo de tratamento, opções 

terapêuticas, monitorização do tratamento 

(avaliação da resposta terapêutica e critérios 

para interrupção do tratamento) e 

acompanhamento após o tratamento. É sobre 

isto, portanto, que este aspecto específico vem 

questionar, se na instituição são utilizados 

protocolos clínicos desta natureza para nortear 

a assistência prestada. 

Item que questione se as ações privativas do 

enfermeiro são realmente efetuadas pelo enfermeiro. 

Alterado a partir das sugestões 

Quadro explicativo contendo o que deve ser verificado 

ao se realizar o gerenciamento dos riscos e eventos 

adversos. 

Alterado a partir das sugestões 

PROTOCOLO GRÁFICO PARA 

AVALIAÇÃO DO RESULTADO DO 

CUIDADO SEGURO DE 

ENFERMAGEM A PACIENTES EM 

UNIDADES CLÍNICAS DE 

INTERNAÇÃO ONCOLÓGICA 

Sugestão para que sejam excluídos os itens que se 

referem aos Indicadores de Segurança do Paciente, por 

serem vistos de forma não específica para as unidades 

oncológicas. 

Os indicadores de segurança do paciente foram 

colocados no referido protocolo por se 

considerar o contexto da qualidade e da 

segurança da assistência prestada de 

fundamental importância em todos os tipos de 

cuidado, estando portanto adequados também 

a este cuidado específico. Os aspectos relativos 

a “Higienização das mãos, prevenção de lesão 

por pressão e do risco de quedas, além da 

identificação” são aspectos relevantes para se 

considerar inclusive no contexto do cuidado 
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oncológico, e portanto, cruciais para um 

protocolo destinado a avaliar o cuidado seguro. 

 

Adequação da caracterização do aspecto referente à 

“prescrição, uso e administração de medicamentos” à 

realidade da unidade oncológica, devido ao importante 

manuseio de quimioterápicos, por isso foram 

acrescentados cuidados que devem ser levados em 

consideração no manejo destes medicamentos. 

Alterado a partir das sugestões 

Maior detalhamento sobre o que seria considerado 

“correta identificação do paciente”. 

Alterado a partir das sugestões 

Substituição do termo “Úlcera por pressão” por 

“Lesão por pressão”. 

Alterado a partir das sugestões 

Especificação sobre como pode ser feita a avaliação 

quanto ao incentivo ao autocuidado do paciente. 

Alterado a partir das sugestões 

Adição de pontos importantes para que seja possível 

avaliar se é favorecido o enfrentamento da doença. 

Alterado a partir das sugestões 
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Após as devidas modificações, deu-se início ao Delphi 2 com o envio do formulário 

composto pelo protocolo reformulado para nova avaliação. Nesta etapa, os 10 juízes que 

responderam ao Delphi 1 receberam o e-mail com o link, destes, oito responderam no tempo 

determinado para a devolução do formulário, o que correspondeu a 80% da amostra inicial. 

 Logo, os dados referentes à segunda rodada de avaliação de cada um dos três protocolos 

gráficos estão expostos a seguir. 

 

Tabela 6 - Delphi 2: Protocolo gráfico para avaliação da estrutura do cuidado seguro de 

enfermagem a pacientes em unidades clínicas de internação oncológica, 2016. 

 

CRITÉRIOS SIM NÃO PARCIALMENTE CONSENSO 

Critério Comportamental 7 0 1 87,5% 

Critério de Objetividade/Desejabilidade 8 0 0 100% 

Critério da Simplicidade 6 0 2 75% 

Critério da Clareza 8 0 0 100% 

Critério da Tipicidade 8 0 0 100% 

Critério da Amplitude 7 0 1 87,5% 

  

 

Tabela 7 - Delphi 2: Protocolo gráfico para avaliação do processo do cuidado seguro de 

enfermagem a pacientes em unidades clínicas de internação oncológica, 2016. 

 

CRITÉRIOS SIM NÃO PARCIALMENTE CONSENSO 

Critério Comportamental 8 0 0 100% 

Critério de Objetividade/Desejabilidade 8 0 0 100% 

Critério da Simplicidade 8 0 0 100% 

Critério da Clareza 8 0 0 100% 

Critério da Tipicidade 8 0 0 100% 

Critério da Amplitude 7 0 1 87,5% 
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Tabela 8 - Delphi 2: Protocolo gráfico para avaliação do resultado do cuidado seguro de 

enfermagem a pacientes em unidades clínicas de internação oncológica, 2016. 

 

CRITÉRIOS SIM NÃO PARCIALMENTE CONSENSO 

Critério Comportamental 8 0 0 100% 

Critério de Objetividade/Desejabilidade 6 0 2 75% 

Critério da Simplicidade 7 0 1 87,5% 

Critério da Clareza 8 0 0 100% 

Critério da Tipicidade 6 0 2 75% 

Critério da Amplitude 8 0 0 100% 

 

Nesta etapa também ocorreu a avaliação geral do protocolo como um todo, a partir dos 

mesmos questionamentos utilizados na etapa anterior, e pela qual obteve-se os seguintes dados: 

 

Tabela 9 - Delphi 2: Avaliação Geral do Protocolo gráfico para avaliação do cuidado 

seguro de enfermagem a pacientes em unidades clínicas de internação oncológica, 2016. 

 

QUESTIONAMENTOS SIM NÃO 
PARCIALMENTE/SIM, 

COM MODIFICAÇÕES 
CONSENSO 

O protocolo atende aos objetivos a 

que ele foi proposto? 
8 0 0 100% 

Recomenda-se o seu uso/aplicação 

nos serviços de saúde? 
7 0 1 87,5% 

 

Percebe-se que o Delphi 2 foi suficiente para se conseguir o consenso de 70% em todos 

os quesitos que foram utilizados para avaliar o protocolo gráfico. 

Apesar disto, dois critérios apresentaram redução do valor do consenso entre as duas 

rodadas de avaliação, e em dois protocolos distintos. No protocolo da estrutura houve 

diminuição no consenso do Critério da Simplicidade (de 80% para 75%); já no protocolo do 

resultado foi diminuído o consenso do Critério de Objetividade/Desejabilidade (100% para 

75%). 

Acredita-se que estes fatos se justificam por: com a melhora da caracterização de alguns 

itens em ambos os protocolos houve um aumento na quantidade de informações presentes nos 

instrumentos, o que torna-os menos simples e objetivos; além disso, houve também a não 

aceitação de sugestões dadas por alguns dos juízes, o que de certa forma pode ter influenciado 
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na segunda avaliação dos mesmos. Por fim, acredita-se também que esta redução tenha sido 

influenciada pela quantidade de participantes no Delphi 2, que foi menor em comparação ao 

Delphi 1, o que reduz a quantidade de respostas e suas porcentagens. 

 Quanto ao IVC, este foi calculado a partir da razão entre o número total de itens que 

foram considerados como relevantes pelos juízes pelo o número total dos itens. Os dados 

obtidos para cada uma das etapas de Delphi, específica para cada protocolo, estão expostos na 

tabela 10: 

 

Tabela 10 - IVC do Delphi 1 e Delphi 2, 2016. 

 

 DELPHI 1* IVC DELPHI 2* IVC 

ESTRUTURA 45/60 0,75 44/48 0,91 

PROCESSO 46/60 0,76 47/48 0,97 

RESULTADO 52/60 0,86 43/48 0,89 

*Itens considerados relevantes/Total de itens 

 

Vale lembrar que para este estudo foi considerado válido o IVC maior que 0,78, como 

o alcançado nos três protocolos na etapa de Delphi 2. 

Quanto a etapa de Delphi 1, notou-se que apenas o Critério de Amplitude (PASQUALI, 

2010) não alcançou o consenso mínimo de 70% dentre as respostas dos juízes, tanto no 

protocolo voltado para a Estrutura como para o Processo. 

Tal critério envolve o conjunto dos itens de determinado atributo, e quando adequado, 

significa dizer que todos os itens que compõem aquele instrumento cobrem toda a extensão de 

magnitude deste contínuo (PASQUALI, 2010). 

Ou seja, nesta primeira rodada de avaliação foi considerado que os dois protocolos 

mencionados não atendiam completamente ao que eles propunham, de modo a necessitar que 

fossem feitas as devidas adequações. 

Sobre o “Protocolo gráfico para avaliação da estrutura do cuidado seguro de 

enfermagem a pacientes em unidades clínicas de internação oncológica”, os comentários 

enviados diziam respeito predominantemente a dois itens: “Instalações físicas adequadas à 

cobertura assistencial?” e “Os equipamentos são suficientes para suprir a necessidade?”. Foram 

solicitados detalhamentos sobre o que deveria conter para se considerar estes questionamentos 

como adequados ao se avaliar a estrutura da unidade oncológica. 
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Para o tópico sobre as instalações físicas, não foi encontrado nenhum documento que 

retrate especificamente o que deve conter na unidade de internação oncológica. A Portaria nº 

140 do Ministério da Saúde (27/02/2014) trata sobre este assunto ao abordar que a internação 

constitui uma das ações e serviços obrigatórios em estabelecimentos de saúde habilitados como 

Centros de Assistência Especializada em Oncologia (CACON) ou Unidades de Assistência de 

Alta Complexidade em Oncologia (UNACON), porém mais adiante no mesmo artigo é dito 

que: “§ 8º As instalações físicas necessárias para o oferecimento dos serviços, de que trata 

este artigo, deverão observar as legislações vigentes.” (BRASIL, 2014). 

Por isso, a referência utilizada como base foi a Resolução da Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária - RDC nº 50, de 21 de fevereiro de 2002, a qual dispõem sobre o 

regulamento técnico de projetos físicos de estabelecimentos de assistência à saúde. 

A mesma traz, dentre outros aspectos, a ambientação de uma unidade clínica de 

internação, com a quantificação mínima de instalações que deve compor tal setor, além do 

dimensionamento essencial (ANVISA, 2002). 

No que diz respeito ao tópico sobre os equipamentos necessários para atender às 

necessidades do setor, a portaria supracitada traz que estas unidades devem estar equipadas de 

modo a serem capazes de determinar o estadiamento da neoplasia, além de garantir a 

continuidade do atendimento conforme as diretrizes estabelecidas pelo Ministério da Saúde 

(BRASIL, 2014). 

Já sobre o “Protocolo gráfico para avaliação do processo do cuidado seguro de 

enfermagem a pacientes em unidades clínicas de internação oncológica”, alguns pontos foram 

levados em consideração para que fossem feitas as devidas adequações. 

O primeiro deles corresponde ao item “Há humanização do cuidado com ética e 

respeito?”, no qual foi solicitada a definição de critérios comportamentais, mediante ações 

claras e possíveis de avaliar a presença de um cuidado humanizado neste setor. 

Para tanto, fez-se uso da Política Nacional de Humanização, a qual aborda diretrizes de 

humanização especificadas por nível de atenção à saúde. Na atenção hospitalar, a política 

propõe os seguintes aspectos: garantia de visita aberta através da presença do acompanhante e 

com respeito à dinâmica da instituição e à situação de cada paciente; recepção com acolhimento 

aos usuários; escuta dos mesmos; equipe multiprofissional de atenção à saúde; mecanismos de 

desospitalização (como ações de cuidados domiciliares); continuidade da assistência através da 

referência e contra-referência (BRASIL, 2004). 

Uma pesquisa realizada com pacientes em tratamento quimioterápico trouxe algumas 

atitudes e comportamentos da equipe de enfermagem consideradas humanizadas, que reforçam 
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a importância do tópico em questão na formulação do protocolo. São eles: acolhimento e 

atendimento com qualidade, respeito, comunicação, atenção, conforto no atendimento, 

comprometimento (SILVA et al, 2015). 

Outro ponto questionado pelos juízes neste protocolo foi o relacionado ao tópico “Os 

cuidados com a administração de quimioterápicos estão adequados?”, em que também foi 

solicitado um maior detalhamento sobre os itens a serem avaliados, pois os mesmos estavam 

descritos de forma mais geral. 

Nesse sentido, evidências apontam alguns cuidados essenciais que devem ser notados 

pela enfermagem no âmbito do tratamento quimioterápico e que promovam a segurança do 

paciente, tais como: uso de protocolos terapêuticos contendo os ciclos de quimioterápicos, 

atenção à identificação do paciente e do medicamento a ser administrado, avaliação da 

prescrição médica, avaliação das condições do paciente quanto a possível ocorrência de 

incidentes, atenção aos efeitos colaterais, cuidados com os dispositivos de acesso vascular, e 

uso de equipamentos de proteção individual (EPI) (RIBEIRO; SANTOS, 2015). 

Sobre isto, o Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) elaborou a Resolução nº 

210/1998 para tratar da atuação dos profissionais de enfermagem no contexto do cuidado com 

antineoplásicos, de modo a normatizar o papel destes profissionais nesta linha de cuidado, bem 

como assegurar a qualidade da assistência ao paciente oncológico. 

Por ser um protocolo voltado para a avaliação do cuidado seguro, alguns itens são 

essenciais, como o gerenciamento dos riscos e eventos adversos, o qual exigiu também certa 

adequação em sua caracterização. Para tanto, foram adotados como critérios importantes para 

a avaliação deste tópico os aspectos relativos às características do paciente (dados 

demográficos, diagnóstico, aspectos do indivíduo) e do incidente, além dos fatores 

contribuintes (circunstâncias que podem ocasionar o incidente) e das consequências 

organizacionais (impacto causado na instituição pelo incidente) (SOUZA; MENDES, 2014a). 

 Tais fatores retomam a importância da Teoria do Queijo Suiço, de James Reason (2000), 

a qual aponta que quando os buracos do queijo (as falhas ativas e as latentes) estão alinhados 

com a fonte do problema eles permitem o desencadeamento dos eventos adversos e, 

consequentemente, o rompimento da segurança do paciente. 

Esta teoria demonstra a evolução das discussões que busca modificar a cultura de 

segurança ainda presente nos serviços de saúde, de modo a seguir no sentido de que tais erros 

acontecem não devido a atos unicamente humanos, relativos aos profissionais, mas a 

responsabilidade deve ser repassada a todo o sistema, e sofre interferência dos diversos fatores. 
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Por isso, quando um evento adverso acontece, deve-se pensar não em quem cometeu o erro, 

mas em qual barreira está a falha e como ela deve ser restabelecida (FERNANDES, et al. 2014). 

Quanto ao “Protocolo gráfico para avaliação do resultado do cuidado seguro de 

enfermagem a pacientes em unidades clínicas de internação oncológica”, quantitativamente, o 

mesmo conseguiu o consenso de 70% em todos os itens avaliados logo no Delphi 1. Porém, 

devido a importância das sugestões enviadas, optou-se por fazer as adequações no conteúdo 

deste instrumento, e encaminhá-lo para novo julgamento no Delphi 2. 

Os dados neste protocolo foram organizados em duas categorias, a partir de itens que 

permitem avaliar o resultado da unidade de internação oncológica, ou seja, os efeitos causados 

pela assistência no paciente. A primeira delas traz os indicadores de segurança do paciente, de 

fundamental importância quando se pensa em um protocolo que trata sobre o cuidado seguro. 

Estes dados são utilizados com vistas a monitorar a qualidade da assistência prestada, pois 

através deles é possível visualizar determinada situação e tomar a decisão mais adequada para 

se alcançar a qualidade do cuidado (SOUZA; MENDES, 2014b). 

Tal categoria, portanto, fortalece o entendimento da segurança do paciente enquanto 

parte da gestão da qualidade, de modo que seus indicadores devem ser destinados ao 

monitoramento de problemas, bem como ao planejamento sistemático e a implantação de 

medidas seguras de assistência à saúde (ANVISA, 2013). 

Desta maneira, os indicadores de monitoramento adotados foram aqueles que estão 

inseridos nos protocolos de segurança do paciente, previstos no Programa Nacional de 

Segurança do Paciente, como: higienização das mãos; prevenção do risco de lesão por pressão; 

prevenção do risco de quedas; identificação do paciente; cuidados com a prescrição, uso e 

administração de medicamentos (BRASIL, 2013). 

Vale ressaltar que os indicadores relacionados com o protocolo de cirurgia segura foram 

excluídos destes dados, devido à finalidade do protocolo construído e validado nesta pesquisa, 

que é destinado às unidades clínicas de internação. 

Além disso, foi acrescentado ao detalhamento do item “Existem cuidados com a 

prescrição, uso e administração de medicamentos?” informações relativas ao cuidado com a 

administração de quimioterápicos, visto a recorrência desta técnica nas unidades de internação 

oncológica. Para isso, foram incluídas algumas recomendações quanto à adoção de boas 

práticas e biossegurança para que este procedimento seja realizado da maneira mais segura 

possível, tanto para o paciente como para o profissional de saúde (INCA, 2015). 
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A outra categoria do protocolo que trata do Resultado diz respeito às evidências 

encontradas sobre as mudanças que se espera no estado de saúde do paciente oncológico, a 

partir das intervenções adotadas. 

Neste quesito, surgiram dúvidas entre os juízes quanto ao que seria importante para se 

avaliar as estratégias de enfrentamento da doença utilizadas no contexto em questão. É notória 

a importância do profissional de saúde ao exercerem medidas que auxiliem o paciente com 

câncer a superar todo o estresse e ansiedade causados desde o diagnóstico da doença, para que 

se alcance o sucesso no tratamento e melhoria do estado de saúde (RODODRIGUES; 

POLIDORI, 2012). 

Para tanto, algumas estratégias podem ser adotadas, como por exemplo: permitir que se 

reflita e fale sobre o problema, esclarecer as informações sobre o tratamento, favorecer o 

suporte familiar, incentivar o bem-estar físico e emocional do paciente. Todos esses se 

constituem em fatores que favorecem a relação entre a demanda exigida pela doença em si e as 

respostas que o paciente fornece ao longo do tratamento (RODODRIGUES; POLIDORI, 2012). 

Logo, mediante toda a análise exposta anteriormente sobre os dados obtidos no Delphi 

1, os três protocolos conseguiram alcançar o consenso necessário no Delphi 2, além do IVC 

maior que 0,78 nesta segunda etapa. Na mesma, e em unanimidade, os juízes consideraram que 

o “Protocolo gráfico para avaliação do cuidado seguro de enfermagem a pacientes em unidades 

de internação oncológica” atende ao objetivo a que ele foi proposto, o que vem a corroborar 

com o alcance da validação de seu conteúdo. 
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5 CONCLUSÃO 

 

 Conforme resultados apresentados, os protocolos gráficos destinado a avaliação do 

cuidado seguro de enfermagem nas unidades clínicas de internação oncológica está estruturado 

a partir de evidências científicas da literatura, complementadas por informações contidas nos 

documentos normatizadores no país, de modo a estar compatível com a política de cuidado 

oncológico preconizada a nível nacional. 

 Em segundo lugar, tais evidências devem estar dispostas com base na tríade formulada 

por Donabedian, já que o instrumento destina-se a avaliar a qualidade e a segurança do cuidado. 

Logo, é necessário que a sua organização permita uma análise sistematizada sobre o quão 

adequados estão os diversos fatores que podem interferir na qualidade do cuidado, pois quando 

se tem uma adequação dos aspectos estruturais da unidade de internação é possível oferecer 

uma assistência efetiva ao paciente e, consequentemente, promover resultados favoráveis para 

o restabelecimento do seu processo saúde-doença. 

 Por fim, o protocolo construído deve ser submetido a um processo de validação, em que 

a partir de uma análise detalhada de seu conteúdo, diversos expertises no assunto verificam a 

adequação do mesmo, mediante a associação de seus conhecimentos científicos e da sua prática 

assistencial. 

 Dessa forma, a partir dos eventos mencionados foi possível construir e validar os 

protocolos em questão, para assim tentar contribuir para o desenvolvimento da enfermagem 

oncológica e para o incentivo à realização de um cuidado seguro. 

No entanto, diante das possíveis vantagens surgidas mediante a construção, validação e 

utilização do instrumento, também é possível mencionar algumas lacunas encontradas ao longo 

da pesquisa e que devem ser levadas em consideração. 

Apesar das evidências científicas terem permitido o embasamento e construção do 

protocolo, elas não abarcam todos os aspectos fundamentais para se prestar um cuidado seguro, 

de modo a reforçar a necessidade de mais pesquisas voltadas a esta temática. 

Ademais, ao encontrar 100% dos estudos com nível de evidência quatro (estudos 

descritivos) percebe-se a necessidade de que estas novas pesquisas façam uso de estratégias 

metodológicas com elevado nível de evidência, e por conseguinte, alto grau de confiabilidade, 

de modo a fortalecer o contexto da pesquisa em enfermagem. 

Outra limitação diz respeito ao processo de validação. Primeiro pela não participação 

em todas as etapas dos juízes que aceitaram o convite para colaborar com a pesquisa, o que 

restringiu a quantidade de participantes e gerou perdas entre as duas etapas do Delphi. 
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Em segundo, pelo não alcance de valores máximos de consenso em alguns itens dos três 

protocolos, bem como do IVC; em especial no “protocolo gráfico para avaliação do resultado 

do cuidado seguro de enfermagem a pacientes em unidades clínicas de internação oncológica”, 

que dentre os três instrumentos, foi o que apresentou reduzida variação entre o IVC do Delphi 

1 e Delphi 2. 

Apesar disso, esta pesquisa alcançou os objetivos propostos inicialmente, e foi capaz de 

construir o “Protocolo gráfico para avaliação do cuidado seguro de enfermagem a pacientes em 

unidades clínicas de internação oncológica” e validar o seu conteúdo, tanto de cada uma das 

três partes, como do instrumento completo. 

É notória a importância de submeter o instrumento a outros tipos de validação em futuras 

oportunidades, para que assim ele se torne cada vez mais fidedigno e com alta eficácia para ser 

utilizado na rotina das instituições de saúde. 

Ademais, acredita-se que este protocolo gráfico constitui o primeiro passo para a 

elaboração de uma ferramenta diferenciada que trará benefícios às unidades clínicas de 

internação em oncologia, além de ser uma alternativa para se instituir critérios seguros e de 

qualidade na assistência oncológica. 

O fato do protocolo gráfico em questão ser destinado para avaliação de como se dá o 

cuidado de enfermagem permite que os profissionais reflitam sobre a sua prática e como ela 

está sendo executada, desde os recursos disponíveis, as intervenções adotadas e os resultados 

obtidos. Assim, é possível se desvincular da rotina mecanizada, detectar possíveis fragilidades 

que podem levar a incidentes para o paciente e consequentemente qualificar a assistência. 
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APÊNDICE A – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido  

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE – UFRN 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

CURSO DE MESTRADO ACADÊMICO 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Esclarecimentos: 

 

Este é um convite para você participar da pesquisa: “Protocolo gráfico de avaliação 

do cuidado seguro de enfermagem a pacientes em unidades de internação oncológica”, 

que tem como pesquisador responsável Prof. Dra Viviane Euzébia Pereira Santos e seu 

orientando Yole Matias Silveira de Assis. A pesquisa constitui-se de um estudo sobre as práticas 

de segurança do paciente e o cuidado de enfermagem em unidades de internação oncológica, e 

objetiva propor o protocolo de avaliação do cuidado de enfermagem e da segurança do paciente 

em tais unidades. 

Caso decida participar, você atuará na qualidade de juiz no processo de validação de 

conteúdo de protocolos de avaliação dos elementos estrutura-processo das unidades de 

internação oncológica. Assim, você estará contribuindo com melhorias na atuação dos 

profissionais nesses espaços e benefícios para aqueles que, porventura, precisem de cuidados 

oncológicos. 

Se você tiver algum gasto que seja devido à sua participação na pesquisa, será 

ressarcido, caso solicite. Além disso, em qualquer momento, se você sofrer algum dano, 

comprovadamente, decorrente desta pesquisa, terá direito à indenização. 

A sua participação, portanto, é voluntária, o que significa que você poderá desistir a 

qualquer momento, retirando seu consentimento, sem que isso lhe traga nenhum prejuízo ou 

penalidade.  

As respostas provenientes de sua participação serão arquivadas através do sigilo total 

da sua identificação e a divulgação dos resultados será feita de forma a não identificar os 

voluntários.  

Você ficará com uma cópia deste termo e toda dúvida referente à pesquisa, poderá 

perguntar diretamente para o Prof. Dra Viviane Euzébia Pereira Santos, no Departamento de 

Enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Lagoa Nova, Natal/RN, CEP 

59.072-970 ou pelo telefone (84) 3215-3772. Já as dúvidas relacionadas à ética dessa pesquisa, 

poderão ser questionadas ao Comitê de Ética em Pesquisa da UFRN, no Campus Universitário, 

Lagoa Nova, Natal/RN, CEP: 59.072-970 ou pelo telefone (84) 3215 - 3135. 

 

Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Após ter sido esclarecido sobre os objetivos, importância e o modo como os dados 

serão coletados nessa pesquisa, além de conhecer os riscos, desconfortos e benefícios que ela 

trará para mim e ter ficado ciente de todos os meus direitos, concordo em participar da pesquisa 

“Avaliação do cuidado em saúde e da segurança do paciente em unidades de internação 

oncológica” e autorizo a divulgação das informações por mim fornecidas em congressos e/ou 

publicações científicas desde que nenhum dado possa me identificar. 

 

Natal, ______ de ____________de 2016. 
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Participante da pesquisa: 

 

 

_________________________________________________________ 

Assinatura (por extenso) 

 

 

 

 

_________________________________________________________ 

Assinatura do pesquisador responsável 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comitê de Ética em Pesquisa - Praça do Campus Universitário, Lagoa Nova, Caixa Postal: 

1666, CEP 59072-970, Natal/RN. Telefone: (84) 3215-3135. 

 
 

Impressão 
datiloscópica do 

participante 
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APÊNDICE B – Carta de Apresentação do Estudo 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE – UFRN 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

CURSO DE MESTRADO E DOUTORADO ACADÊMICO 

 

 

CARTA DE APRESENTAÇÃO DO ESTUDO 

 

 

Prezado (a) colega enfermeiro (a), 

 

 

Meu nome é Yole Matias Silveira de Assis. Sou discente do curso de Mestrado 

Acadêmico do Programa de Pós-graduação em Enfermagem, da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte (UFRN). Desenvolvo o projeto de pesquisa “Protocolo gráfico de avaliação 

do cuidado seguro de enfermagem a pacientes em unidades de internação oncológica”, sob 

as orientações do Prof. Dra Viviane Euzébia Pereira Santos. O nosso objetivo é validar o 

conteúdo do protocolo supracitado. 

Por meio desta carta-convite, solicitamos a sua colaboração, na qualidade de juiz, no 

processo de validação de conteúdo do protocolo apresentado, o qual será desenvolvido por meio 

de questionário eletrônico e da Técnica de Delphi.  

O juiz do processo de validação de conteúdo é caracterizado pelo amplo conhecimento 

sobre determinada temática, nesta pesquisa, cuidado de enfermagem na oncologia e os seus 

aspectos referentes à segurança do paciente, e avalia a representatividade e relevância dos itens 

de determinado constructo científico. 

Você foi selecionado (a) através da Plataforma Lattes de Currículos Lattes, disponível 

no portal Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq 

(http://lattes.cnpq.br/). A sua participação possibilitará, dentre outros benefícios, a construção 

de uma importante ferramenta avaliativa para gestores, gerentes e profissionais de saúde.  

Portanto, caso deseje participar, pedimos que nos notifique por este e-mail, no prazo 

de 10 dias, bem como nos forneça endereço eletrônico e convencional para o encaminhamento 

de documentos e o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).  

Aguardamos a sua resposta! 

De antemão, agradecemos a sua colaboração. 

 

Atenciosamente, 

 

 

Yole Matias Silveira de Assis 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://lattes.cnpq.br/
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ANEXO A - Parecer Consubstanciado do CEP 

 

 



UNIVERSIDADE FEDERAL DO
RIO GRANDE DO NORTE /
UFRN CAMPUS CENTRAL

PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP

Pesquisador:

Título da Pesquisa:

Instituição Proponente:

Versão:

CAAE:

PROTOCOLO DE AVALIAÇÃO DO CUIDADO DE ENFERMAGEM E DA
SEGURANÇA DO PACIENTE EM UNIDADES DE INTERNAÇÃO ONCOLÓGICA

Viviane Euzébia Pereira Santos

Pós-Graduação em Enfermagem

2

42951515.7.0000.5537

Área Temática:

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA

Número do Parecer:

Data da Relatoria:

1.053.674

24/04/2015

DADOS DO PARECER

O presente protocolo de pesquisa apresenta uma Dissertação de Mestrado do Programa de Pós-Graduação

em Enfermagem da UFRN.

Trata-se de um estudo metodológico para validação do protocolo de avaliação do cuidado de enfermagem e

segurança do paciente em unidades de internação oncológica, desenvolvido em quatro etapas:

1) revisão da literatura, com busca dos níveis de evidências;

2) construção do protocolo de avaliação;

3) validação do conteúdo por especialistas - Técnica de Delphi;

4) procedimentos analíticos.

O protocolo de avaliação será elaborado em consonância com os elementos “estrutura” e “processo” da

tríade estrutura-processo-resultado de Donabedian, além das recomendações científicas e legais que

embasam a segurança do paciente nas unidades oncológicas. Para sistematizar a validação do protocolo,

será utilizada a ferramenta googledocs, um pacote de aplicativos disponibilizados pela empresa de serviços

online Google.

A seleção dos juízes (n=20), os quais irão analisar o instrumento na Técnica de Delphi ocorrerá de forma

intencional, através da Plataforma Lattes de Currículos Lattes, disponível no portal Conselho
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Financiamento PróprioPatrocinador Principal:

59.078-970

(84)9193-6266 E-mail: cepufrn@reitoria.ufrn.br

Endereço:
Bairro: CEP:

Telefone:

Av. Senador Salgado Filho, 3000
Lagoa Nova

UF: Município:RN NATAL

Página 01 de  05



UNIVERSIDADE FEDERAL DO
RIO GRANDE DO NORTE /
UFRN CAMPUS CENTRAL

Continuação do Parecer: 1.053.674

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), a partir de critérios de inclusão e exclusão

pré determinados. Após a aplicação da Técnica de Delphi, ocorrerá o tratamento dos dados obtidos, com

posterior análise quantitativa, a partir do Índice de Validade de Conteúdo (IVC).

A validação de conteúdo é destinada a adaptar o conteúdo a ser mensurado através do julgamento de

especialistas na área, permitindo verificar o grau de representatividade de um fenômeno de interesse, ou

seja, a sua acurácia (HULLEY et al., 2006).

As produções científicas selecionadas serão classificadas, quanto aos níveis de evidências, o qual

contempla estudos experimentais e não experimentais, se aproximando da atual realidade das pesquisas na

enfermagem, voltadas, na sua maioria, para as dimensões biológicas, sociais, filosóficas, políticas e

religiosas dos seres humanos.

Como método de pesquisa aplicado na prática baseada em evidências (PBE), será realizada uma revisão

integrativa da literatura, a qual possibilitará a inclusão das evidências na prática clínica, bem como o

aprofundamento do conhecimento acerca da temática investigada.

A busca ocorrerá no Banco de Teses da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior –

CAPES - e no portal do Centro Colaborador para a Qualidade do Cuidado e Segurança do Paciente

PROQUALIS. As pesquisas nos bancos de dados ocorrerão através de um protocolo de pesquisa composto

por seis itens: tema de pesquisa; questão norteadora; estratégia de pesquisa.

> Critério de Inclusão

Modelo de seleção de juízes de Fehring (1994):

1) ser doutor em enfermagem, com tese/dissertação na área de interesse – cuidado de enfermagem na

oncologia e os seus aspectos referentes à segurança do paciente;

2) ter artigo publicado sobre a área de interesse;

3) ter experiência profissional em oncologia, atual ou passada, como integrante do quadro de recursos

humanos do serviço de saúde ou como docente de instituição de ensino, de, no mínimo, um ano.

> Critério de Exclusão:

Como critérios de exclusão, serão considerados: juízes que não cumprirem com uma das etapas

metodológicas de validação de conteúdo, durante a Técnica de Delphi, como o envio da resposta de

participação, a devolução do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (APÊNDICE A) e o

preenchimento dos formulários que comporão o instrumento para a validação de conteúdo do protocolo de

avaliação no tempo pré-estabelecido.
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Objetivo Primário:

Propor o protocolo de avaliação do cuidado de enfermagem e da segurança do paciente nas unidades de

internação oncológica.

Objetivos Secundários:

1) Identificar os itens necessários para a construção do protocolo de avaliação do cuidado de enfermagem e

da segurança do paciente nas unidades de internação oncológica, a partir das evidências da literatura;

2) Construir um instrumento para validação de conteúdo do protocolo de avaliação do cuidado de

enfermagem e da segurança do paciente nas unidades de internação oncológica;

3) Descrever e avaliar a adequação do conteúdo para um protocolo de avaliação do cuidado de e da

segurança do paciente nas unidades de internação oncológica.

Objetivo da Pesquisa:

O pesquisador relata que o risco que o participante da pesquisa poderá sofrer se refere a exposição da

opinião dada ao participar da pesquisa.

A pesquisa trará como benefício a melhoria da atuação dos profissionais nesses espaços, bem como,

benefícios para aqueles que, porventura, precisem de cuidados oncológicos.

Avaliação dos Riscos e Benefícios:

A pesquisa irá colaborar para que melhores condutas sejam administradas por intermédio dos profissionais

enfermeiros aos pacientes que desenvolveram algum tipo de câncer.

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa:

O pesquisador anexou à Plataforma Brasil os seguintes documentos:

1. Projeto de pesquisa;

2. Formulário CEP/UFRN;

3. Declaração de não início da pesquisa;

4. TCLE.

5. Folha de rosto;

6. Carta de apresentação;

7. Carta de apresentação do estudo para os juízes.

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória:
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Após a revisão ética das respostas às pendências levantadas no parecer anterior, concluímos que as

mesmas foram reparadas adequadamente.

Essa adequação situa o protocolo em questão dentro dos preceitos básicos da ética nas pesquisas que

envolvem o ser humano.

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações:

Aprovado

Situação do Parecer:

Não

Necessita Apreciação da CONEP:

Em conformidade com a Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde - CNS e Manual Operacional

para Comitês de Ética - CONEP é da responsabilidade do pesquisador responsável:

1.  elaborar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE em duas vias, rubricadas em todas as

suas páginas e assinadas, ao seu término, pelo convidado a participar da pesquisa, ou por seu

representante legal, assim como pelo pesquisador responsável, ou pela (s) pessoa (s) por ele delegada(s),

devendo as páginas de assinatura estar na mesma folha (Res. 466/12 - CNS, item IV.5d);

2. desenvolver o projeto conforme o delineado (Res. 466/12 - CNS, item XI.2c);

3. apresentar ao CEP eventuais emendas ou extensões com justificativa (Manual Operacional para Comitês

de Ética - CONEP, Brasília - 2007, p. 41);

4. descontinuar o estudo somente após análise e manifestação, por parte do Sistema CEP/CONEP/CNS/MS

que o aprovou, das razões dessa descontinuidade, a não ser em casos de justificada urgência em benefício

de seus participantes (Res. 446/12 - CNS, item III.2u) ;

5. elaborar e apresentar os relatórios parciais e finais (Res. 446/12 - CNS, item XI.2d);

6. manter os dados da pesquisa em arquivo, físico ou digital, sob sua guarda e responsabilidade, por um

período de 5 anos após o término da pesquisa (Res. 446/12 - CNS, item XI.2f);

7. encaminhar os resultados da pesquisa para publicação, com os devidos créditos aos pesquisadores

associados e ao pessoal técnico integrante do projeto (Res. 446/12 - CNS, item XI.2g) e,

8. justificar fundamentadamente, perante o CEP ou a CONEP, interrupção do projeto ou não publicação dos

resultados (Res. 446/12 - CNS, item XI.2h).

Considerações Finais a critério do CEP:
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NATAL, 07 de Maio de 2015

LÉLIA MARIA GUEDES QUEIROZ
(Coordenador)

Assinado por:
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