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RESUMO 

 

 

Este estudo teve como objetivo desenvolver um software (protótipo) para consulta de 

enfermagem aplicada ao acompanhamento do crescimento e desenvolvimento infantil na 

Atenção Primária à Saúde, cujos objetivos específicos foram construir e validar o conteúdo de 

um instrumento de histórico de enfermagem para a primeira consulta e subsequente aplicada ao 

acompanhamento do crescimento e desenvolvimento infantil, fundamentado na Teoria das 

Necessidades Humanas Básicas e na Classificação Internacional para as Práticas de 

Enfermagem; propor um software (protótipo) para a consulta de enfermagem aplicada ao 

acompanhamento do crescimento e desenvolvimento infantil. Trata-se de um estudo 

metodológico para elaboração do instrumento de consulta de enfermagem que constou de cinco fases: 

revisão da literatura; estruturação dos instrumentos para validação do conteúdo da consulta de 

enfermagem para o acompanhamento do crescimento e desenvolvimento infantil; seleção dos juízes 

para participação no estudo; validação de conteúdo do Histórico de Enfermagem: Técnica de Delphi; 

e desenvolvimento do ambiente do Telenfermagem (software-protótipo) para o acompanhamento do 

crescimento e desenvolvimento infantil. A pesquisa seguiu os preceitos éticos que regem a 

pesquisa científica com seres humanos do Conselho Nacional de Saúde, aprovada pelo Comitê 

de Ética e Pesquisa, por meio do Parecer Consubstanciado nº 925.408, de 18/12/2014, sob o 

número CAAE 39640914.8.0000.5537. A análise dos dados ocorreu por estatística descritiva 

simples, através de frequências absolutas e relativa, média, desvio padrão, teste binomial e 

índice de validade de conteúdo. Os resultados foram apresentados em três manuscritos: 1. 

Consulta de enfermagem para acompanhamento do crescimento e desenvolvimento infantil na 

Atenção Primária à Saúde: revisão integrativa; 2. Validação de instrumento de histórico de 

enfermagem para o acompanhamento do crescimento e desenvolvimento infantil; 3. Software-

protótipo para o acompanhamento do crescimento e desenvolvimento infantil na Atenção 

Primária à Saúde. O primeiro artigo, está relacionado aos achados para caracterização da 

consulta à criança, que revelaram lacunas nesssa para o acompanhamento do crescimento e 

desenvolvimento infantil em virtude das limitações relacionadas ao conhecimento teórico e/ou 

prático do enfermeiro na Atenção Primária à Saúde. O segundo artigo revela a validação de 



 

 

conteúdo dos instrumentos para a primeira consulta e subsequente aplicada à criança. Faz 

referência a utilização da etapa Delphi 1, na qual oito juízes avaliaram os instrumentos de 

histórico de enfermagem, das etapas Delphi 2 e 3, seis. O histórico de enfermagem para primeira 

consulta e subsequente foram avaliados pelos juízes de acordo com o critério de concordância. 

Considerou-se válido em seu conteúdo os instrumentos que obtiveram consenso de 80% entre 

os experts. O artigo 3 está relacionado ao software, desenvolvido sobre plataforma web e 

apresenta os requisitos previamente estabelecidos que estão relacionados ao sistema, resultando 

em atividades que estão acessíveis para os usuários (administrador e enfermeiro usuário) 

cadastrados no sistema. Destarte, as conclusões apontam que os instrumentos de histórico de 

enfermagem e software elaborados e validados possuem potencialidades e limitações, poderão 

nortear a prática do enfermeiro da Estratégia de Saúde da Família, oportunizar uma 

comunicação mais efetiva, o empoderamento e autonomia do enfermeiro na Atenção Primária 

à Saúde. 

 

Descritores: Processos de Enfermagem. Tecnologia. Software. Estudos de Validação. Saúde 

da Criança. Atenção Primária à Saúde.  
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2016. 

 

ABSTRACT 

 

This study aimed to develop a software (prototype) for nursing consultation applied to the 

monitoring of child growth and development in Primary Health Care, whose specific objectives 

were to build and validate the content of a nursing history instrument for the first consultation 

and Applied to the monitoring of child growth and development, based on the Basic Human 

Needs Theory and the International Classification for Nursing Practices; Propose a software 

(prototype) for the nursing consultation applied to the monitoring of child growth and 

development. This is a methodological study for the elaboration of the nursing consultation 

instrument that consisted of five phases: literature review; Structuring of the instruments for 

validation of EC content for the monitoring of children's CD; Selection of judges for 

participation in the study; Validation of Nursing History content: Delphi Technique; And 

development of the Telenfermagem environment (software-prototype) for the follow-up of the 

children's CD. The research followed the ethical precepts that govern the scientific research 

with human beings of the National Health Council, approved by the Committee of Ethics and 

Research, through Opinion No 925.408, of 12/18/2014, under the number CAAE 

39640914.8.0000.5537 . The data analysis was performed by simple descriptive statistics, using 

absolute and relative frequencies, mean, standard deviation, binomial test and IVC. The results 

were presented in three manuscripts: 1. Nursing consultation to monitor child growth and 

development in Primary Health Care: integrative review; 2. Validation of a nursing history 

instrument for monitoring child growth and development; 3. Software-prototype for the follow-

up of children's growth and development in Primary Health Care. The first article is related to 

the findings to characterize the child's consultation, which revealed gaps in the monitoring of 

children's CD due to limitations related to Theoretical and / or practical knowledge of the nurse 

in PHC. The second article reveals the validation of content of the instruments for the first and 

subsequent consultation applied to the child. It refers to the use of the Delphi 1 stage, in which 

eight judges evaluated the nursing history instruments of Delphi 2 and 3, 6 stages. The nursing 

history for the first and subsequent consultations were evaluated by the judges according to the 

criterion of agreement. The instruments that obtained a consensus of 80% among experts were 



 

 

considered valid in their content. Article 3 is related to software, developed on web platform 

and presents the previously established requirements that are related to the system, resulting in 

activities that are accessible to the users (administrator and nurse user) registered in the system. 

Thus, the conclusions point out that the elaborated and validated nursing and software tools 

have potentialities and limitations, could guide the practice of the nurse in the Family Health 

Strategy, provide more effective communication, nurse empowerment and autonomy in 

Primary Care the health. 

 

Key words: Nursing Process. Technology. Telenursing. Software. Validation studies. Child 

health. Primary health care.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

 A Enfermagem avança com o uso das tecnologias de informação, consequentemente, 

no que concerne ao seu corpo de conhecimentos, influencia especialmente, na utilização do 

processo de enfermagem (PE) em sua prática na Atenção Primária à Saúde (APS), que 

corresponde ao usualmente denominado, nesses ambientes, como consulta de enfermagem 

(CE), termo que será utilizado ao longo deste estudo. Ressalta-se que as transformações 

tecnológicas produzidas não influenciam apenas o cuidado, mas os valores, os conhecimentos, 

as habilidades, bem como as políticas de atenção em saúde (NILSON et al, 2014). 

 Salienta-se que na APS, especialmente em unidades que dispõem da Estratégia de Saúde 

da Família (ESF) implantada, o enfermeiro encontra um amplo espaço para desenvolver o seu 

fazer cotidiano, através da CE centrada no ciclo vital, na solicitação dos exames 

complementares, na prescrição de medicações padronizadas, no encaminhamento, quando 

necessário, de usuários a outros serviços; ou através da educação em saúde tanto 

individualmente como coletivamente no território de atuação do enfermeiro, seguindo os 

protocolos estabelecidos pelo gestor federal, estadual e municipal (BRASIL, 2012).  

 Diante disso, percebe-se a magnitude do papel do enfermeiro perante a saúde do 

indivíduo/família/comunidade, que utiliza a consulta como estratégia de atenção. Portanto, para 

prestar um cuidado de qualidade nas diferentes linhas de atenção o enfermeiro necessita de uma 

área física, instalações e recursos materiais adequados, experiência e qualificação profissional.  

 Frente ao exposto, optou-se neste estudo em pesquisar a linha de atenção integral da 

saúde da criança, em virtude da relevância da atuação do enfermeiro no acompanhamento do 

crescimento e desenvolvimento (CD) infantil. A CE oportuniza o encontro entre o profissional-

família-criança, bem como o desenvolvimento de ações de promoção da saúde, de hábitos de 

vida saudáveis, vacinação, prevenção de problemas e agravos à saúde e cuidados em tempo 

oportuno ao lactente-infante (MACHADO; OLIVEIRA; MANICA, 2013) 

 O acompanhamento do CD infantil emergiu da necessidade da redução da mortalidade 

infantil nos anos de 1980, em virtude das condições sanitárias e epidemiológicas da população 

brasileira, momento em que o Ministério da Saúde (MS) elabora o Programa de Atenção 

Integral à Saúde da Criança (PAISC), através das ações básicas de promoção do aleitamento 

materno e orientação alimentar no primeiro ano de vida, controle das doenças diarreicas, 

controle das infecções respiratórias aguda e acompanhamento do CD infantil como método para 

organização da assistência para a população entre 0 e 5 anos (BRASIL, 1984). 
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Em virtude das estratégias implementadas pelo governo para o acolhimento e proteção à 

criança ao longo da história e de todo o escopo legislativo, como leis, portarias e resoluções, 

houve uma melhora significativa nos indicadores de saúde da criança: o país atingiu a meta 

estabelecida pela Organização das Nações Unidas (ONU) em relação mortalidade infantil 

passando de 47,1 óbitos por mil nascidos vivos em 1990, para 14,9 óbitos por mil nascidos 

vivos em 2012, queda de 68,3% (BRASIL, 2015). 

Emerge, então a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança (PNAISC) que 

resultou de processos históricos, lutas e reinvindicações, na qual a população e os governantes 

estão envolvidos, em prol de uma atenção integral à Saúde da Criança (LOPES; MOREIRA, 

2013).   

 

A PNAISC se estrutura em sete eixos estratégicos, com a finalidade de 

orientar e qualificar as ações e serviços de saúde da criança no território 

nacional, considerando os determinantes sociais e condicionantes para 

garantir o direito à vida e à saúde, visando à efetivação de medidas que 

permitam o nascimento e o pleno desenvolvimento na infância, de 

forma saudável e harmoniosa, bem como a redução das 

vulnerabilidades e riscos para o adoecimento e outros agravos, a 

prevenção das doenças crônicas na vida adulta e da morte prematura de 

crianças (BRASIL,2015, p. 4). 

 

Dentre os eixos lançados pela PNAISC merece destaque para este estudo o terceiro, que 

diz respeito à promoção e ao acompanhamento do crescimento e do desenvolvimento integral. 

Consiste na vigilância e estímulo do pleno CD da criança, em especial do "Desenvolvimento 

na Primeira Infância (DPI)", pela APS conforme a "Caderneta de Saúde da Criança" e inclui 

ações de apoio às famílias para o fortalecimento de vínculos familiares. 

Neste contexto, percebe-se a relevância da qualificação da força de trabalho do Sistema 

Único de Saúde (SUS) e, consequentemente, da qualidade da assistência prestada à criança. A 

busca de alternativas viáveis para a organização das ações de enfermagem visa à segurança do 

paciente. Os profissionais de saúde têm um papel de suma relevância no processo de trabalho 

em saúde, em especial o enfermeiro que utiliza a consulta para avaliação do CD infantil como 

estratégia para relacionar-se com a criança/família. Considera a promoção e proteção à saúde 

e, consequentemente, a melhora da qualidade de vida da população (ARAÚJO et al., 2014) 

 A enfermagem, na atualidade, enfrenta desafios para realizar a sua consulta de acordo 

com o preconizado, visto que a maioria das unidades básicas de saúde (UBS) brasileiras não é 

informatizada, este fato gera uma sobrecarga de trabalho para o enfermeiro, prejudica, 
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consequentemente, o processo de trabalho da enfermagem e o cumprimento de metas, no que 

tange à saúde da criança e ao desenvolvimento da CE de acordo com o recomendado. 

Segundo o Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) (2009) o PE deve ser realizado 

de modo deliberado e sistemático, em todos os ambientes em que ocorre o cuidado profissional 

de enfermagem. Porém, quando utilizado esse processo em instituições prestadoras de serviços 

ambulatoriais de saúde, domicílios, escolas, associações comunitárias, entre outras, denomina-

se CE que consta de cinco etapas: Coleta de dados de Enfermagem (ou Histórico de 

Enfermagem), Diagnóstico de Enfermagem (DE), Planejamento de Enfermagem, 

Implementação; e Avaliação de Enfermagem (AE) (COFEN, 2009).  

 Cabe destacar que esta é uma atividade privativa do enfermeiro e proporciona 

autonomia profissional, em virtude dos saberes científicos e das técnicas necessárias à prática 

assistencial de enfermagem com excelência (TANNURE; PINHEIRO, 2013).  

Apesar dos avanços tecnológicos, ainda hoje a Enfermagem brasileira enfrenta o desafio 

de superar o registro manuscrito das cinco etapas da consulta, pelo registro eletrônico. Uma vez 

que estas atividades demandam tempo, são repetitivas, burocráticas e podem ser substituídas 

por programas de computador que otimizem o planejamento, a execução e avaliação das ações 

de enfermagem realizadas (ALMEIDA, 2011). 

Diante disso, para a elaboração do software protótipo do telenfermagem utilizou-se as 

cinco fases CE e a teoria das necessidades humanas básicas (TNHB) como modelo teórico nesta 

pesquisa, uma vez que a maioria dos profissionais enfermeiros da rede de atenção à saúde tem 

em sua formação acadêmica, contato com tal teoria e, para muitos, está incorporada no seu 

próprio modo de cuidar (EGRY; CUBAS, 2006).  A partir da TNHB categorizou-se os DE e as 

respectivas intervenções de enfermagem que estão embasados na Classificação Internacional 

para as Práticas de Enfermagem (CIPE®).    

A CIPE®, produto do Conselho Internacional de Enfermeiros (ICN) 2015, é considerada 

uma terminologia formal, adotada como dicionário de termos e relacionamentos expressivos 

que os enfermeiros podem utilizar para descrever e relatar sua prática de forma sistemática. 

Cabe destacar, que o ICN disponibiliza a CIPE para utilização em pesquisa e para avaliação, 

desde que estas não tenham fins lucrativos. 

 O uso desta ferramenta oportuniza a produção de informações para a tomada de decisão 

do enfermeiro por meio de uma linguagem de enfermagem unificada, universal e uma 

terminologia combinatória, que permite ao enfermeiro formular DE, delinear intervenções e 

identificar resultados aos cuidados prescritos embasados em uma classificação de enfermagem 

(NÓBREGA; GARCIA, 2013). 
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 Nesse contexto, torna-se de suma relevância o uso da informática, pois é uma forma 

eficaz, econômica e que permite aumentar a eficiência no cuidado em saúde. Dentre as 

estratégias para a mudança dessa realidade está o uso do telenfermagem, dos sistemas de 

informação em saúde (SIS), dos softwares e do prontuário eletrônico. Um dos exemplos que 

merece destaque na APS é o utilizado em Portugal, Sistema de Apoio à Prática de Enfermagem 

(SAPE), bem como o empregado em Curitiba, Paraná/Brasil, que seguem uma sistematização 

ou mesmo uma lógica baseada em evidências próprias da enfermagem e revelam-se como 

instrumentos de promoção, organização do cuidado e melhoria da qualidade da assistência. 

Assim, construir um software (protótipo) para CE torna-se de grande valia para os 

profissionais de saúde das unidades, pois esse tipo de sistema facilita a comunicação entre todos 

os profissionais que atuam com o mesmo usuário, em virtude de utilizarem uma linguagem 

padronizada para a comunicação entre eles. 

O uso da CE informatizada, por meio da criação e implantação de software, contribuirá 

para a organização do processo de trabalho nas Unidades de Saúde da Família (USF), 

direcionará as ações de enfermagem à criança durante a consulta de CD, aumentará o tempo 

disponível do profissional para as atividades relacionadas ao cuidado e educação em saúde, de 

modo a proporcionar uma assistência mais humanizada e pode, assim, reduzir as dificuldades 

relacionadas à implementação da consulta nas USF. 

Diante do exposto, percebe-se a complexidade da questão em pauta e a necessidade dos 

enfermeiros que atuam nas unidades de saúde/saúde da família conhecerem, utilizarem e 

avaliarem a CE informatizada para acompanhar o CD na sua prática. Por outro lado, além da 

qualificação desses profissionais, torna-se importante que esta tecnologia permeie a formação 

acadêmica e a pós-graduação da enfermagem. A incorporação desse saber ao cuidado prestado 

valoriza o profissional, facilita a comunicação, qualifica a atenção à saúde prestada e gera 

autonomia do profissional na APS.  

 Assim definiu-se como hipótese: O conteúdo do HE proposto possui preposições válidas 

para execução da CE para o acompanhamento do CD infantil na APS. 

 Com o intuito de testar a hipótese acima, estabeleceu-se a seguinte questão de pesquisa: 

Como deve ser estruturado um instrumento de HE, para a primeira consulta e subsequentes para 

o acompanhamento do CD infantil na APS? 

 

1.1 Justificativa 
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A motivação inicial em realizar esta pesquisa emergiu das experiências profissionais na 

docência e na APS da doutoranda, em virtude das inquietudes frente à falta de instrumentos 

padronizados de CE para prestar o cuidado à criança/família, dos longos registros manuscritos 

das consultas realizadas, e da falta da utilização de uma linguagem padrão de enfermagem neste 

locus. 

Com o presente estudo, pretende-se, inicialmente, elaborar e validar o conteúdo de um 

instrumento para o histórico de enfermagem para a primeira CE e subsequentes, identificar os 

DE e intervenções da CIPE® versão 2015, a partir da TNHB, bem como a avaliação da criança 

no acompanhamento do CD infantil.  

          Segundo o COFEN, a operacionalização e a documentação da CE evidenciam a 

contribuição da enfermagem na Atenção à Saúde da população. Nessa perspectiva, com a 

expansão da ESF no país, ocorreu o avanço na implantação da mesma em unidades de saúde, 

devido à contratação de maior número de enfermeiros que realizam essa atividade como 

estratégia de atendimento de caráter generalista, centrado nas linhas de cuidado e na assistência 

à família. 

Porém, a publicação do MS, 2013, enfatiza a anamnese e o exame físico, mas não aborda 

os DE as intervenções e/ou os resultados, nem enfoca o uso de uma linguagem padrão de 

enfermagem. Isto revela que apesar das discussões internacionais e nacionais sobre a utilização 

da CIPE® em diversos países, os órgãos de saúde ainda não incorporaram a mesma em suas 

diretrizes ou publicações. 

Este fato nos faz refletir sobre a prática da enfermagem na APS, em que muitos 

profissionais desconhecem ou não tem um aprofundamento teórico no que tange as taxonomias 

e a relevância da informatização para a categoria, pois, atualmente, a maioria dos municípios 

brasileiros utiliza o registro no prontuário em suporte de papel ou manuscrito.  

Como o registro realizado pela enfermagem em alguns momentos pode não englobar os 

aspectos  relevantes em virtude da complexidade das questões do CD infantil, optou-se por 

priorizar a atenção à criança, menor dois anos de vida.  Dentre as estratégias utilizadas pelo MS 

brasileiro estão  o Programa de  Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção à Saúde 

(PMAQ) e a Rede Cegonha, no que tange ao atendimento de puericultura (Acompanhamento 

de CD), o qual enfatiza que este atendimento deve ser realizado por médico ou enfermeiro a 

criança menor de 2 anos cadastrada na equipe de Atenção Básica. A proposta ressalta a proteção 

e o fomento ao desenvolvimento integral da criança neste período crítico e sensível da primeira 

infância. 
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Cabe destacar que há uma crescente preocupação com a qualidade da assistência 

prestada à criança e com a busca de alternativas viáveis para organização das ações de 

enfermagem para este ciclo vital. Nesse contexto, o uso da informática na CE aplicada ao CD 

infantil revela-se como uma forma eficaz, econômica, que permite aumentar a eficiência no 

cuidado assistencial e gerar indicadores de saúde da população atendida. 

Uma experiência exitosa que evidencia a utilização da CE informatizada em sua 

magnitude, embasada na CIPE®, na APS é a portuguesa que sistematizou a prática de 

enfermagem em saúde coletiva, implementada através da articulação ensino-serviço. E 

consequentemente, aumentou a visibilidade e o reconhecimento profissional do enfermeiro e 

da profissão como ciência. 

           Desenvolver um software (protótipo) para a CE torna-se de grande valia para os 

profissionais de saúde, pois esse sistema facilitará a comunicação entre os profissionais que 

atuam na APS e poderá ser difundido para os serviços que prestam atenção à saúde da criança, 

o qual emprega uma linguagem padronizada para a comunicação.  

Diante disso, o estudo torna-se relevante, visto que promove parcerias dentro da UFRN, 

instituição na qual a pesquisa ocorreu. Dentre os benefícios do estudo estão: elaboração de 

instrumento de histórico de CE que possibilite a discussão teórico-prática do fazer do 

enfermeiro na saúde da criança na APS; o registro de patente do produto e processos 

tecnológicos que servirão para a atenção à saúde da coletividade, revela a responsabilidade 

social do projeto; a implementação futura de proposta de extensão universitária para abrigar o 

processo de avaliação do software de CE pelos enfermeiros das USF; a possibilidade de 

contribuir para a melhoria do acesso e atenção à saúde da criança; além de fornecer ao gestor 

municipal de saúde subsídios para o fortalecimento das políticas de saúde, em especial a da 

criança. 
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2 PERSPECTIVA FILOSÓFICA DO USO DA TECNOLOGIA NO CUIDADO NA APS 

 

As diferentes concepções de técnica, ciência e tecnologia ao longo da história humana 

remetem-nos a pensar/refletir sobre os aspectos presentes nas narrativas míticas, utiliza 

arquétipos recorrentes nos mitos da civilização ocidental, empresta um sentido construído ao 

longo dos séculos. Assim, no processo de identidade histórica o que conta não são os fatos, que 

podem ter sido modificados, mas o processo simbólico que os produz a partir de uma cena 

(SOUZA, 2002). 

A mitologia grega narra à aventura e a ousadia de Prometeu, que roubou o fogo dos 

deuses para presentear os homens. 

 

Personagem do poema Trabalhos e Diasde Hesíodo, ou da peça 

Prometeu Acorrentado, de Ésquilo, Prometeu é filho de Jáspeto, o Titã 

e primo de Zeus. Inteligente, astuto e previdente, ao contrário de seu 

irmão Epimeteu, simboliza a revolta dos homens contra os deuses. 

Consegue enganar o próprio Zeus e trazer à humanidade benefícios que 

os deuses lhes recusam. Durante um banquete entre os homens e os 

deuses, separa a melhor parte aos primeiros, mediante uma farsa 

proposta aos últimos. Para punir os homens que se beneficiou, Zeus 

esconde o fogo necessário ao cozimento das carnes e o brigam os 

homens ao trabalho penoso. Novamente Prometeu socorre os homens, 

roubando uma centelha de fogo e dando-a aos homens. O castigo pela 

ousadia é terrível: Zeus envia aos homens o “belo mal” que é Pandora, 

a mulher, com um jarro donde provirá toda a sorte de males. Quanto a 

Prometeu, este é acorrentado com elos de aço no alto no alto de uma 

montanha e uma águia não pára de lhe devorar o fígado durante o dia, 

que volta a crescer durante a noite (COMTE, 1994, p.58-60) 

 

Conta-se nesse mito que Prometeu, junto com o fogo, deu ao ser humanos a razão e o 

ensinamento das artes. Esta é uma simbologia mitológica para o advento tecnológico na 

humanidade, todavia, não foi somente a tecnologia que se desenvolveu. Paralelamente a isso o 

homem viu crescer o medo, portanto, é possível que a ira de Zeus tenha uma razão e justifique 

o castigo de Prometeu por nos dar o fogo de presente, pois pode representar também que 

ganhamos, junto com a sabedoria dos deuses, o poder de destruição dos demônios 

(GORDILLO, 2001). 

Nessa perspectiva, a técnica tem um sentido de antecipação, tornando-se a ação do 

homem no mundo, um meio para se atingir fins e, por último, aquilo que gera a transformação 

do homem em senhor de si e de seu mundo. 
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O termo “tecnologia” deriva do grego téchne que é o saber fazer e delogos– razão, ou 

seja, significa a razão do saber fazer. Significa fabricar, produzir, fazer ou construir, 

principalmente coisas materiais, através do trabalho ou da arte, como também causar fenômenos 

naturais, ações ou eventos. De acordo com Homero, autor trágico grego, a tecnologia pode ser 

compreendida também como a habilidade em geral, o método, a maneira, o modo de fazer 

(CASTORIADIS, 1987). 

Na Idade Moderna, para Francis Bacon, filósofo inglês que viveu no século XVII, em 

uma época de intenso movimento cultural, sua atividade política concedeu-lhe condições para 

dominar essa efervescência dentro de uma perspectiva muito mais ampla do que a maior parte 

de seus contemporâneos. Para este filósofo o elemento-chave na concepção do conhecimento é 

compreendê-lo como algo progressivo e indissociável da busca de novas ideias, marcando o 

nascimento da ciência e da educação modernas. Além disso, o modelo baconiano do verdadeiro 

objeto do conhecimento não está reduzido à máquina, mas se refere ao saber que é bem 

analisado (OLIVEIRA, 2009). 

 Porém, Bacon considerava que um dos obstáculos para o progresso do conhecimento 

seriam os mitos e as crenças herdados da antiguidade. Frente aos obstáculos do conhecimento 

e impedimentos da certeza, e com os quais organiza e classifica as diferentes fontes das 

fraquezas do conhecer humano, de maneira a prevenir ilusões, Bacon lança a teoria dos ídolos 

(OLIVEIRA, 2009). 

Os pensamentos de Bacon marcam a transformação da técnica como saber-fazer para 

técnica como conhecimento, que envolve princípios racionais e que é tomado como verdadeiro. 

Pode-se perceber também, ao longo das obras deste filósofo, esse conhecimento, bem como o 

seu desenvolvimento estando calcados num trabalho coletivo, já que se torna fundamental a 

colaboração entre os investigadores tanto na divisão do trabalho, quanto na troca de 

informações, no aprimoramento teórico e prático (SANTOS; SILVA, 2005). 

Bacon apresenta os procedimentos de aperfeiçoamento e invenção de novas técnicas 

que poderiam vir a ser mais bem usados para o desenvolvimento tecnológico. De forma geral, 

a experiência instruída resumisse a orientar as observações da natureza e comparações das artes, 

buscando como uma poderia ajudar a desenvolver a outra. Essas direções caracterizadas em 

oito técnicas: variação dos materiais das causas e quantidades; produção dos experimentos, 

repetição e extensão; a translação, transferência de um procedimento natural para uma das artes; 

inversão; compulsão, estender os procedimentos; aplicação; junção de experimentos, ligação 

ou aplicação de diversos experimentos ao mesmo tempo; experimento da sorte ou do acaso 

(SANTOS; SILVA, 2005). 
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Em suma, essas direções são simples e se constituem em um receituário de pesquisa, 

para que de forma prática o conhecimento técnico possa avançar. Esse instrumental pode ser 

utilizado por técnicos de todas as áreas para o aprimoramento dos saberes. 

Assim, Bacon procura sistematizar seu processo de invenção, articulando-o com a 

reforma da indução, na qual se basearia a nova ciência. O método indutivo viria para garantir 

esse cuidado com o estabelecimento de instâncias que serviriam de obstáculos contra 

conclusões apressadas e autoridades aparentemente inquestionáveis. Esse aborda diferentes 

passos e procedimentos ao longo das obras de Bacon, onde a primeira etapa é a história natural 

e experimental, e a segunda consiste na organização e disposição do material – essas etapas 

sugerem o que pode ser a forma, a formalização de operações e leis; e em seguida virá à terceira 

etapa, o método de exclusão, para eliminar algumas correlações acidentais dos fatos 

(OLIVEIRA, 2009). 

O processo indutivo desenvolver-se-ia então numa “escada de axiomas”, proposições 

que descrevem os sucessivos passos através dos quais a investigação caminha, uma crescente 

generalização de particulares e aprimoramento dos enunciados, simultaneamente com um 

aprofundamento das observações e aprimoramento das experiências. A indução baconiano 

significa a natureza confinada, atormentada, modificada por meio de experimentos humanos 

controlados, além de ser hipotética e autocorretiva, sendo um processo aberto e sem fim 

(OLIVEIRA, 2009). 

A concepção de verdade, que é parcialmente visível, e de certeza postulada, como 

eliminação da dúvida, na reforma do conhecimento proposta por Bacon reforça o aspecto 

construtivo e instrumental do conhecimento, e que isso se revela também na defesa do processo 

experimental para o avanço do conhecimento-domínio. Por fim, vimos sua formulação de 

diretiva para a criação e aprimoramento dos conhecimentos práticos paralelamente ao 

desenvolvimento de técnicas metodológicas, indução, para invenção e descoberta de novos 

conhecimentos (ZATERKA, 2010). 

Bacon desenvolve a teoria dos ídolos com tentativa de analisar, classificar e tratar as 

fraquezas do intelecto e dos sentidos, e essa teoria têm o intuito de fundamentar as bases sólidas 

da nova ciência. A reforma que este filósofo propõe objetiva criar condições adequadas para o 

avanço do conhecimento, como instrumentos, práticas precavidas, métodos e instituições que 

controlassem os erros, ilusões e preconceitos (OLIVEIRA, 2009). 

No novo ideal científico, os procedimentos experimentais, a perspectiva indutiva, a 

administração institucional e a organização do conhecimento são instrumentos que deverão 

auxiliar os homens a cuidar para que não ressurjam ilusões e erros que impeçam o avanço. Pois 
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são a garantia de que nossas inclinações psicológicas, a vaidade e a pressa possam ser 

suplantadas, portanto que esses ídolos sejam controlados no futuro (BACON, 2002). 

Bacon legitima a técnica como ciência, não se interessava em pensar as diferenças entre 

epistéme e téchne, mas, ao contrário, busca uma junção, para que ambas convergissem quando 

reformadas. Para esse pensador os instrumentos são confiados para ajudar nossos sentidos, os 

procedimentos metodológicos servem para assistir nossos julgamentos, discursos públicos e 

instituições cooperativas são como caminhos para a progressão da ciência pragmática e 

operativa. O desenvolvimento das artes e dos instrumentos, nessa época, era considerado como 

grandes expectativas no avanço futuro e nas novas descobertas da ciência tornada tecnologia 

(OLIVEIRA, 2009). 

Bacon, ao longo da sua obra, dá três sentidos às inovações técnicas: primeiro, sua 

dimensão instrumental, na qual o progresso do conhecimento depende do progresso 

tecnológico, e ele acredita que a arte da invenção fortaleça-se com as descobertas; o segundo 

está articulado à dimensão experimental da ciência, isto é[,]à capacidade de esta ser reproduzida 

por outros que tenham acesso à descrição objetiva e possam reconstruí-la;  o terceiro sentido é 

o da finalidade, ou seja, o objetivo como recompensa (BACON, 1979).  

Esses três sentidos se inter-relacionam e podem ser considerados como formas de 

conhecimento-domínio da natureza, mecanismo de avanço do poder e do conhecimento 

humano. A postulação da identidade entre verdade e utilidade retém essa pluralidade, assim 

como a união entre a teoria e a prática como casamento (SANTOS; SILVA, 2005). 

Bacon tem um papel e um projeto de destaque na reforma do conhecimento na relação 

histórica entre ciência e técnica, que torna-se um dos principais traços de sua obra, visto que 

isso se reflete na articulação entre o conhecimento científico e técnico. Apesar de outros 

filósofos modernos abordarem este estilo moderno de conhecimento científico, a dimensão 

tecnológica é o eixo central do projeto baconiano (OLIVEIRA, 2009). 

 Além disso, ele postulava que o erro deveria existir não somente pela ignorância 

humana, mas pela satisfação precipitada com o conhecimento de causas imediatistas, ou seja, 

uma resposta imediata a partir da observação de um fenômeno, e o conhecimento consistiria no 

entendimento da sequência de eventos, ou causa e efeito. O pesquisador não deveria venerar 

suas descobertas e se contentar com a primeira resposta encontrada para suas dúvidas, mas 

continuar realizando experimentos de maneira sistematizada e reflexiva com o objetivo de se 

ter certeza sobre a natureza do fenômeno estudado (BACON, 1979). 

 O conhecimento que se refere às capacidades mentais do homem, para Bacon, 

compreenderia dois tipos, quais sejam, o entendimento e a razão, e a vontade, o apetite e a 
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afeição. A filosofia humana se refere às capacidades mentais do homem e constitui-se de duas 

partes, a racional e a moral. As artes intelectuais compreendem a invenção, o julgamento, a 

retenção e a produção. A invenção inclui as artes e as ciências, o discurso e os argumentos 

(ZATERKA, 2010). 

Percebe-se na obra original de Francis Bacon, um posicionamento favorável tanto à 

reflexão sobre o fazer científico quanto à experimentação sistematizada. Em uma classificação 

esquemática, o emprego da experiência poderia ser dividido em três tipos essenciais: 1) 

experiências como exemplos e ilustrações das teorias; 2) experimentos mentais; e 3) as 

experiências exploratórias. No primeiro tipo, a instrumentalização não seria utilizada, seus 

resultados seriam previsíveis a partir do senso comum e sua contribuição para a Ciência seria 

praticamente nula. Nos experimentos mentais, o objetivo seria responder às perguntas da teoria, 

em um âmbito de reflexão mais abstrata, com uma instrumentalização idealizada. As 

experiências exploratórias caracterizar-se-iam pela metodologia e concretude nos 

experimentos, saindo do plano imaginário (OLIVEIRA, 2009). 

 Nesse esquema, considerando-se que Bacon defendia a experiência sistematizada 

associada à reflexão, procurando responder a questões úteis para a vida do ser humano, pode-

se afirmar que ele valorizava os experimentos mentais e exploratórios (OLIVEIRA, 2009). 

 A investigação e a descoberta da verdade poderiam acontecer de duas formas: partir das 

sensações e das coisas particulares aos axiomas mais gerais e, a seguir, descobrirem-se os 

axiomas intermediários a partir desses princípios e de sua inamovível verdade; recolher os 

axiomas dos dados dos sentidos e particulares, ascendendo contínua e gradualmente até 

alcançar, em último lugar, os princípios de máxima generalidade. Bacon considerava a segunda 

opção de investigação como sendo a via da experiência ordenada, o verdadeiro caminho da 

descoberta, porém não instaurado à sua época (BACON, 1979).  

 Assim, preconizava a experiência elaborada para se fazer ciência, ou seja, procurava 

transformar as simples experiências em algo sistemático e organizado, direcionando-as de 

forma a servir como experimento, de construção de evidências e controle de efeitos. Além disso, 

ele ressalta a importância de se recortar a realidade para estudá-la, uma vez que, na pesquisa 

científica, não se lida com a própria realidade, nem com sua totalidade, defendendo a 

observação contínua, sem a submissão a categorias restritas (OLIVEIRA, 2009). 

Os frutos e inventos seriam como garantias e fianças da verdade das filosofias, desde 

que destinados à melhoria da condição humana. A verdadeira meta das ciências seria dotar a 

vida humana de novos inventos e recursos, e sua finalidade seria a produção e não a reprodução 
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de conhecimento e ideias, o objetivo de Bacon consistia no direcionamento do intelecto para a 

busca orientada e acertada do saber (SANTOS; SILVA, 2005). 

A filosofia passa a ser mediadora entre os especialistas em ciência e tecnologia e o 

mundo da vida cotidiana. Com isso, o objetivo do conhecimento seria o alívio das dores e 

aflições e a longevidade prolongada a ponto que quase se confunde, portanto a tarefa da ciência 

é a progressiva resolução das necessidades, já que a busca pelo avanço do conhecimento deve 

libertar o homem do jugo da necessidade. Para tanto, o tempo liberado com o desenvolvimento 

dos instrumentos deve ser reinvestido no progresso das técnicas e das teorias, pois a teorização 

passa a ser permeada pela mesma lógica que permeia o avanço tecnológico (ZATERKA, 2010). 

Cabe destacar que o “conhecimento de quem faz” é importante na fundamentação de 

técnica como ciência para Bacon, que expressa uma crítica ao conhecimento teórico que ignora 

a prática e não resulta em obras quanto defende a prática, visto que compreende seus propósitos 

e a função dos mecanismos, relaciona-se à identidade, e à convertibilidade do conhecer com o 

fazer, entre verdade e utilidade, entre ciência e poder, teoria e prática (OLIVEIRA, 2009). 

 Diante do exposto, o modelo baconiano aplica-se às ciências de forma geral. Na 

medicina os avanços foram inúmeros na revolução do conhecimento, porém na enfermagem 

muito do saber requerido foi adquirido na realidade empírica. Assim, um caminho para 

construir uma teoria seria observar o que as enfermeiras fazem, convidá-las a refletir sobre sua 

prática e então definir a natureza da enfermagem, partindo da base empírica de informações 

(WHO,1995). 

Nessa perspectiva, a evolução do conhecimento em enfermagem caracteriza-se pelas 

fases que evoluíram dos procedimentos técnico, bem como pela busca de princípios científicos 

que os embasassem; da utilização do método científico como estrutura para a assistência de 

enfermagem, até a tentativa de formulação de teorias que oferecessem um referencial a essa 

assistência. Merecem destaque, a partir da década de 60, os trabalhos de Horta que utilizam o 

método científico como estrutura de organização para a assistência de enfermagem, que recebeu 

entre nós, denominado nome de processo de enfermagem (GORDON, 1987). 

Dessa forma, evidencia-se a relevância das contribuições de Bacon para a Enfermagem, 

apesar das lacunas que seu método apresenta para a atualidade. Pode-se fazer uma justaposição 

do processo de enfermagem, com o método científico: as fases de levantamento de dados e de 

definição do problema nesse correspondem às de avaliação inicial do paciente e de diagnóstico 

de enfermagem, sendo que este refere-se à definição dos problemas, das necessidades, ou seja, 

de entidades que o enfermeiro julga que devem ser trabalhadas no âmbito da enfermagem. 



27 

 

Portanto, essa justaposição possibilita realizar um paralelo entre suas etapas, a comparação das 

características e peculiaridades de cada fase entre si (PIMENTA et al, 1993). 

Essa tecnologia de cuidado deve ser empregada na APS, pois utiliza um corpo de saberes 

necessário para o enfermeiro desenvolver sua prática neste contexto, sendo imprescindível que 

este profissional pense criticamente ao longo do processo, já que suas ações são de natureza 

intelectual, interpessoal e técnica.  

Portanto, o conhecimento capaz de fundamentar o cuidado de enfermagem deve ser 

construído na intersecção entre a Filosofia, que responde à grande questão existencial do 

homem, a Ciência e Tecnologia, tendo a lógica formal como responsável pela correção 

normativa, e a Ética, ou seja, numa abordagem epistemológica efetivamente comprometida com 

a emancipação humana (ROCHA; ALMEIDA, 2000).  

 Já Galimberti, um filósofo contemporâneo, do século XX, fenomenólogo italiano, 

investiga a relação existente entre o homem e a sociedade da técnica. Sustenta que nas 

condições atuais o homem não é mais o centro do universo como na era humanista, e que os 

conceitos fundamentais da filosofia sejam reconsiderados à luz da sociedade tecnológica atual. 

Esse filosófico centraliza seu discurso na técnica considerada finalidade primeira, pois 

nos dirigimos a ela antes de qualquer ação. Além disso, a mesma permeia a existência humana, 

nosso modo de trabalhar, de cuidar e ser cuidado. Nesse contexto, percebe-se que a técnica é 

inerente às relações, e, conseqüentemente, às ações, permeando também o ambiente que nos 

rodeia e nos constitui segundo as regras da racionalidade (burocracia, eficiência, organização), 

que não hesitam em subordinar o ser humano às necessidades específicas do aparato técnico 

(GALIMBERTI, 2006).  

Nessa perspectiva, contata-se a inversão na relação entre o homem e a técnica, e que por 

isso ainda nos comportamos como o homem pré-tecnológico, que agia com objetivos incluídos 

em um horizonte de sentido, com uma riqueza de ideias e de um conjunto sentimentos que 

reconhecia a natureza a ser subjugada (GALIMBERTI, 2006). A técnica estabelece ao longo 

da história a nossa maneira de agir, fazer, inserindo normas, rotinas, metas em nossos atos, e 

nessa ótica ela representa a verdade empírica ou, mais especificamente, a concretização de 

determinado ato, pois nada mais é do que a dominação do homem sobre a natureza, através da 

modificação do seu modo de agir.  

Cabe destacar que este agir humano deva ser com responsabilidade, com ética, não 

apenas com o intuito da preservação da espécie. Dessa forma, a natureza deve responder aos 

interesses do homem, mas parece que o homem está perdendo o controle da natureza. “Isto 

significa que o efeito técnico supera de longe o saber previsional, e isso basta para tirar do ser 
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humano a possibilidade de controle que ele presume ter sobre as consequências últimas da 

intervenção técnica sobre a natureza” (GALIMBERTI, 2005, p.5). 

 A técnica seria a essência do homem, já que ela está tanto no universo dos meios (as 

tecnologias), quanto no conjunto que compõe o aparato técnico, na racionalidade que orienta o 

seu emprego em termos de funcionalidade e eficiência. De acordo com essas características, a 

técnica nasceu não como expressão do espírito humano, mas como remédio para sua 

insuficiência biológica (GALIMBERTI, 2003). 

A técnica entendida tanto como um universo de meios (as tecnologias), quanto como a 

racionalidade que preside seu emprego; a ciência como um modo singular de perscrutar o 

mundo através da organização de procedimentos e métodos, que, com algum rigor, procuraria, 

nestas verdades inscritas através do uso da razão. A técnica cujo sentido nasce da antecipação 

torna-se a ação do homem no mundo, um meio para se atingir fins e, por último, aquilo que 

gera a transformação do homem em senhor de si e de seu mundo (GALIMBERTI, 2006). 

 Galimberti tem um valor essencial em seu pensamento, que consiste na tentativa de 

estabelecer uma nova filosofia de ação que nos permita senão dominar a técnica, pelo menos 

evitar ser dominado por ela. Fazendo uma analogia com o fazer da Enfermagem, evidencia-se 

que, apesar da necessidade de um aparato tecnológico para o enfermeiro desenvolver sua prática 

na APS, esse profissional precisa compreender que, muitas vezes, os equipamentos constituem-

se na extensão do próprio ser humano, pois as tecnologias é que, em muitos momentos, 

determinam sua existência (ROCHA et al., 2008). 

Nessa perspectiva, a CE, como tecnologia na APS, permite que as ações do enfermeiro 

tidas como um trabalho vivo em ato, sistematizadas e pautadas em conhecimento científico, 

voltem-se para a manutenção da vida dos indivíduos, proporcionando segurança, conforto e 

bem-estar. Contribuindo assim para a promoção, proteção e recuperação da saúde ou até para 

uma morte digna e tranquila em seu domicílio. Isso dependerá do tipo de tecnologia utilizada 

pelo enfermeiro na APS, que pode ter o predomínio da tecnologia leve ou leve-dura, porém 

precisa-se ter a clareza de que as tecnologias preservam a vida, mas, ao mesmo tempo em que 

libertam o homem de determinadas funções, podem subjugá-lo. 

Diante dessas reflexões, percebe-se que a CE no crescimento e desenvolvimento infantil 

à luz da CIPE seja uma oportunidade de qualificar os profissionais/enfermeiros para executarem 

o seu fazer, mas que ao mesmo tempo critiquem sua prática, suas competências e habilidade, 

com autonomia e capacidade de resolver problemas, e principalmente comprometidos com a 

ética e com a transformação da realidade da saúde infantil. 
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As tecnologias em saúde são classificadas em  três categorias: a tecnologia dura, 

relacionada aos equipamentos tecnológicos, normas, rotinas e estruturas organizacionais; leve-

dura, que compreende todos os saberes bem estruturados, como a fisiologia, a anatomia, a 

psicologia, e tantos outros saberes que atuam no processo de trabalho em saúde; e a leve, que 

se refere  às tecnologias das relações, de produção de comunicação, de  acolhimento, expressão 

de afeto, de vínculos, do saber agir e como agir para fazer (MERHY, 2002). 

 Embora essas três categorias se inter-relacionem e dependam da atuação, neste caso, 

do profissional enfermeiro atuante na equipe de saúde,ele precisa estabelecer o vínculo com o 

usuário, mas para isso são necessários a sua responsabilidade e compromisso com os problemas 

e necessidades apresentadas pelo usuário. Diante disso, a CE na atenção primária  poderá 

ocorrer de três formas: 

No primeiro caso, o enfermeiro utiliza um roteiro/protocolo, mal cumprimenta o usuário 

e inicia as perguntas, olhando e anotando no roteiro à sua frente, havendo um predomínio da 

tecnologia dura, pois o profissional substituiu a fala e a escuta por uma linguagem fria do 

roteiro, ficando restrito ao instrumento.  

No segundo caso, o enfermeiro utiliza o roteiro/protocolo como guia para a consulta, 

abrindo espaço para a fala, diálogo, escuta do sujeito, abordando os aspectos do roteiro, porém 

deixa o usuário a vontade, discutindo os problemas identificados, e percebe-se neste encontro 

a tecnologia leve-dura. Neste encontro, constata-se que a relação enfermeiro-cliente é 

dinâmica.Ainda há uma preocupação do profissional em utilizar o roteiro, mas ele vai além, 

institui o diálogo com o sujeito. 

No terceiro caso, o enfermeiro realiza a consulta baseado no diálogo, na troca de olhares, 

havendo a escuta sensível, interação, discussão dos problemas identificados, qualificando a 

atenção e o cuidado, e, a partir disso, este profissional utiliza suas habilidades e conhecimentos 

para  identificar problemas e necessidades do indivíduo nas diferentes fases do ciclo de vital. 

Há uma valorização dos aspectos relacionais e da produção de saúde, e o trabalho do enfermeiro 

esteve centrado na tecnologia leve, sendo mais produtivo e interessante para enfermeiro-sujeito 

(MERHY, 2002).  

 

Ao se refletir sobre o impacto da tecnologia na prática de enfermagem 

precisaremos compreender que é crucial um equilíbrio entre a 

tecnologia e a presença verdadeira da(o) enfermeira(o) para assegurar 

o papel da enfermagem no sistema de cuidado em saúde. Ou seja, o que 

determina se uma tecnologia desumaniza ou despersonaliza ou 

objetifica o cuidado de enfermagem não é a tecnologia por si só, mas 

principalmente como as tecnologias operam nos contextos das pessoas; 
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quais são os significados a elas atribuídos; como um indivíduo ou um 

grupo cultural define o que é humano; e o que o potencial da técnica 

enfatiza, a ordem racional ou a eficiência. Assim como a tecnologia, o 

cuidado humano é uma realidade construída socialmente. O poder que 

qualquer tecnologia exerce deriva de como ela atua em uma dada 

situação e de sua significância (MARTINS; DAL SASSO, 2008, p 12). 

 

O uso da tecnologia leve na CE oportuniza ao enfermeiro desenvolver suas habilidades 

de interação/comunicação verbal e não verbal, como o saber ouvir e trocar informações 

articuladas à linguagem corporal, através do toque, do tom de voz, do olhar, da expressão facial 

e corporal. Vale salientar que esta tecnologia não está dissociada das outras tecnologias de 

cuidado, assim a realização do cuidado técnico-assistencial pode levar em consideração a 

subjetividade humana  na equipe de saúde (SILVA, ALVIM, FIGUEIREDO, 2008). 

A tecnologia leve produz-se no trabalho vivo em ato, momento em que o trabalhador 

tem liberdade para ser criativo, relacionar-se com o usuário, experimentar soluções para os 

problemas que emergirem, e o fundamental: interagir, inserir o sujeito no processo de produção 

de saúde, tornando-o sujeito, ou seja, protagonista do seu processo saúde/doença (BRASIL, 

2005). 

Diante do exposto, constata-se que as tecnologias são essenciais para o trabalho do 

enfermeiro, em especial na CE na atenção primária em saúde, momento em que o diálogo se 

institui e a subjetividade do enfermeiro e do sujeito se expressam, com a necessidade de se criar 

e consolidar o vínculo entre ambos. Porém o uso da tecnologia leve para muitos profissionais 

torna-se um desafio, pois, nas unidades básicas ou unidades de saúde da família, o enfermeiro 

tem inúmeras atividades burocráticas e deixa, muitas vezes, em segundo plano a CE, porque 

muitos não estão qualificados para interagir com o usuário a partir da comunicação terapêutica 

ou mesmo estão atrelados a uma prática cartesiana.  

 Portanto, as tecnologias não são um fim e sim um meio para o enfermeiro prestar um 

cuidado humanizado que garanta melhoria da qualidade de vida do sujeito.Mas para isso o 

enfermeiro tem que estar comprometido com a sua prática, buscando aprimorar constantemente 

seus conhecimentos para atuar da promoção e proteção da saúde até a reabilitação na atenção 

primária. 

  Diante dessa realidade, torna-se primordial que o enfermeiro utilize uma teoria de 

enfermagem para nortear o seu fazer, já que ela propicia o referencial teórico que norteia a 

implantação  da CE, sob uma perspectiva de assistência  sistematizada, havendo a articulação 

entre a teoria e a prática.  



31 

 

 Em suma, a tecnologia “não é então um paradigma de cuidado oposto ao toque humano, 

mas, sobretudo, um agente e um objeto deste toque” (MARTINS, DAL SASSO, 2008, p.12). 

Desse modo, a tecnologia pode ser compreendida como um fator que humaniza, principalmente 

na APS, onde o enfermeiro precisa estar aberto ao diálogo para o encontro com o 

usuário/família/comunidade para realizar a CE no crescimento e desenvolvimento infantil, que 

é a essência do seu processo de trabalho, pois ela pode ser individual ou coletiva. 

 Em virtude disso, percebe-se que tecnologia pode ter um duplo sentido: produto e 

significado dependendo de quem e como é utilizada, podendo existir como ambas, força 

material objetiva, como uma realidade dinâmica e construída socialmente, para a melhoria da 

qualidade de vida desta sociedade. 
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3 REVISÃO DE LITERATURA 

 

3.1 Telenfermagem 

O Telessaúde Brasil Redes, estabelecido pela portaria Nº 2.546, de 27 de outubro 2011, 

foi redefinido e ampliado a partir da proposta de 2007. Entende-se Telessaúde como o 

estabelecimento autônomo que utiliza tecnologias de informação e comunicação para realizar 

assistência e educação em saúde, através de distâncias geográficas e temporais (BRASIL, 2011 

b).  

O projeto Telenfermagem, parte integrante do Telessaúde Brasil Redes iniciou em 2000, 

na Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, Centro Colaborador 

da OMS para o desenvolvimento da pesquisa em Enfermagem (MENDES et al, 2011).  

Este projeto tem como finalidade visualizar novas formas de prestar assistência, 

considera as necessidades locais e colabora para a mudança nas práticas, a partir do momento 

que oferece a possibilidade de educação à distância (EAD) para a equipe de saúde. Portanto, 

esta estratégia de ensino-aprendizagem utiliza-se de recursos tecnológicos de informação, por 

meio da interligação via rede dos pontos de acesso para melhorar a qualidade da assistência 

prestada nas unidades de saúde e cooperar para a formação permanente dos profissionais de 

enfermagem (GUIMARÃES; GODOY; ASSIS, 2013). 

Para isso, o Telenfermagem prioriza a utilização de tecnologias de comunicação e 

informação de fácil acesso e manuseio, além de custo baixo, utiliza a rede de informação criada 

entre os municípios integrantes do Telessaúde Brasil Redes em cada estado e a interligação 

entre os núcleos dos demais estados participantes no país (GUIMARÃES, GODOY, ASSIS, 

2013). 

Dentre as ferramentas empregadas pelo Telenfermagem para a EAD estão a 

videoconferência temática, sistema de comunicação entre pontos geograficamente afastados, 

que oportuniza a troca de imagens, vídeo e áudio entre as partes conectadas e teleconsultoria, 

ferramenta que permite a comunicação entre o enfermeiro e o teleconsultor por meio de 

mensagens eletrônicas com o intuito de auxiliar na tomada de decisão de casos clínicos e de 

gestão em saúde (GUIMARÃES; GODOY; ASSIS, 2013; DAL SASSO, 2012). 

A teleconsultoria possibilita uma integração de forma individualizada entre enfermeiros 

inseridos nas US e o teleconsultor vinculado à universidade, institui uma relação entre a prática 

assistencial e a academia e melhora a qualidade da assistência prestada à população do 

território. A utilização da ferramenta para consulta pode ser realizada de duas formas: on-line, 
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em que o profissional apresenta seu caso clínico em tempo real para o especialista; e off-line, 

em que o enfermeiro escolhe o especialista para o qual deseja encaminhar sua dúvida, direciona 

de forma resumida o caso que será respondido via sistema, em determinado prazo 

(GUIMARÃES; GODOY; ASSIS, 2013; BRASIL, 2012).  

Compreende-se que tanto a videoconferência quanto a teleconsultoria apresentam um 

impacto positivo na qualificação e na resolutividade diante do acesso à informação de qualidade 

na APS, ao atender às necessidades dos profissionais no seu cotidiano de trabalho, sem 

necessitar ser afastado das suas atividades, possibilita maior autonomia no processo de ensino-

aprendizagem, troca de saberes entre os atores envolvidos, bem como a facilidade de acesso 

geográfico e o custo baixo ( GUIMARÃES et al, 2013). 

Neste contexto, a articulação entre as instituições de ensino e as unidades de saúde 

mediada pela tecnologia e pelas ferramentas disponibilizadas pelo projeto de Telenfermagem 

resulta em um processo de transformação das práticas assistenciais e aprimora sua realização. 

Percebe-se que a utilização da EAD vinculada à tecnologia é uma estratégia positiva para 

capacitar os enfermeiros em sua prática assistencial no SUS, favorece principalmente a 

assistência/atenção oferecida na APS (SOUZA-JUNIOR, 2014).  

O projeto representa um modelo de utilização da tecnologia de forma a constituir uma 

rede que propicia o aperfeiçoamento do ensino, da assistência, da pesquisa, bem como o 

monitoramento das ações de Enfermagem no Brasil. Contribui assim, para o desenvolvimento 

das habilidades e competências necessárias para a Enfermagem intervir no processo saúde-

doença junto às coletividades, de acordo com os pressupostos do SUS (DAL SASSO, 2012). 

O Telenfermagem emerge neste ambiente tecnológico com proposta para capacitar 

acadêmicos do curso de graduação e pós-graduação, enfermeiros e trabalhadores de 

enfermagem inseridos na APS sobre assuntos do seu cotidiano, oportuniza assim a reflexão 

sobre o seu fazer e a possibilidade de realizar as boas práticas em saúde (CARNEIRO; BRANT, 

2013). 

Os resultados alcançados com o Projeto Telenfermagem demonstram que o uso da 

tecnologia em EAD configura-se como uma importante ferramenta que pode impactar 

positivamente a qualificação da prática de cuidados da rede de serviços do SUS, em especial da 

APS. Contudo, as limitações impostas pela realidade do trabalho para a capacitação das equipes 

são exemplo da pouca valorização da atividade de capacitação como ferramenta relevante para 

melhoria do processo de trabalho em saúde (GUIMARÃES; GODOY; ASSIS, 2013). 

Em virtude da relevância desta tecnologia para o fazer da Enfermagem na APS optou-

se pelo emprego da teleconsultoria, neste estudo, já que a mesma aproxima o serviço da 
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academia e da pesquisa, além de r a educação permanente do enfermeiro no seu contexto de 

trabalho. Com isso, utilizou-se o Telenfermagem para operacionalizar o software-protótipo da 

CE para o acompanhamento do CD infantil em menores de 24 meses. 

Portanto, torna-se fundamental que esta ferramenta seja incorporada de maneira crítico-

reflexiva desde a formação do nível técnico, da graduação e pós-graduação em Enfermagem 

como também na educação permanente, na ampliação do cuidado e na superação dos desafios 

encontrados no fazer cotidiano.  

 

3.2 Consulta de enfermagem 

 

A CE existe desde a década de 1920 no Brasil, porém era denominada de entrevista pós-

clínica, por se tratar de um procedimento delegado pela equipe médica ao enfermeiro, a título 

de complementação da consulta médica (DUNCAN et al., 2013). 

A denominação "Consulta de Enfermagem" emerge, no Brasil, nos anos de 1960. A 

trajetória da metodologia da assistência de enfermagem revela-se a partir de críticas, esforços e 

reflexões. O emprego da sistematização de ações de enfermagem ocorreu com Wanda de Aguiar 

Horta, na década de 1970, baseada na teoria das ‘necessidades humanas básicas’ de Maslow, 

sob a classificação de João Mohana (HORTA, 2011). 

Porém, a inclusão da sistematização da assistência só ocorreu com Lei 7.498/86 que 

simboliza o reconhecimento da sociedade sobre a relevância da implantação do método 

científico no processo de trabalho do enfermeiro (KLETEMBERG et al, 2010). 

A sua implantação nas instituições brasileiras consolida o trabalho do enfermeiro, visto 

que se constitui num instrumento para alcançar uma assistência de maior qualidade e 

humanizada. Permite ainda, ao cliente que expresse seus sentimentos, propicia, assim para 

ambos, o diagnóstico dos problemas de saúde. É, portanto, um momento de encontro no qual 

se estabelece um vínculo enfermeiro-cliente e o diálogo.  

A esse respeito, Zagonel (2001) relata que o enfermeiro, ao realizar a CE, implementa 

os elementos do cuidado ao atuar de forma transformadora, distancia-se do mecanicismo e 

tecnicismo e coloca em prática um modelo compreensivo, de respeito, sensibilidade e 

solidariedade.  

A CE encontra-se listada dentre as atividades-fim do enfermeiro, que são aquelas que 

somente podem ser executadas por ele, sem possibilidade de delegação a outro membro da 

equipe de enfermagem, enquanto que as atividades-meio são representadas pela formação de 
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recursos humanos de enfermagem em seus diferentes níveis (VANZIN; NERY, 2000; 

SANTOS; CUBAS, 2012). 

Nesse sentido, esse profissional precisa reconhecer a consulta como possibilidade de 

diálogo comunicativo que estreita os laços relacionais e interpessoais para a ambiência 

terapêutica e valida, assim o procedimento, não sendo apenas um dispositivo técnico. Portanto, 

o cliente deve interagir com o enfermeiro compartilha suas aflições e dúvidas de acordo com a 

sua percepção de mundo (GENTIL DINIZ et al., 2009). 

Sistematização da assistência de enfermagem (SAE) permite a aproximação entre o 

enfermeiro, pessoa, família e comunidade, visto que é um instrumento de trabalho que pode 

contribuir significativamente para a qualidade dos cuidados prestados, uma vez que possibilita 

o planejamento das ações de enfermagem direcionadas para as necessidades reais e potenciais 

dos indivíduos.  

Serve de elo para a comunicação entre os profissionais desde que esteja de acordo com 

a realidade e as necessidades de seus usuários e estabelece, assim uma comunicação clara e 

objetiva entre os membros da equipe de saúde (LEOPARDI, 1999). 

Da mesma forma, a SAE torna-se um método de realização da CE que está respaldada 

legalmente pela Resolução nº 272/2002 Conselho Federal de Enfermagem (COFEN). Essa 

resolução dispõe sobre a SAE como atividade privativa do enfermeiro e como modelo 

assistencial a ser aplicado em todas as áreas de assistência à saúde pelo enfermeiro e interpreta-

a como sinônimo do Processo de Enfermagem (COFEN, 2002). 

 Pela relevância do papel do enfermeiro na Saúde Coletiva, em 2009, o COFEN publica 

a Resolução nº 358/2009, que dispõe sobre a SAE e a implementação do Processo de 

Enfermagem em ambientes, públicos ou privados em que ocorre o cuidado profissional de 

enfermagem, e dá outras providências. Ressalta que o Processo de Enfermagem deve ser 

realizado, de modo deliberado e sistemático, em todos os ambientes, públicos ou privados, em 

que ocorre o cuidado profissional de enfermagem (COFEN, 2009). 

A Resolução enfatiza que quando o Processo de Enfermagem se realiza em instituições 

prestadoras de serviços ambulatoriais de saúde, domicílios, escolas, associações comunitárias, 

entre outros, corresponde à CE. Está organizada em cinco etapas inter-relacionadas, 

interdependentes e recorrentes: Coleta de dados de Enfermagem ou HE, DE, Planejamento de 

Enfermagem, Implementação; e AE.  

A Coleta de dados de Enfermagem ou HE, primeira fase do PE, tem o intuito de obter 

informações sobre a pessoa, família ou coletividade humana e sobre suas respostas durante o 

processo saúde/doença, com o apoio de métodos e técnicas variadas (COFEN, 2009). 
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O HE consta da etapa de coleta de informações a respeito do cliente, que utiliza a 

investigação através da observação, exame físico e anamnese, e essa coleta pode ser obtida 

através de outras fontes, como exames laboratoriais e diagnósticos, bem como do prontuário. 

Nesta fase, o enfermeiro tem como foco a obtenção de informações do cliente que lhe dêem um 

perfil do estado geral de saúde e dos aspectos físicos, psicológico, sociocultural, espiritual, 

cognitivo e relativo ao nível de desenvolvimento; das condições econômicas; das suas 

capacidades funcionais; e do seu estilo de vida (NÓBREGA; SILVA, 2009). 

A segunda etapa, o DE, constitui-se na interpretação e no agrupamento dos dados 

coletados na etapa anterior, que apóiam a seleção das ações ou intervenções com as quais se 

objetiva alcançar os resultados esperados. O DE representa de forma mais exata as respostas da 

pessoa, família ou coletividade durante o processo saúde/doença (COFEN, 2009). 

O DE é um instrumento que possibilita individualizar o cuidado, transformar o fazer da 

enfermagem, servir de base para as intervenções, organizar o saber da Enfermagem, bem como 

introduzir o método científico na profissão. Tem como finalidade identificar as necessidades 

existentes, os pontos fortes e essenciais, obtidos a partir da análise das informações coletadas 

na investigação e essenciais para o cuidado (NÓBREGA; NÓBREGA, SILVA, 2011). 

Já o Planejamento de Enfermagem caracteriza-se como a determinação dos resultados 

esperados. As ações ou intervenções de enfermagem que serão realizadas frente às respostas da 

pessoa, família ou coletividade humana em um dado momento do processo saúde/doença 

denominam-se de Implementação (COFEN, 2009).  

A AE trata-se de um processo contínuo de verificação de mudanças nas respostas da 

pessoa, família ou coletividade humana durante o processo saúde/doença, para determinar se as 

ações ou intervenções de enfermagem alcançaram o resultado esperado, avalia a necessidade 

de adaptações nas etapas do Processo de Enfermagem (COFEN, 2009).  

Em suma, para que a CE seja eficiente, as cinco etapas devem ser contempladas de 

forma inter-relacionada, momento em que os problemas e necessidades identificados permitem 

conclusões diagnósticas, o planejamento e a avaliação da enfermagem, além de possibilitar a 

continuidade do cuidado e o registro da Enfermagem. 

Representa um avanço para a profissão no Brasil, pois respalda o cuidado de 

enfermagem direcionado ao ser humano, norteado por princípios científicos, com o intuito de 

proporcionar uma assistência individualizada, de qualidade, humanizada e que atenda às reais 

necessidades do paciente (MOREIRA, 2002). Como estratégia, oferece aos enfermeiros uma 

forma lógica, sistemática e racional de organizar as informações utilizadas na realização do 

cuidado (ZAGONEL, 2001).  
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Numa perspectiva mais humanística, a CE é vista como uma ação direcionada a 

promover as interações entre o cliente, profissional e ambiente, estimular o bem-estar do cliente 

e viabilizar ações que o valorizem como ser em busca de sua auto-realização (ZAGONEL, 

2001). Sendo ainda um instrumento para a interação, a aproximação e contato com o ser 

humano, oportuniza o desvelar, a compreensão, a descoberta, a escuta, a observação e a tomada 

de decisão. Portanto, sua prática é essencial em qualquer situação de enfermagem nos contextos 

de saúde tanto individual como coletiva.  

Contudo, de acordo com Vanzin e Nery (2000), a CE tem mais valor na saúde coletiva 

em virtude desta estratégia enfatizar a proteção e promoção da saúde, conduzir o indivíduo a 

responsabilizar-se por sua saúde e favorecer ao mesmo uma condição de ser um agente 

multiplicador das ações na comunidade, consideradas como relevantes à prática em saúde 

coletiva. 

A participação do enfermeiro de modo mais amplo em Saúde Pública ocorreu a partir 

da sua inserção nas diferentes linhas de cuidado e na ESF, estratégia que tem o intuito de 

favorecer a implantação de uma equipe em um determinado território para a criação de vínculo 

e possibilidade de momentos de ensino-aprendizado. 

Portanto, a CE nesse contexto reforça as atribuições do enfermeiro segundo uma 

perspectiva complexa e integrativa da clínica com o coletivo, além de possibilitar a 

sistematização e a humanização do cuidado prestado. 

 

3.3 As Políticas Públicas de Saúde da Criança no Brasil e a CE no CD infantil  

 

Ao longo da história das políticas públicas de saúde da criança no Brasil merece 

destaque a criação do Programa Nacional de Saúde Materno-Infantil (PNSMI), em 1975, com 

o intuito de contribuir para a redução da morbimortalidade da mulher e da criança. Em 1983, o 

Ministério da Saúde elaborou a Política de Assistência Integral à Saúde da Mulher e da Criança 

(PAISMC), com o objetivo de melhorar as condições de saúde da mulher e da criança, 

incrementando a cobertura e a capacidade resolutiva da rede pública de serviços de saúde 

(BRASIL, 2011 a).  

Em 1984, o PAISMC dividiu-se e originou o Programa Assistência Integral à Saúde da 

Mulher (PAISM) e o Programa de Atenção Integral à Saúde da Criança (PAISC), este último 

com o intuito de reduzir a morbimortalidade infantil.  

Nesse contexto, para reorganizar os serviços de APS o MS criou, em 1994, o Programa 

Saúde da Família, que apresenta como eixo lógico a promoção da saúde, a territorialização, a 
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integralidade e a continuidade das ações de saúde. No entanto, a ideia de verticalidade e 

transitoriedade incutida na palavra “programa” fez com que o MS rompesse com esse conceito 

e passasse a utilizar, em 1996, a denominação ESF (CORBO; MOROSINI; PONTES, 2007). 

Nesse modelo de produção de saúde, os profissionais devem identificar-se com a 

proposta de trabalho, o que exige criatividade, iniciativa e vocação. Além disso, demanda uma 

nova estruturação na formação de profissionais, a qual deve ser realizada na base da academia, 

ou seja, nas Instituições de Ensino Superior. 

Outro instrumento de relevância para o fortalecimento do PAISC foi o lançamento da 

Agenda de Compromissos com a Saúde Integral da Criança, em 2004, para apoiar a organização 

da assistência à população infantil e possibilitar que os gestores e profissionais de saúde 

identifiquem as ações prioritárias para a saúde da criança (BRASIL, 2004). 

Nessa perspectiva, o Pacto pela Saúde foi firmado em 2006 e modificado pela Portaria 

2669, de 3 de novembro de 2009, entre os três níveis de gestão do SUS, a partir de princípios 

que redefinem os instrumentos de regulação, programação e avaliação, valorizam a cooperação 

técnica entre os gestores e propõem financiamento tripartite. O pacto tem três dimensões: pacto 

pela vida, pacto de gestão e o pacto em defesa do SUS. O primeiro celebra um compromisso 

entre os gestores, com o intuito de melhorar a situação de saúde da população, com 11 

prioridades pactuadas e dentre elas, merece destaque a redução da mortalidade infantil e 

materna (BRASIL, 2009). 

As ações propostas pelo pacto pela vida não resultaram em grandes modificações na 

taxa de mortalidade infantil, sendo necessária uma nova intervenção do MS, que institui no 

âmbito do SUS as Redes de Atenção à Saúde (RAS), dentre elas a Rede Cegonha, através da 

Portaria nº 1.459, de 24 de junho de 2011, que foi modificada pela Portaria nº 2.351, de 5 de 

outubro de 2011. Essa rede tem, dentre suas prioridades, garantir a atenção à saúde das crianças 

de 0 a 24 meses, com qualidade e resolutividade. 

Em virtude da dimensão e complexidade das políticas públicas e a necessidade de 

fortalecimento dos eixos temáticos estratégicos para promover a integralidade do cuidado da 

criança e a pactuação ocorrida, em 2014, na 8ª reunião da Comissão Intergestores Tripartite 

(CIT) foi instituída a PNAISC, em 2015, cujo objetivo é: 

“promover e proteger a saúde da criança e o aleitamento materno, 

mediante a atenção e cuidados integrais e integrados da gestação aos 9 

(nove) anos de vida, com especial atenção à primeira infância e às 

populações de maior vulnerabilidade, visando à redução da 

morbimortalidade e um ambiente facilitador à vida com condições 

dignas de existência e pleno desenvolvimento” (BRASIL, p. 3, 2015). 

 



39 

 

Diante do exposto, constata-se que a consulta da puericultura é uma atribuição de 

responsabilidade da enfermagem, que tem um papel de relevância na consolidação do SUS, 

pois a CE no CD infantil torna-se uma estratégia importante para redução da mortalidade 

infantil, bem como para a melhoria da qualidade da assistência prestada à criança, com o intuito 

de promover, proteger e recuperar a saúde desta clientela. 

Para isso, o MS lança em 2012 o caderno de atenção básica: saúde da criança: CD com 

o objetivo de apoiar as equipes da APS no processo de qualificação do cuidado e articulação 

em rede. Constitui-se em uma ferramenta de organização do processo de trabalho das equipes 

e dos processos em educação permanente, para melhoria do acesso e da qualidade no cuidado 

às crianças no âmbito do SUS. 

Nesta publicação, percebe-se a relevância do papel do enfermeiro na atenção à saúde da 

criança, pois este profissional tem suas atribuições elencadas nas consultas de puericultura: na 

primeira consulta e nas consultas subsequentes na trajetória de vida infantil. Estas devem seguir 

um calendário mínimo de consultas: até 15 dias de vida, 1 mês, 2 meses, 4 meses, 6 meses, 9 

meses, 12 meses, 18 meses, 24 meses, 3 anos, 4 anos, 5 anos e 6 anos (BRASIL, 2012).  

A implementação desse calendário para a CD deve abordar o crescimento, considerado 

como um aumento do número e tamanho das células na medida em que elas se dividem e 

sintetizam novas proteínas. Portanto, na infância se processam a formação dos órgãos e o 

aumento global do organismo. Já o desenvolvimento implica em uma transformação gradual, 

bem como a expansão das capacidades individuais através do crescimento, amadurecimento e 

da aprendizagem, sendo, consequentemente, a aquisição de competências e capacidades que 

ocorrem ao longo da vida (HESSELGRAVE et. al., 2011). 

De acordo com Campos et al. (2011) a CE de puericultura às crianças assistidas pelas 

Equipes da ESF é uma prática sistematizada, porém observa-se em alguns estudos que nem 

todos os enfermeiros sentem-se aptos, nem interagem tranquilamente nesta atividade em sua 

prática cotidiana. Assim, o enfermeiro que não consegue desenvolver a CE de forma ideal, 

realiza adaptações: em função de ter pouco espaço físico, faz adaptações no ambiente; para 

superar a falta de tempo, delega aos auxiliares de enfermagem a verificação das medidas 

antropométricas, realiza orientações em grupo de puericultura e, individualmente, faz a 

avaliação do CD e da carteira de vacinação da criança. 

O enfermeiro necessita compreender que a CE visa um atendimento integral à criança e 

à família, indo além das intercorrências e considerar a questão educativa, o que possibilita 

prevenir precocemente os agravos à saúde. Assim, além de pesar, medir e examinar a criança 

inteira, ele avalia seu crescimento e desenvolvimento, a carteira de vacinação, acompanha a 
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criança desde a gestação, busca direcionar a família para que tenha condições de lidar de 

maneira satisfatória com seus problemas (CAMPOS et al, 2011). 

Neste contexto, a CE deve ser realizada de acordo com suas fases e embasada em uma 

classificação, em especial, no que concerne o acompanhamento do CD infantil, pois se 

constituem como indicador diretamente relacionado com a promoção, proteção e manutenção 

da saúde da criança. Portanto, torna-se necessária a avaliação do enfermeiro conforme o 

preconizado pelo MS, para que identifique precocemente alterações no CD ou desvios nos 

padrões estabelecidos e realize as intervenções pertinentes oportunamente. 

 

3.4 Teoria das Necessidades Humanas Básicas 

 

A TNHB foi apresentada à comunidade de Enfermagem brasileira nos anos de 1970, 

por Wanda de Aguiar Horta, definindo o campo de atuação desta profissão e sua metodologia. 

Essa teoria foi desenvolvida a partir da Teoria da Motivação Humana de Maslow, sofre também 

influência da teoria da homeostase de McDowell, da teoria do holismo de Levine, da teoria da 

adaptação de Roy e da teoria de King (HORTA, 2011).   

Horta optou por utilizar na elaboração de sua teoria a denominação de João Mohana que 

classificou as necessidades em três níveis: psicobiológicas; psicossociais e psicoespirituais, 

onde os dois primeiros níveis são inerentes ao ser humano em seus diversos aspectos e o terceiro 

está relacionado ao próprio homem (HORTA, 2011; NEVES, 2006; KOERICH et al., 2007). 

 A CE foi desenvolvida e estruturada de acordo com as necessidades humanas básicas 

específicas da criança menor de dois anos de vida. Destaca-se que as necessidades 

psicobiológicas e psicossociais foram adotadas para elencar os duzentos e dois DE e as trezentos 

e trinta e oito intervenções de enfermagem levantados da CIPE®, descritos a seguir: 

 

a) Necessidades Psicobiológicas: optou-se em contemplar, neste bloco, todas as 

necessidades psicobiológicas, conforme descritas na teoria de Wanda Horta agrupadas 

em 11 tópicos, os quais foram organizados da seguinte forma: oxigenação; hidratação; 

nutrição; eliminação; sono; cuidado corporal; integridade física e cutaneomucosa; 

regulação térmica; regulação imunológica; percepção olfativa, visual, auditiva, tátil, 

gustativa, dolorosa e terapêutica. 

b) Necessidades Psicossociais: as necessidades da dimensão psicossocial foram 

organizadas e agrupadas dois um tópico: segurança/amor e aceitação/gregária; 

aprendizagem e comunicação. 



41 

 

 Horta elaborou a TNHB com os conceitos de ser humano, enfermagem, ambiente e saúde, os 

quais estão inter-relacionados. 

O ser humano (indivíduo, família ou comunidade) é definido como ser racional, 

singular, que faz parte do universo e está sujeito a estados de equilíbrio e desequilíbrio no tempo 

e no espaço. Esse ser se distingue dos demais seres do universo por sua capacidade de reflexão, 

por ser dotado de imaginação e simbolização, e poder unir presente, passado e futuro. Estas 

características do ser humano permitem sua unicidade, autenticidade e individualidade, sendo 

parte integrante do universo, interagindo com este e sofrendo influências dele no tempo e no 

espaço. 

Compreende-se a enfermagem, nesta teoria, como a ciência e a arte de assistir o ser 

humano no atendimento de suas necessidades básicas, de torná-lo independente dessa 

assistência, quando possível, pelo ensino do autocuidado, de recuperar, manter e promover a 

saúde em colaboração com outros profissionais (HORTA, 1979). Já o ambiente é entendido 

como a dinâmica do universo, e a saúde é o equilíbrio dinâmico no tempo e no espaço 

(MACEDÔ, 2009). 

Para que a enfermagem atue eficientemente, torna-se relevante que desenvolva sua 

metodologia fundamentada no método científico, denominado de processo de enfermagem. De 

acordo, com Horta (2011) esse processo revela-se como um conjunto de ações dinâmicas, 

sistematizadas e interligadas, com o intuito de assistir o ser humano; e constitui-se por seis 

passos ou fases: o HE, o DE, o plano assistencial, a prescrição de enfermagem, a evolução e o 

prognóstico. 

O histórico de enfermagem, segundo Horta (2011) caracteriza-se como um roteiro 

sistematizado para o levantamento de dados do indivíduo, família e comunidade. Já o DE 

constitui-se na identificação das necessidades humanas básicas do indivíduo, família ou 

comunidade que precisam ser atendidas. O plano assistencial corresponde à determinação da 

assistência de enfermagem que o ser humano deve receber diante do diagnóstico estabelecido. 

A prescrição de enfermagem é a implementação do plano assistencial pelo roteiro diário que 

coordena a ação da equipe de enfermagem. A fase da evolução consta do relato diário das 

mudanças ocorridas no ser humano a partir dos cuidados prestados pela enfermagem. O 

prognóstico de enfermagem estima a capacidade do ser em atender às suas necessidades básicas 

alteradas após a implementação do plano assistencial. 

As necessidades humanas básicas são comuns a todos os seres humanos, o que difere é 

como elas se manifestam em cada um, considerando sua interação com o ambiente, que pode 

resultar em um estado de equilíbrio, no tempo e no espaço, ou seja, à saúde, pelo atendimento 
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de suas necessidades básicas constituídas conceitualmente como problemas de enfermagem 

(TANNURE; PINHEIRO, 2013). 

Portanto, a CE deve estar embasada em uma teoria de Enfermagem que direcione suas 

etapas e seja compreendida pelos enfermeiros pela sua relevância e apropriada à realidade em 

que este profissional atua. 

 

3.5 Classificação internacional para a prática de enfermagem (CIPE ®) 

 

 A CIPE® surge em resposta às necessidades reconhecidas pela profissão a partir da 

década de 1980, quando as associações membros do CIE suscitaram estudos para o 

desenvolvimento do projeto de um vocabulário de termos estruturados para descrever e 

organizar a prática de enfermagem em uma linguagem universal (CIE, 2008). 

Segundo Garcia e Egry (2010), a CIPE® é uma ferramenta de informação para descrever 

o fazer, bem como prover dados que identifiquem a contribuição da profissão no cuidado da 

saúde e promovam mudanças nessa prática por meio da educação, administração e pesquisa. 

Dentre os propósitos iniciais, cabe ressaltar que a mesma fornece uma ferramenta para 

descrever e documentar a prática clínica de enfermagem, utilizar o instrumento como pilar para 

a tomada de decisão clínica e fornecer à enfermagem um vocabulário e um sistema de 

classificação que possa ser utilizado para dados de enfermagem nos sistemas de informação 

computadorizados. 

A CIPE® revela-se como um instrumento de promoção e organização do cuidado e de 

qualidade da assistência (PFEILSTICKER; CADÊ, 2008), sendo consequentemente, uma 

ferramenta produtora de informações para a tomada de decisão do enfermeiro por meio de uma 

linguagem de enfermagem unificada e universal. É uma terminologia combinatória que permite 

ao enfermeiro formular, delinear intervenções e identificar resultados para os cuidados 

prescritos (SILVA; MALUCELLI; CUBAS, 2008).  

Cabe salientar que tem entre outros objetivos identificar um vocabulário especial, 

desenvolver um sistema de classificação dos componentes da prática de enfermagem 

(fenômenos, ações e resultados) nos cuidados primários e serviços comunitários de saúde dos 

países envolvidos no projeto da CIPE®, de modo a sistematizar uma linguagem específica que 

descreva essa prática na APS (GARCIA; NÓBREGA, 2013). 

Em 1996, foi publicada a Versão Alfa da CIPE®, uma estrutura unificada envolvendo a 

denominação, classificação e ligação dos fenômenos da enfermagem prática. Com o uso dessa 
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versão surgiram novas necessidades enviadas ao CIE, determinantes para a edição da Versão 

Beta, lançada em 1999 (NÓBREGA; GARCIA, 2013). 

Em 2001 foi publicada a Versão Beta 2, que foi definida como uma classificação de 

fenômenos de enfermagem, ações de enfermagem e resultados que descrevam esta profissão. 

Os enfermeiros que participaram desse processo de elaboração recomendaram diversas 

modificações, correções e a inclusão de alguns códigos, conceitos e termos (CIPE, 2008). 

A Versão 1.0 da CIPE, lançada em 2005, resulta de uma linguagem completa e 

sofisticada, apoiada na utilização de software de sistemas de informações, de modo a simplificar 

a representação da classificação, evitar redundância e ambigüidade entre os termos (ICN, 2006).   

 Diante da relevância dessa classificação para a Enfermagem, a Ordem dos Enfermeiros 

de Portugal, em associação ao CIE, em março de 2006, reconheceu a importância dos Sistemas 

de Informação e das Tecnologias de Informação para a decisão, qualidade e segurança dos 

cuidados, e lançou a versão oficial em português (de Portugal) da primeira edição da CIPE® 

1.0. Cabe destacar que no Brasil a CIPE® Versão 1.0 ocorreu em julho de 2007(ICN, 2008). 

 Já em 2008, foi apresenta uma nova versão da CIPE, a 1.1, cuja disponibilidade se 

limitou à web. Essa versão incluiu declarações de diagnósticos, resultados e intervenções de 

enfermagem no corpo da classificação. Outro destaque foi a adequação da classificação à norma 

ISO 18.104 – Integração de um Modelo de Terminologia de Referência para Enfermagem 

(CUBAS; SILVA; ROSSO, 2010). 

Outro momento importante foi a reunião anual da Organização Mundial da Saúde – 

Família das Classificações Internacionais (OMS/FCI), ocorrida em Gurgaon, na Índia, em 

outubro de 2008, quando a CIPE® foi incluída como integrante da FCI. Nesse contexto, inicia-

se um movimento para adequar a estrutura da CIPE® à estrutura das outras classificações da 

família, sendo fato determinante para o lançamento da Versão 2 (CIE, 2011). A CIPE® Versão 

2 foi divulgada em julho de 2009, durante o Congresso do ICN, em Durban, na África do Sul. 

Ela possui mais de 400 novos conceitos em sua estrutura, resultantes do trabalho coordenado 

pelo Conselho no sentido de garantir a consistência e precisão da classificação.  

Em 2011, foi lançada a CIPE® Versão 2011 na Conferência do ICN 2011, em Valletta, 

Malta. A edição portuguesa desta Versão apresenta-se em formato de e-publicação, mais uma 

estratégia no sentido de aproximar a CIPE aos contextos da prática clínica de Enfermagem. A 

CIPE® Versão 2011 consiste numa atualização da publicação em papel da CIPE® Versão 2, 

tendo sido efetuada uma compilação da revisão dos termos menos adequados aos contextos de 

prestação de cuidados de Enfermagem (ICN, 2014). 
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Foi lançada a versão 2013, traduzida para o português do Brasil e classifica os conceitos 

pré-coordenados relativos aos diagnósticos, resultados e intervenções de enfermagem e os 

conceitos primitivos, distribuídos pelos sete eixos que compõem a CIPE® (GARCIA; BARTZ; 

COENEN, 2015).  

A CIPE® Versão 2015 foi lançada para o português do Brasil, juntamente com um 

navegador novo e melhorado para uso comercial e não-comercial, como a avaliação e pesquisa. 

Para isso o ICN deve autorizar a utilização da CIPE® (ICN, 2015). 

 Nessa perspectiva, a utilização do CIPE® torna-se um desafio, visto que a aplicação dos 

diagnósticos pelos enfermeiros na APS, em nosso país, ainda não faz parte do processo de 

trabalho desse profissional de saúde, já que são poucas as experiências com o emprego dessa 

ferramenta. Porém, percebe-se a relevância do uso dessa tecnologia para atuar no processo 

saúde/doença da comunidade, especialmente para melhorar a qualidade de saúde da população 

infantil brasileira. 

 Deve-se destacar que durante o desenvolvimento da CIPE®, o Conselho Internacional 

de Enfermeiros (ICN) identificou que a mesma não contemplava termos relacionados à atenção 

primária e à prática de enfermagem em serviços comunitários de saúde. Nesse contexto, o 

conselho propôs aos países da América Latina a organização e identificação de termos 

característicos de cada realidade e região (BARROS; CHIESA, 2007). 

 A contribuição brasileira a essa proposta foi o projeto Classificação Internacional das 

Práticas em Saúde Coletiva® (CIPESC®), elaborado e desenvolvido pela Associação Brasileira 

de Enfermagem (ABEn), sob orientação do Conselho e apoio financeiro da Fundação Kellogg. 

A CIPESC® tem como principal finalidade descrever as diferenças culturais, revelar a 

dimensão, a diversidade e a amplitude das práticas de enfermagem no contexto do SUS, e teve 

como base a versão beta da CIPE® (EGRY; MISHIMA; ANTUNES, 1999). 

 Portanto, a CIPE® emerge como uma tecnologia inovadora para o processo de trabalho 

da enfermagem, tornando-se capaz de incentivar mudanças na formação e na qualificação do 

enfermeiro, bem como proporcionar um cuidado para transformar e solucionar os problemas 

individuais e coletivos.  

 Assim, percebe-se que a implantação desta classificação torna-se um desafio para a 

Enfermagem brasileira, especialmente no que tange a sua adoção pelo enfermeiro na APS, 

através do uso da CE sistematizada e informatizada neste contexto. Possibilita uma reflexão 

sobre a relevância do uso de tecnologias no processo de trabalho em saúde e da enfermagem 

para prestar um cuidado de qualidade e humanizado. 
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4 OBJETIVOS 

 

4.1 Geral 

 

Desenvolver um software (protótipo) para CE aplicada ao acompanhamento do CD 

infantil na APS. 

 

4.2 Específicos 

 

 Construir e validar o conteúdo de um instrumento de HE para a primeira consulta e para 

a consulta subsequente aplicada ao acompanhamento do CD infantil, fundamentado na TNHB 

e na CIPE®; 

 Propor um software (protótipo) para a CE aplicada ao acompanhamento do CD infantil, 

fundamentado na TNHB e na CIPE®. 
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5 MÉTODO 

 

5.1 Tipo de estudo 

 

Trata-se de um estudo metodológico, com abordagem mista, voltado para o 

desenvolvimento de um software-protótipo aplicada ao acompanhamento do CD infantil, 

fundamentado na TNHB, embasado na CIPE®, para Unidades de ESF. 

Este tipo de pesquisa busca investigar os métodos de obtenção, organização e análise de 

dados, por meio da elaboração, validação e avaliação de instrumentos e técnicas de pesquisa, 

com o intuito de alcançar um instrumento confiável e preciso, para que possa ser utilizado por 

outros pesquisadores (POLIT; BECK; HUNGLER, 2011).  

 
Figura 01: Esquema metodológico do desenvolvimento do software-protótipo para o 

acompanhamento do CD infantil em unidades de ESF, 2016. 

 

Para a construção do instrumento de CE, o percurso metodológico constou de cinco 

fases: 

 

5.2 Revisão da literatura 

 

Para elaboração dos instrumentos da CE, de primeira consulta e para as subsequentes, 

realizou-se uma revisão da literatura científica no que concerne à prática do enfermeiro na saúde 

da criança no contexto da APS.  

Inicialmente realizou-se à seleção de descritores e sinonímias utilizados em estudos 

publicados e disponíveis nas bases mencionadas acima. Para tanto, foram adotados os 

descritores indexados no vocabulário controlado do Medical Subject Heading Terms (MeSH), 
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quando a terminologia empregada nas bases consultadas estava na língua inglesa, e Descritores 

em Ciências da Saúde (DeCS) para aquelas que utilizavam a língua portuguesa. 

Para a localização dos estudos utilizou-se os MeSH: comprehensive health care (1); 

child health (2); nursing process (3); child development (4); nursing (5) e os descritores 

controlados: assistência integral a saúde (1), saúde da criança (2), processos de enfermagem 

(3), desenvolvimento infantil (4), enfermagem (5). O cruzamento entre os descritores ocorreu 

pelo operador booleano AND. Nas buscas foram empregados três cruzamentos entre os MeSH 

e os descritores: 1) 1 AND 2; 2) 4 AND 5; 3) 3 AND 2. 

Após a seleção dos descritores e sinonímias, realizou-se a busca eletrônica dos estudos 

no Banco de Teses da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(CAPES), nas bases de dados Sistema Latino-Americano e do Caribe de Informação em 

Ciências da Saúde (LILAC’s), Scientific Electronic Library Online (SciELO), Medical 

Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE) e U.S. National Library of 

Medicine (PUBMED) e Sciverse Scopus – Elsevier (SCOPUS), bem como livros, teses, 

dissertações e documentos oficiais do MS e COFEN sobre a temática em estudo. A revisão 

ocorreu no período de 15 a 30 de novembro de 2015. Para isto, empregou-se o operador 

booleano AND, conforme descrito na estratégia de busca acima. 

Como critério de inclusão para o refinamento dos artigos foram considerados: artigos 

disponíveis em texto completo em meio eletrônico, entre os anos 2005 e 2015, nos idiomas 

português, inglês ou espanhol, disponíveis gratuitamente e que versassem sobre a CE realizada 

pelo enfermeiro à criança na APS. Os estudos duplicados, em formato de editorial, carta ao 

editor, artigos de opinião foram excluídos. Na etapa final dessa revisão, os artigos foram pré-

selecionados a partir da leitura dos títulos e resumos e a amostra final foi alcançada com base 

na leitura dos artigos na íntegra, conforme fluxograma apresentado na Figura 2. 

 

Figura 02: Fluxograma referente à seleção dos estudos nas bases de dados. Natal/RN, 2016. 

 

5.3 Estruturação dos instrumentos para validação do conteúdo da CE para o acompanhamento 

do CD infantil 

• 3.976 PUBMED

• 101 LILACS

• 50 BDENF

• 38 SciELO

Encontrados
(n= 4.165)

• 3.965 PUBMED

• 86 LILACS

• 39 BDENF

• 34 SciELO

Excluídos 
( n= 4.124)

• 11 PUBMED

• 15 LILACS

• 11 BDENF 

• 4 SciELO

Seleção para a leitura 
na íntegra
(n= 41)

• 4 PUBMED

• 8 LILACS

• 2 SciELO

• 4 BDENF

Amostra final
(n= 18)
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Para a validação do conteúdo da CE aplicada ao acompanhamento do CD infantil 

utilizou-se a ferramenta google docs, um pacote de aplicativos disponibilizado pela empresa de 

serviços online Google. Dentre os aplicativos optou-se pelo uso dos formulários eletrônicos, o 

qual foi disponibilizado eletronicamente através de dois endereços, um para o instrumento da 

primeira consulta e o outro para consulta subsequente.  

Mediante o propósito desse estudo, o instrumento estruturou-se de acordo com as fases 

do processo de enfermagem, preconizados pela Resolução COFEN nº 358/2009.  Para 

elaboração do HE empregou-se os manuscritos do MS, COFEN e os achados na revisão de 

literatura; a identificação dos diagnósticos e intervenções de enfermagens baseou-se no 

referencial teórico-analítico, dos indicadores empíricos - problemas - das Necessidades 

Humanas Básicas de Horta, 2011 e nos enunciados de diagnósticos, resultados e intervenções 

de enfermagem a partir da CIPE ® (APÊNDICE A) afetadas na saúde da criança e do conceito 

do Conjunto Internacional de Dados Essenciais em Enfermagem (CIDEE).  

 

5.3.1 Seleção dos juízes para participação no estudo 

 

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

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

Tecnológico – CNPq (http://lattes.cnpq.br/), como apresentamos a seguir. 

Os critérios de inclusão para a composição do painel de juízes foram adaptados do 

modelo de seleção de juízes de Fehring (1994), foi estabelecida uma pontuação mínima de cinco 

pontos para seleção dos peritos na área do construto: 1) ser doutor ou mestre em enfermagem, 

com tese/ dissertação na área de interesse - CE, saúde da criança, APS e os aspectos referentes 

ao CD infantil; 2) ter artigo publicado sobre a área de interesse; e 3) ter experiência profissional 

em saúde da criança, atual ou passada, como integrante do quadro de recursos humanos do 

serviço de saúde ou como docente de instituição de ensino, por no mínimo, um ano.  

 Os critérios de exclusão considerados foram: os juízes que não cumpriram com o envio 

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

(TCLE) (APÊNDICE B); bem como a não cooperação em uma das etapas metodológicas de 

validação do conteúdo do instrumento da consulta no tempo pré-determinado.  

A amostra inicial foi constituída pelos 30 primeiros pesquisadores enquadrados nos 

critérios apresentados. Torna-se de suma relevância salientar que, para o estudo baseado pela 

técnica de Delphi, a amostragem não é previsível e não existe um número ideal de participantes 

(SPÍNOLA, 1984). Entretanto, foram seguidas as recomendações de Haynes, Richard e Kubany 
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(1995) quanto ao número de juízes para o processo de validação de instrumentos, os quais 

orientam um número de seis a vinte.  

Depois da seleção dos juízes pesquisou-se em sites e/ou metadados dos artigos 

publicados, a fim de obter o endereço eletrônico dos mesmos. Inicialmente, encaminhou-se a 

carta convite com a apresentação do estudo via correio eletrônico (APÊNDICE C). Estipulou-

se um período de 30 dias para o retorno da resposta da participação ou não dos juízes no estudo. 

Dos 30 juízes convidados, oito aceitaram participar do estudo. Desses, oito completaram a etapa 

Delphi 1 e seis a Delphi 2 e 3. 

Para aqueles que aceitaram colaborar com a pesquisa foram enviados eletronicamente o 

TCLE, o Parecer do Comitê de Ética e as orientações para o preenchimento do instrumento 

disponibilizado online nas páginas do Google docs. O prazo para o retorno dos documentos e 

instrumentos preenchidos foi de 30 dias, a partir da data de envio.  

Após o retorno, via email, do TCLE assinado e digitalizado para a doutoranda, foram 

encaminhadas a avaliação dos instrumentos da primeira CE e da consulta subsequente nas 

etapas Delphi, através do endereço eletrônico consultaenfermagemsaudecrianca@gmail.com. 

Assim, em cada uma destas foram realizadas novas orientações sobre o preenchimento.  

Cabe destacar que em cada rodada de avaliação dos instrumentos da técnica Delphi, 

encaminhavam-se novas orientações para o preenchimento: 1. convite para os juízes 

colaborarem com a pesquisa; 2. orientações sobre as limitações da ferramenta google docs no 

que tange a instabilidade da internet e outros aspectos que dificultam o preenchimento do 

instrumento; e 3. preenchimento obrigatório dos dois formulários que constituem o 

“Instrumento de validação de conteúdo do telenfermagem para o acompanhamento do 

crescimento e desenvolvimento infantil”. 

Essa etapa oportunizou a obtenção do consenso de opiniões quanto à suficiência, 

clareza, repetição, pertinência dos itens do histórico de enfermagem da primeira consulta e da 

subsequente, bem como do formato do instrumento (MAZZO; BRITO, 2013).  Além disso, os 

espaços para sugestão permitiram readequar os itens do instrumento, até a elaboração da versão 

final do histórico das respectivas consultas para o acompanhamento do CD embasado na CIPE®. 

 

5.3.2 Técnica de Delphi 

 

Os instrumentos da CE foram validados pelos especialistas em enfermagem na área de 

saúde da criança por meio da Técnica Delphi quanto à forma e ao conteúdo.  

mailto:consultaenfermagemsaudecrianca@gmail.com
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Compreende-se Delphi como uma técnica sistemática, validada cientificamente, para 

atingir a convergência de opiniões e conhecimento sobre determinado assunto. Neste estudo, 

realizou-se incialmente a análise de um instrumento/questionário pelos especialistas – os juízes 

–, após ocorreu apreciação destas respostas pela doutoranda as quais subsidiaram a elaboração 

da segunda e terceira versões do roteiro das consultas (LINSTONE; TUROFF, 2011). 

De acordo com seus precursores, Dalkey e Helmer (1963), este método tem como 

finalidade obter consenso de opiniões de um grupo de especialistas, de modo mais confiável, 

por meio de uma série de questionários intensivos, intercalados por feedbacks controlados de 

opiniões.  

Destaca-se que os itens que obtiveram consenso foram extraídos dos questionários.  A 

seguir, realizou-se a síntese das respostas e envio destas aos juízes para uma nova avaliação. 

Evidencia-se que a técnica ocorre de forma sistematizada e é executada quantas vezes forem 

necessárias. Sugere-se, no entanto, que a rodada do questionário repita-se até alcançar o 

consenso de 70% a 80%. Nesta pesquisa, optou-se pelo consenso de 80%, que de modo geral, 

em um estudo Delphi, utiliza de duas a três rodadas de opiniões (SCARPARO et al., 2012 p. 

244). 

Foram realizadas três rodadas da técnica Delphi denominadas Delphi 1, Delphi 2 e 

Delphi 3, executadas entre os meses de fevereiro e julho de 2016. Na primeira rodada do 

questionário, Delphi 1, oito juízes participaram da avaliação. Estabeleceu-se o prazo de 30 dias 

para a execução desta etapa e a partir de seu retorno, as respostas foram contabilizadas e 

analisadas.  

 

Figura 3: Esquema de validação de conteúdo dos instrumentos de HE da primeira CE e 

subsequente para o acompanhamento do CD infantil em unidades de ESF, 2016. 
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Na primeira rodada foram enviados os links do google docs, com os instrumentos da 

primeira consulta e das subsequentes, por correio eletrônico, aos oito avaliadores. Após os 

participantes enviarem as respostas, a pesquisadora extraiu os consensos e os questionários 

foram revisados.  

Num segundo momento, os resultados obtidos na primeira rodada de opiniões foram 

enviados por correio eletrônico aos juízes, iniciando-se a segunda rodada de opiniões, Delphi 

2, da qual 6 juízes participaram, em anonimato, de um novo julgamento.  

Cabe destacar, que a análise no Delphi 2 foi realizada por seis juízes, porém os 

especialistas fizeram propostas para readequação nos instrumentos (APÊNDICE E, F, G e H).  

Diante disso, foi necessária a realização de uma nova rodada Delphi 3, da qual 

participaram seis juízes, nesta rodada da técnica Dephi, obteve-se consenso em todos os tópicos 

avaliados pelos juízes nos dois instrumentos de CE (APÊNDICE I e J). 

 

5.4 Desenvolvimento do ambiente do Telenfermagem (software-protótipo) para o 

acompanhamento do CD infantil 

 

A construção do software ocorreu através da parceria entre o Grupo de Pesquisa 

Laboratório de investigação do Cuidado, Segurança, Tecnologias em Saúde e Enfermagem 

(LABTEC) e o Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde (LAIS) ambos da UFRN, com 

destaque ao grupo de pesquisa de informática em saúde que desenvolve diversas ferramentas 

para o auxílio e benefício da saúde pública brasileira.   

O processo de software pode ser definido como um conjunto de políticas, estruturas 

organizacionais, tecnologias, procedimentos e artefatos necessários para conceber, 

desenvolver, implantar e manter um produto de software (FUGGETTA, 2000). Cabe destacar, 

que a qualidade do processo de desenvolvimento de software impacta diretamente na qualidade 

do produto a ser desenvolvido (FUGGETTA, 2000; PRESSMAN, 2006; OSTERWEIL, 1987). 

Portanto, a necessidade de adoção de métodos sistemáticos de levantamento e análise 

de requisitos mostrou-se extremamente necessária para elaboração do projeto. Além do 

processo de programação, um método sistemático deve abranger também as demais fases do 

processo de construção de software. Frente aos inúmeros processos de desenvolvimento de 

software que existem, optou-se por utilizar as etapas a seguir: levantamento e análise de 

requisitos, projeto, implementação, testes, implantação e manutenção. 
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Figura 4: Desenvolvimento do software-protótipo para o acompanhamento do CD 

infantil. Natal/RN, 2016 

 

Na etapa de levantamento de requisitos definiu-se a infraestrutura necessária para o 

desenvolvimento, teste e homologação. Para a análise foram realizadas reuniões entre a 

doutoranda e os especialistas em informática para especificar os requisitos a serem 

desenvolvidos a partir da validação dos juízes. 

A seguir iniciou-se o projeto da arquitetura do sistema, que visa descrever a estrutura de 

nível mais alto da aplicação, identificando seus principais elementos ou componentes e como 

eles relacionam-se uns com os outros. Uma vez definida a arquitetura, o projeto passa a se 

concentrar no detalhamento de cada um desses elementos, até atingir o nível de unidades de 

implementação. 

Destaca-se que na fase de projeto foram consideradas as características necessárias que 

possibilitam a estrutura interna do sistema. Nesta fase foram tomadas decisões relevantes: a 

arquitetura do sistema, a linguagem de programação utilizada, o Sistema Gerenciador de Banco 

de Dados (SGBD) adotado e o padrão de interface gráfica para o sistema. 

O SGBD está interligado a Web, que pode ser descrita como uma plataforma que 

dispõem de um conjunto de técnicas e tecnologias, entre elas a internet e o hipertexto, para criar 

uma rede de informações de amplo alcance. As informações podem estar em formato de texto, 
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áudio, vídeo, imagens etc., e podem ser acessadas por um programa de computador ou 

dispositivo móvel conectado à rede. 

Existem diversas tecnologias para a Web que possibilitam o desenvolvimento de 

sistemas web e, para o desenvolvimento deste Produto utilizou-se: a linguagem de marcação, 

HTML5; a linguagem de estilo, CSS3; a linguagem de programação Python e o framework 

Django.  

Ressalta-se que HTML5 é uma nova versão de HTML (Hypertext Markup Language, 

ou em português, Linguagem de Marcação de Hipertextos), comumente utilizada para criar 

marcações e estruturar documentos, além de permitir o desenvolvimento de forma a maximizar 

a semântica dos mesmos. Assim, sistemas baseados na web podem se beneficiar da estrutura de 

construção dos documentos sendo capazes de “entender” o significado de cada uma das suas 

partes (FERREIRA, 2013). 

Para formatar a apresentação do HTML5 adotou-se o CSS3 (Cascading Style Sheets ou 

Folha de Estilo em Cascata). Essa linguagem tem por objetivo adicionar estilos tais como 

tamanho da fonte, espaçamento, tamanho das imagens e outros (SILVA, 2012). 

Como linguagem de programação foi escolhido o Python em conjunto com o framework 

de desenvolvimento web Django. A linguagem de programação Python tem como 

caraterísticas: simplicidade, clareza, código aberto. Embora simples, é também uma linguagem 

poderosa, podendo ser usada para administrar sistemas e desenvolver grandes projetos 

(MENEZES, 2010). 

Em virtude de ser multiplataforma o Python pode estar disponível em qualquer 

arquitetura de computadores ou sistema operacional, como Linux, FreeBSD3, Microsoft 

Windows ou Mac OS X4.  

O Framework é “uma coleção de bibliotecas” (CARNEIRO JÚNIOR; BARAZI, 2011), 

que oferece ferramentas que facilitam os processos mais comuns no desenvolvimento de uma 

aplicação. Tornaram-se populares na medida em que agilizam o processo de criação. 

Nessa perspectiva, as características do Django que colaboraram com o processo de 

desenvolvimento foram: 

 Mapeamento Objeto-Relacional (ORM): define a modelagem de dados através de classes 

em Python. Com isso é possível gerar suas tabelas no banco de dados e manipulá-las de forma 

simples;  

 Interface Administrativa: essa característica gera automaticamente uma interface para 

administração para os modelos criados através do ORM. 
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 Sistema de Templates: o Django tem uma linguagem de templates poderosa, extensível e 

amigável. Com ela você pode separar design, conteúdo e código em Python. 

A fase projeto é uma fase de tomada de decisão, tendo em vista que muitas soluções são 

possíveis, caracteriza-se pelo processo de refinamento. Utilizou-se um sistema online e definiu-

se as tecnologias que seriam mais eficientes para o desenvolvimento do Produto, que seguem 

abaixo: 

 

 GitLab Community Edition (CE): software de código aberto (licença MIT Expat) para 

colaboração de código. Com essa ferramenta torna-se possível criar projetos e repositórios; 

gerenciar o acesso dos usuários ao código; fazer as revisões de código e gerenciar repositórios 

GIT de maneira local. GIT é um versionador de arquivos, que gerencia as versões do software. 

No desenvolvimento desse projeto sua função foi manter a organização e evolução do código 

durante todo o processo de desenvolvimento.  

 PyCharm: Essa ferramenta é um ambiente de desenvolvimento integrado (IDE, sigla em 

inglês) para Python e Django. Entre seus recursos estão a formatação automática de código, 

refatorações, auto-import, código de navegação de clique único e recursos que facilitam o 

desenvolvimento do código. 

 PgAdmin: É uma interface de administração que facilita a manipulação do Sistema de 

Gerenciamento de Banco de Dados (SGBD) chamado de PostgreSQL. Esse SGBD foi 

desenvolvido pelo Departamento de Ciência da Computação da Universidade da Califórnia em 

Berkeley. É de código aberto e suporta o padrão Structured Query Language (SQL), ou 

Linguagem de Consulta Estruturada, que é a linguagem de pesquisa declarativa padrão para 

banco de dados relacional. Essas características são essenciais para a manipulação e 

armazenamento dos dados.  

Uma vez especificado o projeto dos elementos da arquitetura, iniciou-se a 

implementação, quando as unidades de software do projeto detalhado foram implementadas e 

testadas individualmente. Gradativamente, os elementos foram integrados e testados (teste de 

integração), até se obter o sistema, quando se testou o todo (teste de sistema). 

Cabe destacar que as etapas do software estão interligadas e este tem uma versão inicial, 

mas que precisará ser validada no que concerne ao seu conteúdo por especialistas em 

informática. A partir disso será atualizado e usado na prática dos enfermeiros e, 

consequentemente incorporará novos requisitos e funcionalidades. Portanto, esta é a versão 1.0 

e posteriormente será atualizada a partir da necessidade de adequação. 
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5.5 Aspectos éticos 

 

Em atendimento aos requisitos éticos da pesquisa foi solicitada a autorização para 

utilização da CIPE®, através de um formulário on-line no portal do ICN (http://www.icn.ch/), 

que após assinatura de um termo, fora autorizado (APÊNDICE D). 

Submeteu-se o projeto de pesquisa a avaliação do Comitê de Ética em Pesquisa com 

Seres Humanos (CEP) da UFRN, aprovado pelo Parecer Consubstanciado da UFRN, n0 

876.191, de 30/10/2014, com o CAAE nº 34900614.4.0000.5537, atende à Resolução 466/12 

do Conselho Nacional de Saúde para pesquisa com seres humanos (ANEXO A).  

Para a aplicação dos questionários de validação de conteúdo do HE pelos enfermeiros 

e do telenfermagem forneceu-se esclarecimentos quanto aos questionários de validação de 

conteúdo. Destacou-se a justificativa, os objetivos, as etapas metodológicas do estudo, além 

da garantia sobre o sigilo e a privacidade do participante. Também foi assegurada a 

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

benefícios, dentre outros aspectos discutidos na Resolução 466 (CONSELHO NACIONAL 

DE SAÚDE, 2013). 

Para preservar o anonimato dos juízes enfermeiros, foram identificados por meio de 

códigos, compostos pela inicial correspondente ao participante enfermeiro, agrupados a um 

número como E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8. 

Adotou-se no processo de pesquisa os princípios básicos da bioética: a proteção dos 

sujeitos envolvidos, a beneficiência, não maleficiência e autonomia, bem como a garantia do 

anonimato dos participantes e a possibilidade de desistência em participar em qualquer 

momento do estudo (CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE, 2013).  
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6 RESULTADOS 

 

Os resultados do estudo de doutorado estão apresentados sob a forma de artigos 

relacionados ao objetivo da pesquisa, de acordo com as Normas Gerais de Apresentação de 

Relatório de Pesquisa de Doutorado, do Programa de pós-graduação em Enfermagem na 

Atenção à Saúde da UFRN – Regimento 2010. 

Diante disso, a apresentação dos resultados e discussões do estudo em tela está delineada 

a partir de três artigos, formatados de acordo com as regras de preparo de manuscritos das 

revistas as quais os mesmos serão submetidos. 

O primeiro denomina-se Consulta de enfermagem para acompanhamento do 

crescimento e desenvolvimento infantil na atenção primária à saúde: revisão integrativa, 

formatado nas normas da Revista Cubana de Enfermería, de qualis B1 (ANEXO B). 

O segundo manuscrito Validação de instrumento de histórico de enfermagem para o 

acompanhamento do crescimento e desenvolvimento infantil, formatado nas normas da Revista 

da International Archives of Medicine, de qualis B1 (ANEXO C). 

O terceiro manuscrito Software-protótipo para o acompanhamento do crescimento e 

desenvolvimento infantil na Atenção Primária à Saúde, formatado nas normas da revista 

Computers Informatics Nursing (online), de qualis A1 (ANEXO D). 
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6.1 MANUSCRITO 1– CONSULTA DE ENFERMAGEM PARA 

ACOMPANHAMENTO DO CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO INFANTIL 

NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE: REVISÃO INTEGRATIVA.  

 

 

Consulta de enfermagem para acompanhamento do crescimento e desenvolvimento 

infantil na atenção primária à saúde: revisão integrativa. 

 

Consulta de enfermería para el control del crecimiento y desarrollo de la atención primaria de 

la salud infantil: una revisión integradora. 

 

Nursing consultation to monitor child growth and development in primary health care: 

integrative review. 

 

Enf. Cilene Nunes Dantas, Enf. Viviane Euzébia Pereira Santos, Enf. Francis Solange Vieira 

Tourinho. Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Brasil.     

    

RESUMO   

 

Introdução: a consulta de enfermagem constitui-se em um relevante instrumento taxas de 

mortalidade, sendo uma síndrome clínica complexa que envolve ações específicas de autocuidado. 

Objetivo: caracterizar a consulta de enfermagem voltada para o acompanhamento do crescimento 

e desenvolvimento infantil, em menores de dois anos de idade, através de uma revisão integrativa 

da literatura.  

Métodos: revisão integrativa da literatura. Foram selecionados artigos disponíveis na íntegra, nas 

bases de dados BDENF, LILACS, SciELO, PUBMED; na língua portuguesa e inglesa; que 

abordassem a consulta de enfermagem na saúde da criança e publicados entre 2005 a 2015. A 

amostra final constituiu-se de 18 artigos.  

Resultados: O estudo em tela observou que as pesquisas revelaram a prática do enfermeiro no 

acompanhamento do crescimento e desenvolvimento infantil na Atenção Primária à Saúde, 

analisaram o conhecimento teórico desses profissionais sobre a temática e o conceito do termo 

desenvolvimento infantil. Dentre as limitações destacam-se o planejamento e a execução da 

consulta de enfermagem, independente da abordagem da pesquisa.  

Conclusões: A consulta de enfermagem para o acompanhamento do crescimento e 

desenvolvimento infantil apresentou limitações relacionadas aos saberes teórico e/ou prático do 
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enfermeiro na Atenção Primária à Saúde. Assim ressalta-se a necessidade da elaboração de 

instrumento que norteiem a realização da consulta em toda as suas dimensões e que esteja alicerçada 

teoricamente e na Classificação Internacional para as Práticas de Enfermagem®.  

 

Palavras chave: enfermagem; saúde da criança; desenvolvimento infantil; processos de 

enfermagem. 

 

RESUMEN: 

 

Introducción: Los cuidados de enfermería constituye un importante instrumento de las tasas 

de mortalidad, con un síndrome clínico complejo que implica acciones específicas de 

autocuidado.  

Objetivo: Caracterizar la CE se centró en el seguimiento de CD infantil en niños menores de 

dos años de edad, a través de una revisión integradora de la literatura. Métodos: revisión 

integradora de la literatura. Se seleccionaron los artículos disponibles en su totalidad en las 

bases de datos BDENF, LILACS, SciELO, PubMed; en Inglés y portugués; que se dirigió a la 

CE de la salud infantil y publicados entre 2005 y 2015. La muestra final estuvo compuesta por 

18 artículos. 

Resultados: El estudio sobre lienzo señalar que la investigación reveló la práctica de 

enfermería en el seguimiento de los niños de CD APS, analizó el conocimiento teórico de estos 

profesionales en el tema y el concepto del término DI. Entre las limitaciones son la planificación 

y ejecución de la CE, independientemente del enfoque de investigación. Conclusiones: CE para 

controlar el CD de los niños presenta limitaciones relacionadas con el conocimiento teórico y/o 

auxiliar de enfermería en la APS. Lo que destaca la necesidad de desarrollar instrumentos para 

orientar la realización de la consulta en todas sus dimensiones, y se fundamenta en la teoría y 

CIPE®. 

 

Palabras clave: comprehensive health care; salud de ninõ; procesos de enfermería; desarrollo 

infantil; enfermeira. 

 

ABSTRACT: 

 

Introduction: The Nursing Consultation constitutes a relevant instrument for mortality rates, 

being a complex clinical syndrome that involves specific actions of self-care. Objective: to 
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characterize the EC focused on the follow-up of children's CDs, in children under two years of 

age, through an integrative review of the literature.  

Methods: integrative literature review. The following articles were selected: BDENF, LILACS, 

SciELO, PUBMED; In Portuguese and English; Which addressed EC in child health and 

published between 2005 and 2015. The final sample consisted of 18 articles. 

Results: The on - screen study observed that the research revealed the nurse 's practice in the 

follow - up of children' s CD in APS, analyzed the theoretical knowledge of these professionals 

on the theme and concept of the term DI. Among the limitations are the planning and execution 

of the EC, regardless of the research approach.  

Conclusions: The EC for the monitoring of children's CD presented limitations related to 

theoretical and / or practical knowledge of nurses in PHC. Thus, it is necessary to draw up an 

instrument that guides the consultation in all its dimensions and that is theoretically based and 

in the CIPE®. 

 

Key words: comprehensive health care; child health; nursing process; child development; 

nursing. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A Atenção Primária à Saúde (APS), no Brasil, equivale a Atenção Básica à Saúde, 

caracteriza-se por um conjunto de ações, no âmbito individual e coletivo, que engloba a 

promoção e a proteção, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e a 

manutenção da saúde. Desenvolve-se com o mais alto grau de descentralização e capilaridade, 

deve ser o contato preferencial dos usuários, a principal porta de entrada e centro de 

comunicação da Rede de Atenção à Saúde1. 

Neste contexto, a Estratégia Saúde da Família (ESF) emerge para consolidar o Sistema 

Único de Saúde (SUS) e fortalecer APS, é considerada o eixo estruturante da reorganização do 

modelo de atenção à saúde, tem como objetivo realizar ações de promoção à saúde e prevenção 

das doenças de indivíduos, famílias e comunidades por meio do trabalho de equipes 

multiprofissionais. Estas configuram-se com os seguintes profissionais: médico, enfermeiro, 

auxiliar ou técnico de enfermagem e agentes comunitários de saúde, tendo sob sua 

responsabilidade o acompanhamento de no máximo quatro mil habitantes, a média 

recomendada de três mil1. 
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Evidencia-se que o enfermeiro participa ativamente do processo de trabalho da equipe 

na ESF, dentre suas atribuições específicas destaca-se a realização da atenção à saúde dos 

indivíduos e das famílias cadastradas nas equipes, em todas as fases do desenvolvimento 

humano: infância, adolescência, idade adulta e terceira idade; e da consulta de enfermagem 

(CE), tais ações devem estar respaldadas pelo gestor municipal e orientadas por protocolos 

assistenciais neste âmbito, especialmente no que concerne à solicitação de exames e prescrição 

de medicamentos2. 

Diante disso, a CE surge como estratégia tecnológica para cuidado à criança, 

especialmente as menores de 2 anos de vida, faixa etária preconizada pela Rede Cegonha no 

que concerne ao acompanhamento de crescimento e desenvolvimento (CD) das mesmas, a 

partir da realização da vigilância do desenvolvimento infantil (DI)3. 

Na atualidade, desenvolver a prática de enfermagem baseada em evidências torna-se de 

suma relevância para consolidação do conhecimento teórico-científico da CE, principalmente, 

no que concerne ao monitoramento da saúde da criança, pois oportuniza a melhoria da 

qualidade da assistência prestada, autonomia do enfermeiro, além de possibilitar uma 

comunicação efetiva entre os enfermeiros, com os demais profissionais de saúde e usuários do 

SUS. 

Frente ao exposto, o objetivo do estudo foi caracterizar a CE voltada para o 

acompanhamento do CD infantil, em menores de dois anos de idade, através de uma revisão 

integrativa da literatura. 

 

METODOLOGIA 

 

Trata-se de uma revisão integrativa de literatura por ser uma abordagem 

metodologicamente ampla, referente às revisões existentes, permite a inclusão de estudos 

experimentais e não experimentais para compreensão do fenômeno analisado.4 A busca dos 

artigos foi processada nas bases de dados: Banco de Dados em Enfermagem (BDENF), Sistema 

Latino-Americano e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde (LILACS), National 

Library of Medicine (LILACS) e Scientific Electronic Library Online (SCIELO).  

Utilizou-se os MeSH: comprehensive health care; child health; nursing process; child 

development; nursing e descritores controlados: assistência integral a saúde, saúde da criança, 

processos de enfermagem, desenvolvimento infantil, enfermagem. A pesquisa bibliográfica 

estruturou-se em três combinações dos MeSH e Descritores – assistência integral à saúde e 
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saúde da criança; desenvolvimento infantil e enfermagem; processos de enfermagem e saúde 

da criança.  

Na segunda etapa do estudo através da combinação dos MeSH e/ou descritores, realizou-se 

a busca no período de 15 a 30 de novembro de 2015, cujos os critérios de inclusão para seleção 

foram: artigos disponíveis integralmente nas bases de dados selecionadas; na língua portuguesa e 

inglesa; que abordassem a CE na saúde da criança e publicados entre 2005 a 2015.  

A seguir procedeu-se à análise crítica dos estudos, excluindo as pesquisas que não 

respondessem ao questionamento proposto ou estivessem duplicados e publicações do tipo resumo, 

dissertação, tese, editoriais e notas ao editor.  

Após a leitura dos artigos pré-selecionados em conformidade com a proposta desta pesquisa, 

averiguou-se à pertinência do título e resumo para posteriormente avaliá-lo na íntegra. Os dados 

coletados dos artigos foram organizados em numa tabela no programa Microsoft Office Excel 2010. 

Essa fase envolveu a elaboração de um instrumento de coleta de dados dos artigos incluídos na 

revisão integrativa, utilizou-se para isso um instrumento adaptado de Ursi.4 Este instrumento 

contempla os aspectos: identificação da publicação (título, autores, local, tipo de publicação, 

idioma); delineamento metodológico do estudo (objetivo, amostra, critérios de inclusão e exclusão, 

tratamento dos dados, resultados e conclusões). Os dados foram apresentados de forma descritiva. 

 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A síntese dos dados referentes aos achados realizados através da busca de estudos nas 

bases de dados citadas, considerando a combinação dos descritores, os critérios de 

inclusão/exclusão (dimensão temporal, texto não disponível na íntegra, dissonantes da temática, 

e/ ou não responder a questão norteadora e estudos duplicados), bem como as variáveis 

metodológicas, estão demostrados na Tabela 1. 

 

TABELA 1: Distribuição dos estudos selecionados na revisão de literatura, de acordo com as bases de 

dados e critérios de inclusão/exclusão, 2016. 

Base 

de Dados 

Combinações Excluídos/ 

duplicados 

Selecionados Incluídos 

1(*) 2(*) 3(*) 

BDENF 4 45 1 39 11 4 

LILAC’s 25 76 0 86 15 8 

SciELO 4 34 0 34 4 2 
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PUBMED 2.404 1.250 322 3.965 11 4 

Total 2.437 1.405 323 4.124 41 18 

(*) Assistência integral a saúde e saúde da criança  
(**) Desenvolvimento infantil e enfermagem 
(**) Processos de enfermagem e saúde da criança 

Foram encontradas numa primeira busca 4.165 publicações, disponibilizadas nas quatro 

bases de dados, realizadas por meio das três combinações mencionadas, na tabela 1, das quais 

4.124 (99,1%) foram excluídas por estarem duplicadas ou não contemplarem os critérios de 

inclusão, 41 foram selecionadas após leitura de títulos e resumos. Destes 18 artigos foram 

incluídos após leitura e análise. 

 

Revista/ano Título Objetivo Abordagem Base de dados 

 Rev. Min. 

Enf,  

2007 

A consulta de 

enfermagem no 

acompanhamento do 

crescimento e 

desenvolvimento 

infantil 

 

_ 

Qualitativa BDENF 

Rev. Rene. 

Fortaleza, 

2009 

Auditoria dos 

registros na consulta 

de enfermagem 

acompanhando o 

crescimento e 

desenvolvimento 

infantil 

Avaliar a qualidade dos 

registros do exame físico 

na consulta de 

Enfermagem, no 

acompanhamento do 

crescimento e 

desenvolvimento infantil, 

mediante a aplicação da 

auditoria nos prontuários. 

Quantitativa BDENF 

Rev. Rene. 

Fortaleza, 

2009 

Registros do 

enfermeiro no 

acompanhamento do 

crescimento e 

desenvolvimento: 

enfoque na consulta 

de puericultura 

Analisar se as anotações 

do crescimento e 

desenvolvimento da 

criança dentro do contexto 

da consulta de 

enfermagem na rede 

básica estão em 

consonância com o 

proposto pelo Ministério 

da Saúde e averiguar os 

registros do enfermeiro no 

que se refere ao 

planejamento de ações 

que podem impactar a 

saúde da população 

infantil. 

Quantitativa BDENF 
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Acta Paul 

Enferm., 

2009 

Anotações do 

enfermeiro no 

acompanhamento do 

crescimento e 

desenvolvimento 

infantil 

Compreender o 

significado que a 

enfermeira atribui ao 

registro de suas ações, 

quando realiza o 

acompanhamento do 

crescimento e 

desenvolvimento de 

crianças de zero a cinco 

anos nas unidades básicas 

de saúde na cidade de 

Divinopólis - Minas 

Gerais. 

Qualitativa LILACS 

Rev Gaúcha 

Enferm, 

2011 

Fatores associados 

ao atraso no 

desenvolvimento em 

crianças, Rio 

Grande, Rio Grande 

do Sul, Brasil 

Avaliar os fatores 

associados ao atraso no 

desenvolvimento em 

crianças entre 8 a 12 

meses de idade indicadas 

como de risco ao nascer 

no município do Rio 

Grande, Rio Grande do 

Sul, Brasil. 

Quantitativa LILACS 

Rev Esc 

Enferm USP, 

2011 

Consulta de 

enfermagem em 

puericultura: a 

vivência do 

enfermeiro na 

Estratégia de Saúde 

da Família 

Compreender o 

significado atribuído pelo 

enfermeiro à realização da 

consulta de enfermagem 

em puericultura, no 

contexto da ESF. 

Qualitativa PUBMED 

Rev Bras 

Enferm, 

Brasília, 

2011 

Processo de trabalho 

da enfermeira que 

atua em puericultura 

nas unidades de 

saúde da família  

Analisar o processo de 

trabalho da enfermeira 

que desenvolve ações de 

puericultura em Unidades 

de Saúde da Família; 

apreender a dinâmica do 

trabalho da enfermeira 

nessas ações; analisar 

como o modo de 

organização do processo 

de trabalho desta 

influencia o 

desenvolvimento das 

ações de puericultura na 

atenção à saúde da 

criança. 

Qualitativa PUBMED 

Rev Rene., 

2012 

Vigilância do 

crescimento infantil: 

conhecimento e 

práticas de 

Verificar os 

conhecimentos e práticas 

de enfermeiros que atuam 

na Estratégia de Saúde da 

Quantitativa BDENF 
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enfermeiros da 

atenção primária à 

saúde 

Família quanto à 

vigilância do crescimento 

de lactentes nas consultas 

de puericultura e 

informações maternas 

sobre essas práticas 

realizadas pelas 

enfermeiras. 

Rev Paul 

Pediatr, 2012 

Desenvolvimento 

infantil: 

concordância entre a 

caderneta de saúde 

da criança e o 

manual para 

vigilância do 

desenvolvimento 

infantil 

Verificar a concordância 

entre os instrumentos 

caderneta de saúde da 

criança e AIDPI na 

avaliação da suspeita de 

atraso do desenvolvimento 

infantil em crianças de 

dois a 24 meses. 

Quantitativa LILACS 

Rev Esc 

Enferm USP, 

2012 

Avaliação da 

implementação de 

uma intervenção 

educativa em 

vigilância do 

desenvolvimento 

infantil com 

enfermeiros 

Avaliar as dificuldades e 

facilidades enfrentadas 

pelos enfermeiros durante 

o processo de 

implementação dos 

conhecimentos adquiridos 

em um programa de 

capacitação em vigilância 

do desenvolvimento 

infantil, dirigido a 

enfermeiros da Estratégia 

de Saúde da Família. 

Qualitativa LILACS 

Esc Anna 

Nery (impr.), 

2013 

Integralidade como 

uma dimensão da 

prática assistencial 

do enfermeiro no 

acolhimento mãe-

bebê 

Analisar a prática da 

integralidade no 

Acolhimento Mãe-Bebê 

no contexto da atenção 

primária à saúde. 

Quantitativa LILACS 

 

Esc Anna 

Nery (impr.), 

2013 

Vivenciando a 

Classificação 

Internacional de 

Práticas de 

Enfermagem em 

Saúde Coletiva: 

Relato de 

Experiência 

Realizar um relato de 

experiência acerca da 

construção de roteiros 

para consultas de 

Enfermagem destinadas à 

aplicação durante as 

Práticas Vivenciais do 

Cuidado na Atenção 

Básica, utilizando-se os 

diagnósticos de 

enfermagem na 

perspectiva da 

Classificação 

Internacional de Práticas 

Qualitativa SCIELO 
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de Enfermagem em Saúde 

Coletiva vivenciada em 

Curitiba, articulada à 

SAE. 

Rev Min 

Enferm., 

2014 

Caracterização das 

dissertações e teses 

brasileiras acerca da 

interface processo de 

enfermagem e 

atenção primária 

Caracterizar as 

dissertações e teses 

disponíveis no banco de 

teses da CAPES que 

versem sobre o processo 

de enfermagem na atenção 

primária. 

Quantitativa LILACS 

Rev Esc 

Enferm USP, 

2014 

Mapeamento 

cruzado de 

diagnósticos de 

enfermagem em 

puericultura 

utilizando a 

Classificação 

Internacional de 

Práticas de 

Enfermagem 

Identificar os diagnósticos 

mais frequentemente 

estabelecidos pelas 

enfermeiras e comparar 

esses diagnósticos mais 

frequentes com a 

Nomenclatura de 

Diagnósticos e 

Intervenções de 

Enfermagem da rede 

básica de saúde de 

Curitiba e a CIPE® 

Versão 1.0. 

Quantitativa PUBMED 

 

 

Rev Esc 

Enferm USP, 

2014 

Caderneta de Saúde 

da Criança: 

experiências dos 

profissionais da 

atenção primária à 

saúde 

Compreender as 

experiências vividas por 

profissionais de saúde da 

atenção primária com a 

caderneta de saúde da 

criança para o cuidado à 

saúde infantil. 

Qualitativa SCIELO 

Rev Bras 

Enferm., 

2014 

Conjunto 

Internacional de 

Dados Mínimos de 

Enfermagem: estudo 

comparativo com 

instrumentos de uma 

clínica pediátrica 

Comparar o Conjunto 

Internacional de Dados 

Mínimos de Enfermagem 

com os dados contidos em 

históricos de enfermagem 

utilizados para aplicação 

do Processo de 

Enfermagem na área de 

Saúde da Criança e do 

Adolescente de uma 

Clínica Pediátrica de um 

Hospital Escola 

Quantitativa PUBMED 

Rev. Latino-

Am. 

Enfermagem, 

2015 

Desenvolvimento 

infantil: análise de 

um novo conceito 

Realizar a análise de 

conceito do termo 

desenvolvimento infantil e 

analisar a nova definição 

Qualitativa LILACS 
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proposta como produto da 

análise de conceito. 

Rev. Latino-

Am. 

Enfermagem, 

2015 

Vigilância do 

desenvolvimento 

infantil: estudo de 

intervenção com 

enfermeiros da 

Estratégia Saúde da 

Família 

Avaliar a efetividade de 

uma ação educativa em 

vigilância do 

desenvolvimento infantil, 

por enfermeiros que 

atuam na atenção primária 

à saúde.  

Quantitativa LILACS 

Tabela 2: Caracterização dos estudos nacionais incluídos na revisão literária, 2015. 

(N=18) 

 

Após a seleção dos dezoito artigos que atenderam aos critérios de inclusão da pesquisa, 

foram extraídos dados quanto a revista e ao ano de publicação, título, objetivo, abordagem e base 

de dados utilizadas nos estudos, conforme tabela 2. 

Quanto aos objetivos dos estudos selecionados quinze (85%) estavam relacionados à CE 

para o acompanhamento do CD infantil. As pesquisas foram realizadas com enfermeiros, dezessete 

(95%) atuam na APS, enquanto um (5%) com profissionais da clínica pediátrica. 

No que tange a abordagem das pesquisas dez (56 %) publicações apresentaram 

abordagem quantitativa e oito (44%) qualitativa. Em relação à base de dados a que mais 

apresentou manuscritos sobre a CE na saúde da criança foi a LILACS com oito (45%); sendo 

quatro (22%) na PUBMED e BDENF, além de dois (11%) na SciELO. 

Diante disso, o estudo em tela observou que as pesquisas revelaram a prática do enfermeiro 

no acompanhamento do CD infantil na APS, analisaram o conhecimento teórico desses 

profissionais sobre a temática e o conceito do termo DI. Dentre as limitações destacam-se o 

planejamento e a execução da CE, independente da abordagem da pesquisa. 

A partir de uma análise cuidadosa dos artigos incluídos na revisão integrativa a CE 

contempla a entrevista para a coleta de dados, o exame físico, o estabelecimento dos 

diagnósticos de enfermagem, a prescrição, a implementação dos cuidados e a orientação das 

ações relativas aos problemas detectados.5  

A maioria dos estudos demonstram que inicialmente a enfermeira entrevista, coleta os 

dados relacionados à realização do pré-natal, o número de consultas, as intercorrências 

gestacionais, o uso de medicações, tipo de parto, peso ao nascimento e, além dos dados 

socioeconômicos, sanitários, ambientais e habitacionais à mãe ou responsável.   

O profissional identifica ainda a história pregressa e atual de saúde da criança e dos 

familiares, seus hábitos de vida, de alimentação, imunização, do sono e repouso, de lazer, além 
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da relação afetiva e social da criança na família. Reuni ainda as queixas da mãe trazidas à 

consulta, algumas relacionadas à criança e outras específicas da mãe de relevância, pois o 

enfermeiro precisa conhecer o mundo familiar da criança para o planejamento e execução do 

cuidado em enfermagem.5 

O levantamento destes dados segundo as pesquisas possibilita o reconhecimento de 

alguns fatores que colaboram para desfechos desfavoráveis relacionados ao desenvolvimento 

das crianças, tais como: renda mensal da família igual ou inferior a dois salários mínimos, pré-

natal inadequada com menos de seis consultas, e índice peso idade da criança inadequado, a cor 

da mãe, a presença de água encanada dentro de casa, o esquema de vacinação completo e a 

orientação sobre DI, apresentaram uma tendência de associação com as suspeitas de atraso no  

desenvolvimento neuro-psicomotor (DNPM).6 

Os autores apontam que após a coleta de dados inicia-se o exame físico, pela inspeção 

geral e em seguida o objetivo pormenorizado, aferindo os dados antropométricos (peso, altura, 

perímetro cefálico, torácico e abdominal), examinam-se a pele e os fâneros, o turgor dos tecidos, 

o desenvolvimento e a distribuição do panículo adiposo. Palpam-se os linfonodos superficiais 

e, a seguir, efetua-se o exame dos vários órgãos e regiões do corpo, a começar pela cabeça, 

focalizando-se o crânio, fundamental na primeira infância o exame da fontanela anterior. Após 

examinam-se olhos, os ouvidos, o nariz, a boca e o pescoço, o tórax, explorando as áreas 

pulmonares, o coração, inspeciona-se o abdômen e os órgãos genitais, o períneo e a região anal. 

Logo após procede-se avaliação da coluna, dos membros, do sistema nervoso, tônus muscular 

e dos reflexos.5,6 

Assim a avaliação específica do lactente possibilita investigar os reflexos e as reações, 

especialmente no primeiro ano de vida isso permite inferir a estrutura fundamental do cérebro.  

Os estudos revelaram que a ausência ou persistência de alguns reflexos são indicativas de 

disfunção ou lesão neurológica, e a identificação precoce das anormalidades do 

desenvolvimento, a priori, pode prevenir ou minimizar seqüelas.6 

Neste contexto, percebe-se que os enfermeiros necessitam dominar e empregar os 

saberes acerca do CD infantil na sua prática na APS, porém os resultados de uma das pesquisas 

demonstraram que o processo de trabalho da enfermeira não contempla o acompanhamento do 

CD de crianças menores de 6 anos, como preconizado pelo MS, e revela que a CE realizada à 

população infantil está centrada na doença e na queixa-conduta5,7.  

Outro estudo evidenciou um grande conhecimento dos enfermeiros acerca da relevância 

de registrar adequadamente os aspectos relacionados ao acompanhamento do CD infantil. 

Contudo, observou-se que esse saber era insuficiente para garantir ou dar segurança a 
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enfermeira no momento em que ela precisa se utilizar desse, na prática, este registro continua 

incompleto, inconsistente, impróprio e inautêntico8. 

Frente ao exposto percebe-se que os profissionais que trabalham na atenção básica à 

saúde no Brasil precisam possuir um preparo melhor em relação ao DI, a literatura evidencia a 

falta de conhecimento desses, tanto em entender o que é desenvolvimento como em avaliá-lo.9 

Assim o enfermeiro precisa clarificar a definição do DI que de acordo com um dos 

estudos é compreendido como parte fundamental do desenvolvimento humano, um processo 

ativo e único de cada criança, expresso pela continuidade e mudanças nas habilidades motoras, 

cognitivas, psicossociais e de linguagem, com aquisições progressivamente mais complexas 

nas funções da vida cotidiana e no exercício de seu papel social. O período pré-natal e os anos 

iniciais da infância são decisivos no processo de desenvolvimento, que é constituído pela 

interação das características biopsicológicas, herdadas geneticamente, e experiências oferecidas 

pelo meio ambiente. O alcance do potencial de cada criança depende do cuidado responsivo às 

suas necessidades de desenvolvimento.10 

Nesta conjuntura, o desenvolvimento resulta da interação da criança com o meio 

ambiente e das relações nele estabelecidas, consequentemente o histórico de enfermagem 

subsidiará a detecção dos diagnósticos de enfermagem, planejamento do cuidado, com a seleção 

das intervenções mais apropriadas ao CD, identificará a singularidade de cada criança e 

oportunizará ações de promoção do DI. 10 

Além da execução da consulta o registro torna-se de suma relevância, pois estudos 

revelam a ausência desse, em 100% dos prontuários, ademais nenhum dos principais marcos 

do desenvolvimento foi destacado conforme a idade e revela que inexistiu o registro das 

orientações repassadas pelo enfermeiro ao responsável pela criança e do roteiro para evolução 

da CE.11 

Isso revela que apesar de as enfermeiras realizarem a CE há fragilidades nas ações de 

vigilância à saúde da criança, pois várias não acompanham rotineiramente o desenvolvimento 

neuropsicomotor e nem orientam as mães quanto ao peso da criança.12 

Portanto o monitoramento sistemático do DI através de metodologia simples, de baixo 

custo e fácil de ser aplicada por profissionais da ESF, pode constuir uma estratégia importante 

de detecção precoce de desvios do desenvolvimento e sua consequente prevenção.13 

Assim é imperativo para Enfermagem brasileira definir os dados mínimos que devem 

ser coletados nas situações de cuidado, de modo que atenda às necessidades de documentação 

da prática profissional. Neste sentido, torna-se primordial que os enfermeiros aprimorem a 

utilização da linguagem padronizada de enfermagem, para realizar suas avaliações, planejar a 
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assistência, documentar suas atividades, identificar e mensurar os resultados de sua prática, 

articular sua base de conhecimento para comparar seus resultados e construir uma coerente base 

de conhecimento para a prática profissional. 14 

Os resultados da pesquisa acima sugerem que haja um aprimoramento no 

desenvolvimento de instrumentos para o registro do processo de enfermagem, visto que os 

instrumentos analisados com o Conjunto Internacional de Dados Mínimos não contemplaram 

uniformemente os dados que devem ser coletados para a clientela. Isto acarreta em dificuldade 

de fazer comparações e utilização desses dados para mensurar e refletir sobre a assistência de 

enfermagem. Particularmente aqueles relacionados à caracterização do fazer profissional: 

diagnósticos, resultados e intervenções de enfermagem, e a intensidade do cuidado de 

enfermagem.14 

Evidencia-se assim que a CE precisa de um embasamento teórico e da utilização de um 

sistema de classificação, um dos autores aponta que o método de mapeamento cruzado permite 

a comparação das informações existentes no prontuário das crianças atendidas na consulta, com 

os diagnósticos de enfermagem padronizados pela CIPE®.  

A padronização da linguagem permite a documentação de informações de enfermagem, 

a prestação de um cuidado de melhor qualidade e facilita a comunicação entre os enfermeiros 

e outros profissionais de saúde. A utilização da CIPE® como um marco unificador de todos os 

sistemas de classificação dos elementos da prática profissional pode contribuir para sistematizar 

a assistência de enfermagem no SUS, possibilitando autonomia profissional e assistência 

integral a saúde da criança.  

A partir da análise dos estudos, constata-se que a CE para o acompanhamento do CD 

infantil apresenta limitações, no que concerne apropriação teórica dos conhecimentos relativos 

ao DI pelo enfermeiro, além disso percebe-se uma lacuna na padronização do uso de uma 

linguagem pela enfermagem brasileira na APS, em âmbito nacional. Evidencia-se que isso é 

essencial para a sistematização do planejamento, execução e avaliação da CE, para oportunizar 

a criança e família uma consulta segura, de melhor qualidade e eficiente. 

CONCLUSÃO 

 

Os estudos revelam lacunas na CE para o acompanhamento do CD infantil em virtude 

das limitações relacionadas ao conhecimento teórico e/ou prático do enfermeiro na APS, 

evidenciou-se ainda divergências entre o que é preconizado pelas diretrizes do MS e realizado 

pelo profissional no seu fazer cotidiano. 
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Observou-se também as ausências nos registros de enfermagem, bem como na caderneta 

da criança. Ressalta-se a necessidade da elaboração de instrumento que orientem a realização 

da CE em toda as suas dimensões e que esteja alicerçada teoricamente e na CIPE® em virtude 

desta classificação já ser usada em outros países de forma exitosa. 

O enfermeiro da APS deve discutir, refletir e revisar continuamente sua a prática, visto 

que a educação permanente deve permear o processo de trabalho da ESF. Além do que os órgãos 

de classe deveriam enfatizar na formação acadêmica, na graduação e na pós-graduação, uma 

prática de enfermagem alicerçada na filosofia, nas teorias e nas classificações de enfermagem 

para o cuidado à criança e da sua família. 
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6.2 MANUSCRITO 2 – VALIDAÇÃO DE INSTRUMENTO DE HISTÓRICO DE 

ENFERMAGEM PARA O ACOMPANHAMENTO DO CRESCIMENTO E 

DESENVOLVIMENTO INFANTIL 

 

Validação de instrumento de histórico de enfermagem para o acompanhamento do 

crescimento e desenvolvimento infantil* 

Validation of a nursing history instrument for monitoring child growth and 

development  

La validación de la herramienta historia de la enfermería para el control del crecimiento 

y desarrollo del niño en la  

RESUMO 

 

Objetivo: validar o conteúdo de um instrumento de histórico de enfermagem para a primeira 

consulta e subsequente para o acompanhamento do crescimento e desenvolvimento infantil. 

Método: estudo metodológico, com abordagem quantitativa, através da utilização da técnica 

Delphi, delineada em três rodadas, realizadas entre os meses de fevereiro e julho de 2016. 

Participaram da primeira etapa da técnica Delphi, oito juízes e na segunda e terceira seis juízes. 

Os formulários foram elaborados a partir do google docs, o primeiro instrumento com 30 itens 

e o segundo 28, avaliados de acordo com a concordância. Considerou-se válido em seu 

conteúdo os itens que obtiveram consenso de 80% entre os experts. Resultados: Oito juízes 

participaram no processo de avaliação na primeira rodada Delphi, todas mulheres (8; 100%); 

na faixa etária entre 41 e 50 anos (4; 50%); anos de conclusão da graduação entre 21 a 30 anos 

(5; 62,5%); detentoras do título de doutorado (7; 87,5%); experiência na docência (5; 62,5%). 

Discussões: Os instrumentos construídos e validados revelam a primeira etapa da CE prestada 

à criança na APS e representam um elemento norteador do cuidado de enfermagem a essa 

clientela, na medida em que favorece uma prática clínica e um processo de tomada de decisão 

melhores. Conclusões: As ferramentas tecnológicas propostas para o acompanhamento do CD 

infantil tornam-se relevantes, principalmente nos dois primeiros de vida, período de maior 

vulnerabilidade para os distúrbios. Propicia ainda a aproximação-interação enfermeiro, criança 

e família, eixo central do cuidado e, consequentemente, a autonomia e comunicação 

profissional. 

 

Descritores: Processos de Enfermagem; Estudos de Validação; Saúde da Criança; Atenção 

Primária à Saúde. 

 

ABSTRACT: 
Objective: to validate the content of a nursing history instrument for the first consultation and 

subsequent follow-up of child growth and development. Method: methodological study, using 

a Delphi technique, delineated in three rounds, carried out between the months of February and 

July 2016. The first stage of the Delphi technique was attended by eight judges and the second 

and third six judges. The forms were elaborated from google docs, the first instrument with 30 

items and the second 28, evaluated according to agreement. The items that obtained a consensus 

of 80% among experts were considered valid in their content. Results: Eight judges participated 

in the evaluation process in the first round Delphi, all women (8; 100%); In the age group 

between 41 and 50 years (4; 50%); Years of graduation from 21 to 30 years (5; 62.5%); Holders 

of the doctoral degree (7; 87.5%); Experience in teaching (5; 62.5%). Discussions: The 
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instruments constructed and validated reveal the first stage of EC provided to the child in PHC 

and represent a guiding element of nursing care for this clientele, since it favors a better clinical 

practice and decision making process. Conclusions: The technological tools proposed for the 

follow-up of children's CDs are relevant, especially in the first two months of life, the period of 

greatest vulnerability to disturbances. It also encourages the interaction-nurse, child and family 

interaction, central axis of care and, consequently, autonomy and professional communication. 

 

Descriptors: Nursing Process; Validation Studies; Child Health; Primary Health Care. 

 

RESUMEN 

 

Objetivo: validar el contenido de un instrumento historia de la enfermería para la consulta 

inicial y posterior a la vigilancia del crecimiento y desarrollo del niño. Método: Estudio 

metodológico con un enfoque cuantitativo, utilizando la técnica Delphi, se indica en tres rondas, 

llevada a cabo entre febrero y julio el año 2016 participó en la primera etapa de la técnica 

Delphi, ocho jueces y la segunda y la tercera seis jueces. Las formas se desarrollaron a partir 

de Google Docs, el primer instrumento con 30 ítems y la segunda 28, evaluados de conformidad 

con el acuerdo. Se consideró válido en sus elementos de contenido que obtuvieron el 80% de 

consenso entre los expertos. Resultados: Ocho jueces participaron en el proceso de evaluación 

en la primera ronda del Delphi, todas las mujeres (8; 100%); con edades comprendidas entre 41 

y 50 años (4, 50%); año de graduación entre 21 a 30 años (5; 62,5%); titulares de doctorado (7; 

87,5%); experiencia docente (5; 62,5%). Discusión: Los instrumentos construidos y validados 

revelar el primer paso CE, siempre al niño en la APS y representan un elemento de guía de 

cuidados de enfermería a esta población, en el sentido de favorecer una práctica clínica y un 

proceso para una mejor toma de decisiones. Conclusiones: Las herramientas tecnológicas 

propuestas para controlar el CD de los niños sea relevante, especialmente en los dos primeros 

de la vida, el período de mayor vulnerabilidad a la enfermedad. También proporciona un 

enfoque enfermera-interacción, los niños y eje central cuidado de la familia y, en consecuencia, 

la autonomía y la comunicación profesional. 

Descriptores: Procesos de Enfermería; Estudios de Validación; Salud del Niño; Atención 

Primaria de Salud. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Em 2015, foi lançada no Brasil a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da 

Criança (PNAISC) que resultou de processos históricos, lutas e reinvindicações, na qual a 

população e os governantes estiveram envolvidos, em prol de uma atenção integral à Saúde da 

Criança1.  

Em virtude da magnitude desta política optou-se por investigar o terceiro eixo que diz 

respeito à promoção e ao acompanhamento do crescimento e do desenvolvimento (CD) integral, 

que consiste na vigilância e estímulo do pleno CD da criança. Diante dos múltiplos fatores e 

dimensões envolvidas neste acompanhamento, o estudo aborda os primeiros 24 meses de vida, 

um dos componentes preconizados pela Rede Cegonha. 
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A vigilância do desenvolvimento (VD) compreende todas as atividades relacionadas à 

promoção do desenvolvimento normal e à detecção precoce de atrasos no desenvolvimento 

infantil (DI) possibilita intervenções prévias.  

Cabe destacar, que o DI é dinâmico, com mudanças psicobiológicas as quais permitem a 

criança adquira novos comportamentos e modifique antigos. Assim, o desenvolvimento 

neuropsicomotor corresponde à aquisição progressiva de capacidades motoras e 

psicocognitivas, de modo ordenado e sequencial, que evolui nos sentidos cefalocaudal e do 

proximal para o distal(2). 

Este sofre influência de inúmeros fatores que podem interferir no curso do 

desenvolvimento, tanto positivamente como negativamente. Estes podem ser divididos em 

fatores intrínsecos (genéticos) e extrínsecos (ambientais) que apresentam variações de um 

indivíduo para o outro e que tornam único o curso do desenvolvimento de cada criança (2).  

Salienta-se como fatores associados mais relevantes para o DI nos períodos perinatal e 

neonatal, são: prematuridade, gestação de alto risco, relação negativa entre mãe e feto, idade 

materna, assistência pré-natal precária, baixo peso ao nascer, comprimento ao nascer menor 

que 45cm, asfixia perinatal, hemorragia intracraniana, infecções congênitas, período de 

aleitamento materno menor que seis meses e baixa escolaridade materna (2). 

Diante disso, contata-se que o acompanhamento do crescimento e desenvolvimento (CD) 

da criança torna-se uma estratégia importante para a identificação e diagnóstico precoce do 

atraso do desenvolvimento da criança, e consequente a intervenção precoce, do enfermeiro e da 

equipe multiprofissional, contribuindo assim para que a criança adquira seu máximo potencial 

individual. 

Assim as ações de vigilância do DI na Atenção Primária à Saúde (APS) são de suma 

relevância, porém constata-se que estas não são realizadas de forma sistemática pelos 

profissionais que atuam neste locus. Neste contexto, a consulta enfermagem (CE), ou processo 

de enfermagem, emerge como tecnologia do cuidado para o CD infantil, abrange à promoção e 

proteção à saúde e, consequentemente, a melhoria da qualidade de vida da população3.  

A Resolução 358/2009 do Conselho Federal de Enfermagem do Brasil regulamenta a 

utilização dessa tecnologia, torna-a obrigatória em território nacional em todos os cenários de 

práticas em que o enfermeiro atua. A referida resolução aponta que é de competência desse 

profissional o registro formal das informações no prontuário, manual ou eletrônico, sobre a 

execução da CE e que este esteja fundamentado num suporte teórico que oriente a coleta de 

dados ou histórico de enfermagem, o estabelecimento de diagnósticos de enfermagem e o 
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planejamento das ações ou intervenções de enfermagem; e que forneça a base para a avaliação 

dos resultados de enfermagem alcançados4. 

Diante do exposto, reflete-se sobre a relevância de elaboração de instrumentos de 

histórico de enfermagem (HE), compreendido como o roteiro sistematizado para o 

levantamento de dados do ser humano que são significativos para o enfermeiro e que tornam 

possível a identificação de seus problemas. Destaca-se que a utilização destas ferramentas 

possibilita ao profissional entrevistar, observar e realizar o exame físico, fundamental para 

implementação da CE e que subsidia as suas outras etapas5. 

Além disso, torna-se imprescindível o registro do HE no prontuário, pois esse consiste na 

comunicação escrita de dados, das informações pertinentes ao cliente e dos seus cuidados. 

Portanto, os registros de enfermagem são elementos fundamentais ao processo do cuidar e, 

quando redigidos de maneira que retratem a realidade a ser documentada, possibilitam a 

comunicação entre a equipe de saúde, além de servir a diversas outras finalidades, tais como: 

ensino, pesquisas, auditorias, processos jurídicos, planejamento, fins estatísticos e outros6. 

   Estudos revelam a ausência de registros nos prontuários das crianças no que concerne 

ao acompanhamento dos marcos do DI em 100% das consultas realizadas, estes enfatizam que 

nenhum dos principais marcos do desenvolvimento foi destacado na faixa etária da criança 

atendida. Além disso, não havia o registro das orientações realizadas pelo enfermeiro ao 

responsável pela criança e nem o roteiro de evolução da CE7. 

Evidencia-se que inexiste um instrumento padronizado para o planejamento ou 

execução da CE realizada na APS e consequentemente, seu desenvolvimento não ocorre de 

forma sistematizada na prática do enfermeiro em nível nacional. Apesar dos protocolos, das 

publicações do Ministério da Saúde (MS), dos Estados e de alguns municípios e de órgãos da 

classe, ainda não há um instrumento de HE validado para a realização da primeira CE e 

subsequentes para à saúde da criança que enfatize o DI. 

Face do exposto, o estudo em tela compõe um projeto de pesquisa cujo propósito foi 

elaborar e validar um instrumento de HE para a primeira consulta e subsequente para o 

acompanhamento do CD na APS. 

OBJETIVO 

  Validar o conteúdo de um instrumento de HE para a primeira consulta e subsequente 

para o acompanhamento do CD infantil. 

 

METODOLOGIA 
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Trata-se de um estudo metodológico, de abordagem quantitativa, que busca investigar 

os métodos de obtenção, organização e análise de dados, por meio da elaboração e validação 

de instrumentos de pesquisa, com o intuito de alcançar um recurso confiável e preciso que possa 

ser utilizado por outros pesquisadores8. 

A validação de conteúdo do HE para primeira consulta e subsequentes para o 

acompanhamento CD infantil, em crianças na faixa etária entre 0 e 24 meses de vida, através 

da utilização da técnica Delphi, delineada em três rodadas, realizadas entre os meses de 

fevereiro e julho de 2016. O instrumento de HE da primeira consulta constituiu-se de 30 tópicos 

e das consultas subsequentes de 28 itens.  

A seleção dos enfermeiros para atuarem como juízes do processo de validação dos 

instrumentos de HE foi realizada na Plataforma Lattes do Conselho. Utilizou-se como estratégia 

de busca nessa base de dados: Modo de busca (assunto [título ou palavra chave da produção]) 

– Saúde da criança e Atenção básica; nas bases – doutores e demais pesquisadores; Formação 

acadêmica/titulação – Mestrado; e Atuação profissional: Grande Área – Ciências da Saúde/Área 

– Enfermagem/ Subárea – Enfermagem Pediátrica. 

Para seleção dos juízes, os currículos foram analisados segundo adaptação dos critérios 

de Fehring(9). Estabeleceu-se uma pontuação mínima de cinco pontos para seleção dos peritos 

na área do construto (Quadro 1).  

 

Quadro 1 – Adaptação do sistema de pontuação de especialistas do modelo de validação de 

conteúdo de Fehring(9) 

Critérios Fehring (1994) Pontos Critérios adaptados 
Pontos 

adaptados 

Mestre em enfermagem 4 
Mestre em enfermagem 

(Critério obrigatório) 
0 

Mestre em enfermagem – 

dissertação com conteúdo 

relevante da área  

1 
Mestre com dissertação na área 

de saúde da criança 
2 

Pesquisa (com publicação) na 

área de diagnósticos 
2 

Pesquisa (com publicação) na 

área de saúde da criança 
3 

Artigo publicado na área de 

diagnósticos em um periódico 

de referência 

2 

Artigo publicado na área de 

saúde da criança em um 

periódico de Qualis A e B   

2 

Doutorado em diagnóstico 2 
Doutor com tese na área de 

saúde da criança 
4 

Prática clínica de pelo menos 

um ano de duração na área de 

enfermagem em clínica médica 

1 

Experiência como docente de 

Curso de enfermagem de pelo 

menos seis meses 

2 
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Certificado em área clínica 

médica com comprovada 

prática clínica 

2 
Especialização na área de saúde 

da criança 
1 

Pontuação Máxima 14 Pontuação Máxima 14 

 

Cabe destacar que se seguiu a recomendação de um número mínimo de seis juízes para 

integrar cada etapa de validação de conteúdo dos instrumentos. Em virtude das prováveis perdas 

foram selecionados 30 enfermeiros, destes buscou-se o email nos seus currículos e/ou em 

manuscritos publicados. Neste primeiro momento enviou-se via correio eletrônico carta convite 

com um resumo do estudo, contendo os objetivos e a metodologia do estudo e obteve-se aceite 

de nove juízes, para os quais se encaminhou o Termo de Consentimento Livre Esclarecido 

(TCLE), para garantir o sigilo e o anonimato. 

Após os nove juízes enviarem os TCLE assinados, foi encaminhado via e mail dois links 

de acesso aos formulários de avaliação dos instrumentos, construído via Google Docs e 

instruções para o processo de avaliação dos HE. Na primeira etapa da técnica Delphi, oito juízes 

participaram e na segunda e terceira rodada seis juízes avaliaram os instrumentos. 

Os formulários eram compostos por duas partes, a primeira direcionada à caracterização 

dos participantes do estudo, com questões sobre idade, sexo, anos de conclusão de graduação, 

níveis de qualificação profissional, experiência profissional, atuação profissional em Instituição 

de Ensino Superior, Estado da Federação da Instituição de Ensino Superior em que atua. A 

segunda parte referiu-se ao roteiro do HE estruturado com 30 itens no primeiro instrumento e 

28 no segundo.  

Ressalta-se que os tópicos deveriam ser avaliados pelos juízes de acordo com o critério 

de concordância, concordo ou discordo, em cada tópico e no caso de inadequações, o 

especialista era encorajado a realizar comentários e sugestões, a fim de que os itens pudessem 

ser reformulados e melhorados. Essa etapa visa à obtenção de consenso de opiniões quanto ao 

conteúdo, à suficiência, clareza, repetição e pertinência dos tópicos dos HE. 

O projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres 

Humanos (CEP) da UFRN, Parecer Consubstanciado da UFRN, n 876.191, de 30/10/2014, com 

o CAAE nº 34900614.4.0000.5537 e atende à Resolução 466/12 do Conselho Nacional de 

Saúde para pesquisa com seres humanos.   

Para análise dos dados utilizou-se o banco de dados do Microsoft Excel 2010®, no qual 

as avaliações dos juízes foram tabuladas e analisadas no SPSS versão 22.0, onde empregou-se 

o teste binomial para verificar a proporção de juízes que apreciavam o item como pertinente. 
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O nível de significância estatística adotada foi de 5%, cujo ρ-valor ≤ 0,05 como 

parâmetro para a significância estatística de cada item como pertinente. Diante disso, os 

componentes que não apresentassem estas proporções foram eliminados da proposta final do 

instrumento do HE da primeira CE e subsequente. 

A relevância dos itens foi obtida pela aplicação do Índice de Validação de Conteúdo 

(IVC) o qual avalia a concordância dos juízes quanto à representatividade da medida em relação 

ao conteúdo abordado, calculado através da divisão do número total de itens considerados como 

válidos pelo número total de itens(10). 

Os dados foram analisados por estatística descritiva simples, através de frequências 

absolutas e relativa, média, desvio padrão, teste binomial e IVC. Considerou-se válido o tópico 

que apresentasse consenso de 80%, que em um estudo Delphi, geralmente, utiliza de duas a três 

rodadas de opiniões. 

Os autores recomendam que o IVC de todo o instrumento seja representado por valores 

superiores à 0,78, utilizou-se a aplicação do teste não paramétrico binomial, com a finalidade 

de comparar os escores do IVC e do teste binomial alcançados nas rodadas da Técnica Delphi. 

Os dados foram analisados mediante leitura reflexiva, estatística descritiva, bem como da 

avaliação do IVC, da qual emergiu a reformulação das versões iniciais até a final dos 

instrumentos do HE de acordo com as sugestões dos juízes nas três rodadas Delphi. 

 

RESULTADOS  

 

Oito juízes participaram no processo de avaliação na primeira rodada Delphi, todas 

mulheres (8; 100%); na faixa etária entre 41 e 50 anos (4; 50%); anos de conclusão da graduação 

entre 21 a 30 anos (5; 62,5%); detentoras do título de doutorado (7; 87,5%); experiência na 

docência (5; 62,5%); todas atuam em instituições de ensino superior (8; 100%), 

predominantemente no Estado do Paraná (3; 37,5). Seis (75%) atuam em serviço de saúde 

pública.  

A idade mínima dos juízes foi 29 anos e máxima 49 anos (média = 36 e desvio padrão 

= 9,1), cujo tempo mínimo de formação foi sete anos e máximo 29 anos (média = 17,3 e desvio 

padrão = 9,5) e o tempo mínimo de atuação na docência seis anos e o máximo 28 anos (média 

= 16,3 e desvio padrão = 7,9).  

Na primeira rodada da técnica Delphi os juízes concordaram em parte e sugeriram 

alterações nos dois instrumentos de HE, Tabela 1 e 2, sendo realizadas as modificações 
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solicitadas pelos experts. Destaca-se que apesar da vasta literatura sobre saúde da criança, os 

instrumentos utilizados na sua maioria não são validados por enfermeiros para o 

acompanhamento desta população, sendo necessária assim a adequação dos itens construídos. 

Após a análise dos especialistas renomeamos os itens do instrumento da primeira CE, 

Tabela 1, Antecedentes pré-natais e neonatais para “Antecedentes Maternos Obstétricos” e os 

Aspectos do desenvolvimento da criança até 30 dias para “Desenvolvimento Social e Psicoativo 

até o 300 dia de vida”. 
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Tabela 1 – Julgamento dos tópicos do histórico de Enfermagem da primeira consulta para acompanhamento do crescimento e desenvolvimento infantil 

nas etapas Delphi 1, Delphi 2 e Delphi 3 (n=8 na rodada Delphi 1 e n=6 nas rodadas Delphi 2 e 3), Natal, Rio Grande do Norte, Brasil, 2016  

TÓPICO DELPHI 1 (N=8) DELPHI 2 (N=6) DELPHI 3 (N=6) 

Concordo Discordo p Concordo Discordo p Concordo Discordo p 

%  %  %  

Dados de identificação 13 88 0,070 83 17 0,219    

Antecedentes Maternos Obstétricos 63 38 0,727 50 50 1,00 100 0 0,031 

Antecedentes Pessoais Gerais da Genitora 50 50 1,000 67 33 0,688 100 0 0,031 

História Materna 50 50 1,000 67 33 0,688 100 0 0,031 

Condições do Parto/Período Neonatal 50 50 1,000 83 17 0,219    

Condições socioeconômicas e ambientais 
 

25 

 

75 

 

0,289 

 

83 

 

17 

 

0,219 

   

Higiene 13 88 0,070 67 33 0,688 100 0 0,031 

Alimentação 13 88 0,070 83 17 0,219    

Sono e repouso 13 88 0,070 67 33 0,688 100 0 0,031 

Costumes 13 88 0,070 83 17 0,219    

Eliminações 13 88 0,070 83 17 0,219    

Parâmetros a avaliar 25 75 0,289 83 17 0,219    

Desnvolvimento social e psicoafetivo 

Até o 300 dia de vida 

 

13 

 

88 

 

0,070 

 

83 

 

17 

 

0,219 

 

100 

 

0 

 

0,031 

Estado geral 0 0 0 83 17 0,219    

Pele 25 75 0,289 83 17 0,219    

Anexos 25 75 0,080 83 17 0,219    

Crânio 50 50 1,000 83 17 0,219    

Face 38 63 0,727 83 17 0,219    

Olhos 63 38 0,727 83 17 0,219    

Orelhas e audição 63 38 0,727 83 17 0,219    

Nariz 38 63 0,727 83 17 0,219    

Boca e mucosa 63 38 0,727 83 17 0,219    

Pescoço 50 50 1,000 83 17 0,219    

Tórax 50 50 1,000 67 33 0,688 100 0 0,031 

Abdome 38 63 0,727 50 50 1,000 83 17 0,219 

Genitália 38 63 0,727 83 17 0,219    

Ânus e reto 50 50 1,000 83 17 0,219    

Sistema osteoarticular 50 50 1,000 83 17 0,219    

Coluna vertebral 25 75 0,289 50 50 1,000 100 0 0,031 

Avaliação neurológica 25 75 0,008 50 50 1,000 83 17 0,219 
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Tabela 2 – Julgamento dos tópicos do histórico de Enfermagem da consulta subsequente para acompanhamento do crescimento e desenvolvimento 

infantil nas etapas Delphi 1, Delphi 2 e Delphi 3 (n=8 na rodada Delphi 1 e n=6 nas rodadas Delphi 2 e 3), Natal, Rio Grande do Norte, Brasil, 2016 

TÓPICO DELPHI 1 (N=8) DELPHI 2 (N=6) DELPHI 3 (N=6) 

Concordo Discordo p Concordo Discordo p Concordo Discordo p 

%  %  %  

Dados de identificação 38 63 0,727 83 17 0,219    

Estado geral 25 75 0,289 83 17 0,219 100 0 0,031 

Nível de consciência 25 75 0,289 83 17 0,219 100 0 0,031 

Higiene 38 63 0,727 67 33 0,688 100 0 0,031 

Alimentação 38 63 0,727 83 17 0,219    

Sono e repouso 38 63 0,727 67 33 0,688 100 0 0,031 

Costumes 38 63 0,727 83 17 0,219    

Eliminações 38 63 0,727 83 17 0,219    

Parâmetros a avaliar 50 50 1,000 83 17 0,219    

Desenvolvimento social e psicoafetivo de 

0 a 2 anos de vida 
38 63 

0,727 
67 

33 0,688 100 0 0,031 

Pele 63 38 0,727 83 17 0,219    

Anexos 50        50 1,000 83 17 0,219    

Crânio 50 50 1,000 83 17 0,219    

Face 63 38 0,727 83 17 0,219    

Olhos 63 38 0,727 83 17 0,219    

Orelhas e audição 50 50 1,000 83 17 0,219    

Nariz 50 50 1,000 83 17 0,219    

Boca e mucosa 75 25 0,289 83 17 0,219    

Pescoço 38 63 0,727 83 17 0,219    

Tórax 75 25 0,289 67 33 0,688 100 0 0,031 

Abdome 38 63 0,727 50 50 1,000 83 17 0,219 

Genitália 38 63 0,727 83 17 0,219    

Ânus e reto 50 50 1,000 100 0 0,219    

Sistema osteoarticular 50 50 1,000 83 17 0,219    

Coluna vertebral 25 75 0,727 67 33 0,688 100 0 0,031 

Avaliação neurológica 75 25 0,289 67 33 0,688 83 17 0,219 

Situação Vacinal 75 25 0,289 100 0 0,031    

Solicitação e Resultado de Exames 

Complementares pelo Enfermeiro ou por 

outro profissional de saúde para Crianças 

Assintomáticas 

75 25 

 

 

0,289 
100 

 

 

0 

 

 

 

0,031 
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No que tange ao instrumento da primeira consulta, Tabela 1, na rodada Delphi 1, foram 

sugeridas modificações destaca-se os itens antecedentes maternos obstétricos, no qual foi 

solicitado a incorporação do número de recém-nascido (RN): pré-termo, termo, pós-termo, RN 

< 2.500g, < 1.500 g, > 4.000 g, mortes neonatais precoces e tardias (concordância de 50%); 

desenvolvimento social e psicoafetivo até o 300 dia de vida, alterou-se o item relacionamento 

da mãe/cuidador e dos familiares com o bebê, toque, afago e demonstrações de afeto 

(concordância de 67%); e na avaliação neurológica foi sugerida a inserção dos reflexos pupilar, 

extrusão, busca ou procura, galante, esgrimista, pontos cardeais propulsão e profundos ou 

tendinosos  (concordância de 25%). 

Após a avaliação da segunda rodada da técnica Delphi do instrumento em tela não 

obteve consenso superior a 70%, em dez tópicos, sendo necessária sua readequação, seguindo 

as sugestões dos seis juízes. Salienta-se que houve a reorganização da sequência dos tópicos, 

conforme a configuração atual, procedeu-se a terceira rodada Delphi 3. Nesta nove dos dez 

tópicos obtiveram 100% de consenso e um com 83%. 

O instrumento de HE para consulta subsequente, na Tabela 2, na primeira rodada da 

técnica Delphi, alterou-se os Aspectos do desenvolvimento da criança de 0 a 2 anos de vida 

para “Desenvolvimento social e psicoafetivo de 0 a 2 anos de vida” e Solicitação de exames 

complementares em crianças assintomáticas e Resultado de exames para “Solicitação e 

Resultado de exames complementares pelo enfermeiro ou por outro profissional de saúde para 

crianças assintomáticas”. 

A partir das sugestões propostas pelos juízes alterou-se os itens para a segunda rodada 

da técnica Delphi, tabela 2: marcos do desenvolvimento infantil na faixa etária de 0 a 24 meses, 

como os adultos interagem com o bebê e o estimulam no desenvolvimento social e psicoafetivo, 

pois não estava claro (concordância de 67%); tórax sons cardíacos pediátricos normais, inseriu-

se sopros cardíacos, defeito septo atrial e bulhas cardíacas (concordância de 50%); suprimiu-se 

o item forma do abdome, permanecendo os demais; incorporou-se agenesia da musculatura 

abdominal e estenose hipertrófica congênita do piloro (concordância de 50%); reflexos inseriu-

se os reflexos paraquedista e tendinosos ou profundos (concordância de 67%). 

          Já no segundo instrumento na etapa Delphi 3, tabela 2, obteve-se consenso em quatro 

tópicos, destes dois obtiveram unanimidade (concordância de 100%): tópicos marcos do 

Desenvolvimento Infantil na faixa etária de 0 a 24 meses; e tórax; enquanto o abdome e 

avaliação neurológica (concordância de 83%). 
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Tabela 3. Julgamento dos juízes quanto a qualidade dos instrumentos de HE nas fases Delphi I, 

Delphi II e Delphi 3. Natal/RN, 2016. 

 

AVALIAÇÃO 

CONTEÚDO E APARÊNCIA 

Primeira Consulta  Consulta Subsequente 

Delphi I Delphi II Delphi III Delphi I Delphi 

II 

Delphi III 

IVC 0,386 0,735 0,97 0,37 0,9 0,91 

 

A tabela 3 demonstra o IVC do instrumento de HE na primeira CE que revela a melhoria 

no escore de validação de conteúdo e aparência na terceira rodada Delphi, já na consulta 

subsequente verifica-se o avanço na segunda rodada Delphi. Evidencia-se que o consenso está 

articulado as adequações e melhorias dos instrumentos entre as rodadas Delphi.  

 Assim, o uso deste índice denota a validade e confiabilidade dos itens que compõem os 

instrumentos de HE, a fim de torná-los seguros para a aplicação nos serviços (8).  

 

DISCUSSÃO 

 

Os instrumentos de HE construídos e validados neste estudo revelam a primeira etapa 

da CE prestada à criança na APS e representam um elemento norteador do cuidado de 

enfermagem a essa clientela, na medida em que favorece uma prática clínica e um processo de 

tomada de decisão melhores, assistindo-a em toda a sua complexidade. 

A primeira CE mostra-se um momento essencial, pois o enfermeiro identifica dados 

fundamentais para conhecer a situação de saúde do recém-nascido e da família, pois o 

desenvolvimento é influenciado por fatores de risco e vulnerabilidade, tais como: antecedentes 

obstétricos, o baixo peso ao nascer (inferior a 2.500 g); prematuridade (menos de 37 semanas 

gestacionais); e história familiar de morte de criança com menos de 5 anos de idade (1).  

Outro aspecto relevante para à saúde da criança são os antecedentes pessoais gerais da 

genitora que podem ter sido identificados no acompanhamento do pré-natal nas unidades de 

saúde, permite o diagnóstico e o tratamento de complicações durante a gestação e a consequente 

redução ou eliminação de riscos passíveis de serem corrigidos, como as síndromes 

hipertensivas, sífilis congênita e infecções urinárias complicadas. A alteração na saúde mental 

materna, no período pré e pós-gestacional, pode ser considerada também um fator de risco para 

o desenvolvimento do seu filho, na medida em que afeta a qualidade e a disponibilidade do 

cuidado e a interação mãe/criança e consequentemente, o desenvolvimento infantil (11). 
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Há evidencias de que a depressão pré-natal tem forte correlação com temperamento 

difícil da criança aos 6 meses, atraso no desenvolvimento aos 18 meses, problemas emocionais 

comportamentais e de atenção em crianças mais velhas. Assim está depressão mostrou-se forte 

preditor da depressão pós-parto e mais comum que a última. Quanto à depressão pós-parto 

(DPP), cujos sintomas têm início nas quatro primeiras semanas do pós-parto, devido a sua alta 

incidência e riscos ao desenvolvimento infantil, é considerada, em alguns contextos, um 

problema de saúde pública (11). 

Revela-se como item importante o desenvolvimento social e psicoafetivo até o 300 dia 

de vida, especialmente, no que concerne ao relacionamento da mãe/cuidador e dos familiares 

com o bebê alterado para relacionamento da mãe/cuidador e dos familiares com o bebê, toque, 

afago e demonstrações de afeto para melhor compreensão e investigação da interação entre a 

criança e o cuidador. Uma vez que o desenvolvimento psicossocial está ligado às emoções, 

relações sociais e podem influenciar no desenvolvimento físico e cognitivo, já que estes estão 

inter-relacionados (12). 

A literatura revela que os primeiros anos de vida da criança, a primeira infância, são 

essenciais para o seu desenvolvimento físico, emocional, cognitivo e cultural. Sabe-se que os 

antecedentes obstétricos são fatores relevantes a serem considerados em gestações atuais, tendo 

em vista que podem influenciar no enfrentamento da mulher para a nova gestação, bem como 

se refletem no desenvolvimento infantil (13). 

Portanto o enfermeiro ao desenvolver sua prática na saúde da criança precisa 

compreender as relações vinculares, entre a mãe/filho pela sua relevância, pois à medida que 

irão acontecendo, estabelecem ou modificam comportamentos, havendo um correspondente 

processo de modelação da circuitação neuronal. Ou seja, o estabelecimento contínuo e 

permanente dos vínculos entre o meio ambiente e a criança atua como aprendizados cujos 

registros terão expressão na estrutura neurobiológica (14). 

As vivências emocionais dos tempos iniciais de vida serão determinantes para o começo 

da organização das redes neuronais funcionais, essenciais na adequação e expressão dos 

comportamentos e ações futuras e no desenvolvimento da capacidade para pensar. Saliente-se 

também que o intercâmbio entre mãe e bebê determinará modificações neurobiológicas para 

ambos, especialmente para a criança, criando os alicerces para aquisições funcionais. Para 

adquirirem uma estrutura consistente, as conexões sinápticas dependerão da qualidade e, 

principalmente, da persistência da sucessão desses estímulos (14).  

Em investigação realizada em Portugal com o objetivo de definir o conjunto de dados e 

de diagnósticos de enfermagem relativos ao exercício do papel parental, em pais de crianças 
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com necessidades especiais permanentes inaugurais e já estabelecidas, depreende que a 

atividade diagnóstica deve contemplar um conjunto de dados relativos ao estado e padrão das 

necessidades da criança - alimentação, higiene, conforto, sono, exercício, segurança, 

afetividade, desenvolvimento infantil, processos corporais, regime medicamentoso e 

dispositivos(15). 

Evidencia-se nesta pesquisa que a coleta de dados constitui a primeira etapa do processo 

de enfermagem. Ao recolher informações relevantes, de forma sistemática, o enfermeiro torna-

se capaz de determinar as necessidades imediatas da pessoa, estabelecendo prioridades e 

objetivos de cuidados. Torna-se crucial organizar os dados, definindo aqueles que são 

relevantes para a identificação diagnóstica, além de oportunizar a comparação entre os 

resultados obtidos e os resultados esperados, contribui para a determinação dos ganhos em 

saúde (15). 

 Estudo realizado no Brasil com o objetivo de identificar as ações de promoção da saúde 

pelo enfermeiro na avaliação do crescimento e do desenvolvimento infantil e analisá-las quanto 

às competências essenciais da promoção da saúde preconizadas pela Public Health Agency of 

Canadá. Destaca que os enfermeiros aplicam suas habilidades/competências na promoção da 

saúde, porém não as articulam com um referencial teórico que norteie suas ações no complexo 

processo de crescimento e desenvolvimento infantil, tendo em vista a vigente disparidade de 

conceitos, subcategorias e termos utilizados sobre tais fenômenos (16). 

  Estes estudos revelam que a incorporação de instrumentos de coleta de dados para o 

acompanhamento da criança devem embasar-se na teoria-prática para sistematizar, padronizar 

e especificar o vocabulário empregado pelo enfermeiro para oportunizar a comunicação efetiva. 

Visto que, o levantamento de dados é o alicerce no qual se fundamentam os diagnósticos, 

intervenções e, portanto, o cuidado. Diante do exposto, considera-se relevante qualificar os 

profissionais para sua execução da CE, trabalhando com instrumentos específicos e aplicáveis 

a cada contexto, de forma a oferecer uma assistência segura, numa perspectiva de integralidade 

e de melhor qualidade à criança. 

Destaca-se que o registro da história clínica e de vida de cada pessoa e/ou família, 

materializado na forma de prontuários impressos ou eletrônicos, constitui memória valiosa para 

o profissional de saúde, assim como um instrumento de apoio à decisão clínica e à qualidade 

do cuidado prestado. Os registros da CE auxiliam a garantir a continuidade e a longitudinalidade 

do cuidado, na comunicação e tomada de decisão em equipe e permitem um arquivo de dados-

base das pessoas e famílias em seguimento, fornece, eventualmente dados para investigação 

científica ou prova para diligências legais (17).  
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Como limitação do estudo, ressalta-se a baixa adesão dos experts para a etapa de 

validação, o que pode ser justificado pelos registros das avaliações não serem salvos 

parcialmente, havendo a perda da apreciação caso o instrumento não seja avaliado em sua 

plenitude. Contudo, salienta-se que a amostra constitui-se do número mínimo preconizado pelo 

referencial metodológico empregado. 

Almeja-se que os instrumentos de HE, para a primeira consulta e subsequente, válido 

em seu conteúdo e aparência apoie o enfermeiro na sua prática na APS, em virtude da sua 

fundamentação teórica. 

 

CONSIDERAÇÕES 

       

 Uma nova proposta de construto HE, para primeira consulta e subsequentes, para o 

acompanhamento do CD infantil foi validado como norteador da prática do enfermeiro na APS. 

Admite-se que o processo de validação por especialistas dos instrumentos da primeira 

CE e subsequente para o acompanhamento do CD infantil na APS, a partir dos aplicativos do 

Google drive, tornaram-se uma ferramenta relevante para coleta de dados e identificação dos 

DE e intervenções de enfermagem, em acordo com as necessidades apresentadas pela 

criança/família, bem como para a avaliação do cuidado prestado pelo enfermeiro.  

As ferramentas tecnológicas propostas para o acompanhamento do CD infantil são 

importantes, pois nos primeiros anos de vida há maior velocidade no crescimento, 

principalmente nos dois primeiros, este é o período de maior vulnerabilidade para os distúrbios. 

Portanto, a CE torna-se um instrumento relevante para avaliação periódica e sistemática da 

saúde da criança, pois propicia a aproximação-interação enfermeiro, criança e família, eixo 

central do atendimento. 
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6.3 MANUSCRITO 3 – SOFTWARE-PROTÓTIPO PARA O ACOMPANHAMENTO 

DO CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO INFANTIL NA ATENÇÃO 

PRIMÁRIA À SAÚDE. 

 

Software-protótipo para o acompanhamento do crescimento e desenvolvimento infantil 

na atenção primária à saúde. 

Software-prototype for the monitoring of child growth and development in primary 

health care. 

Prototipo de software para el control del crecimiento y desarrollo del niño en la atención 

primaria de salud. 

RESUMO 

Objetivos: Desenvolver um software-protótipo aplicado ao acompanhamento do crescimento 

e desenvolvimento infantil na atenção primária à saúde. 

Métodos: Trata-se de um estudo metodológico, para produção tecnológica de um software 

aplicado ao acompanhamento do crescimento e desenvolvimento infantil, fundamentado na 

Teoria das necessidades Humanas Básicas e embasado na Classificação Internacional para as 

Prática em Enfermagem. Para o desenvolvimento do software para o acompanhamento do CD 

infantil, utilizou-se as seguintes etapas: levantamento e análise de requisitos, projeto, 

implementação, testes, implantação e manutenção. 

Resultados: Optou-se pela construção de uma versão 1.0 do sistema com funcionalidades 

básicas que atendesse à saúde da criança, no que tange ao crescimento e desenvolvimento 

infantil para posteriormente, adaptá-lo e aperfeiçoá-lo para o contexto da APS e às necessidades 

do locus.  Os requisitos previamente estabelecidos estão relacionados com o uso do sistema, 

resultando em atividades que estão acessíveis para os usuários (administrador e enfermeiro 

usuário) cadastrados no sistema. O protótipo foi desenvolvido sobre plataforma web, está 

disponível no http://teleenfermagem.telessaude.ufrn.br. 

Conclusão: O software-protótipo foi elaborado de maneira satisfatória e espera-se que 

oportunize a promoção da continuidade dos cuidados, a melhoria da qualidade de assistência à 

criança, além de possibilitar uma comunicação mais efetiva entre os profissionais, a 

humanização no cuidado e maior autonomia do enfermeiro. 

 

ABSTRACT 

Objectives: To develop software-prototype applied to the monitoring of child growth and 

development in primary health care. 

http://teleenfermagem.telessaude.ufrn.br/
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Methods: This is a methodological study for the technological production of software applied 

to the monitoring of child growth and development, based on the Basic Human Needs Theory 

and based on the International Classification for Nursing Practice. The following steps were 

used to develop the software for the follow-up of the children's CD: requirements surveying 

and analysis, design, implementation, testing, implementation and maintenance. 

Results: It was decided to build a version 1.0 of the system with basic functionalities that would 

attend to the child's health, with regard to child growth and development, and to adapt and refine 

it to the context of PHC and to the needs of the child. Locus. The previously established 

requirements are related to the use of the system, resulting in activities that are accessible to the 

users (administrator and nurse user) registered in the system. The prototype was developed on 

web platform, is available at http://teleenfermagem.telessaude.ufrn.br. 

Conclusion: The software-prototype was elaborated in a satisfactory way and it is expected that 

it will foster the continuity of care, the improvement of the quality of child care, in addition to 

enabling a more effective communication among professionals, humanization in care and 

greater Autonomy of the nurse. 

 

Descriptrs: Telenursing; Software; Nursing Process; Primary Health Care. 

 

RESUMEN 

Objetivos: Desarrollar un prototipo de software aplicado a la vigilancia del crecimiento y 

desarrollo del niño en la atención primaria de salud. 

Métodos: Se trata de un estudio metodológico para la producción tecnológica de software 

aplicado a la vigilancia del crecimiento y desarrollo del niño, basado en la Teoría de las 

necesidades humanas básicas y basado en la Clasificación internacional para la práctica de 

enfermería. Para el desarrollo de software para el seguimiento de CD de los niños, se utilizaron 

los siguientes pasos: estudio y análisis de requisitos, diseño, implementación, prueba, 

despliegue y mantenimiento. 

Resultados: Hemos optado por la construcción de una versión 1.0 del sistema con la 

funcionalidad básica que cumple con la salud del niño, en relación con el crecimiento y 

desarrollo del niño para adaptarse más tarde y mejorarlo para el contexto de las APS y las 

necesidades de locus. Los requisitos establecidos anteriormente se relacionan con el uso del 

sistema, lo que resulta en actividades que son accesibles a los usuarios (administrador y usuario 

enfermera) registrados en el sistema. El prototipo fue desarrollado en la plataforma web está 

disponible en http://teleenfermagem.telessaude.ufrn.br. 
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Conclusión: El prototipo de software fue desarrollado satisfactoriamente y espera otra 

oportunidad para promover la continuidad de la atención, mejorar la calidad del cuidado de 

niños, y permitir una comunicación más eficaz entre los profesionales, la humanización en la 

atención y mayor autonomía de la enfermera. 

Descriptores: Teleenfermería; Procesos de Enfermería; Atención Primaria de Salud 

 

Introdução 

 

Ao longo da história da humanidade ocorreram relevantes avanços no contexto da saúde 

e da enfermagem, em virtude das tecnologias permearem o processo de trabalho em saúde e 

estarem em permanente processo de construção/desconstrução/reconstrução pelo próprio ser 

humano, para a adequação e transformação da sua realidade. 

 Ressalta-se, incialmente, que o termo tecnologia não deve ser visto apenas como uma 

máquina ou um produto, mas sim como um processo de conhecimentos e instrumentos 

interligados que fundamentam e delimitam as diversas maneiras de cuidar1. 

 No campo da saúde, o uso de tecnologias não se opõe ao toque humano, mas configura-

se como agente e objeto deste toque. Estas mesmas tecnologias, que ora são produto, ora 

significado e ora processo não se caracterizam desumanas e sim revelam seu lado objetivo e 

social2. Neste estudo, optou-se por utilizar as tecnologias que permeiam o processo de trabalho 

em saúde, classificadas em três categorias que se integram: a) leves: das relações do tipo 

produção de vinculo, acolhimento, gestão como uma forma de governar processos de trabalho; 

b) leve-dura: próprias dos saberes estruturados, normas, protocolos e conhecimentos; c) duras: 

caracterizada pelo uso de equipamentos3. 

 A Tecnologia da Informação (TI) faz parte do cotidiano humano, através da aplicação e 

emprego de produtos tecnológicos, tecnologias baseadas no computador, no desenvolvimento 

de software, sistemas de informação e objetos virtuais de aprendizagem para que os 

profissionais possam prestar um cuidado em saúde seguro para o usuário e de melhor qualidade.  

Esses avanços geram novos e complexos desafios na prestação do cuidado, uma vez que novas 

habilidades precisarão ser desenvolvidas e apreendidas para sua utilização pelo profissional de 

enfermagem4. 

Emprega-se a TI em saúde de maneira variada, no armazenamento, na recuperação e na 

otimização das informações, além de solucionar problemas no contexto assistencial, 

denominando-se de informática em saúde5. Esta emerge como um novo paradigma que permite 

a aplicação de recursos tecnológicos no gerenciamento e no cuidado, auxilia o enfermeiro na 
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tomada de decisões clínicas, nas questões administrativas, educacionais e de pesquisas. A 

inserção da informática proporciona melhoria da racionalidade organizacional, uma vez que 

torna viável e dinâmico o planejamento das ações do enfermeiro, disponibiliza meios de 

empregar seus conhecimentos técnico-científicos na assistência em enfermagem6. 

Assim, percebe-se a relevância da informática pela enfermagem, já que o uso de 

hardware, software e objetos virtuais operacionalizam a comunicação entre os profissionais de 

saúde; organizam, documentam e valorizam o fazer da enfermagem; melhoram a validade, a 

confiabilidade e a usabilidade dos documentos da enfermagem; facilitam a resolução de 

problemas dos pacientes; avaliam assistência prestada ao usuário; qualificam os profissionais; 

propiciam o aprofundamento técnico-científico; além de favorecer a aproximação entre o 

enfermeiro e o paciente7. 

A evolução da TI, no setor da saúde, revolucionou as relações entre os indivíduos e as 

coletividades, visto que diminui as barreiras geográficas ou mesmo as elimina, promove novas 

formas de prestar a assistência e modifica as práticas dos cuidados ofertados à população8. 

Nesta perspectiva, emerge o Programa Nacional Telessaúde Brasil Redes (Telessaúde 

Brasil Redes), uma estratégia nacional que busca melhorar a qualidade do atendimento e da 

Atenção Primária à Saúde (APS) no Sistema Único da Saúde (SUS), integra ensino e serviço 

por meio de ferramentas de tecnologias da informação e comunicação para transmitir 

informações de dados e serviços clínicos, administrativos e educacionais em saúde, que pode 

ser utilizada por todos profissionais que atuam na área de saúde 9,10. 

Neste contexto, a Enfermagem é contemplada com o Projeto Telenfermagem que 

oferece uma orientação à distância para os profissionais e permite contribuir para capacitação 

da equipe de enfermagem, acadêmicos de graduação e pós-graduação. Além de atualizá-los, 

permite visualizar novas formas de prestar assistência e contribuir para transformação da prática 

local8. 

O Telenfermagem visa beneficiar a população coberta pela Estratégia de Saúde da 

Família (ESF), utiliza para isso a teleconsultoria que possibilita uma integração de forma 

individualizada entre enfermeiros inseridos na APS e o teleconsultor vinculado à universidade, 

forma/institui uma relação entre a prática assistencial e a academia8. 

Diante disso, constata-se a relevância do enfermeiro utilizar estes avanços tecnológicos 

na sua prática profissional na APS, especialmente os sistemas de informação que retratem a 

realidade de sua prática clínica (conhecimento tácito), mas que possam conter elementos do 

conhecimento formal (explícito), adequando-os a um sistema automatizado que contemple o 

processo de enfermagem na sua integralidade11. 
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Evidencia-se que o desenvolvimento de sistemas computacionais facilita o registro, a 

utilização e análise de dados e informações clínicas, pois favorecem a comunicação da equipe 

de saúde e contribui na melhoria da qualidade da assistência de enfermagem. Os sistemas de 

documentação em enfermagem representam um recurso para facilitar o registro de enfermagem 

de forma mais ágil e precisa, disponibilizam dados e informações atualizadas e confiáveis para 

a enfermagem e outros profissionais12. 

Contudo, na maioria dos municípios brasileiros, o enfermeiro utiliza o registro 

manuscrito dos dados e das informações da consulta de enfermagem (CE), ficando propensos 

às inúmeras desvantagens desse método de armazenamento de dados.  Dentre as desvantagens 

deste registro, ressalta-se: o conteúdo não estar estruturado; algumas vezes ilegível; 

preenchimento incompleto, predispondo a falta de dados ou ambiguidade; essa modalidade de 

registro dificulta o acesso à informação e expõe à fragilidade do papel, pode ser extraviado. O 

prontuário em papel restringe-se a um espaço limitado, dificulta o acesso aos dados, além de 

requerer grandes espaços físicos para ser armazenado13. 

Destaca-se a relevância em articular TI e a CE para a qualificação do cuidado prestado 

à criança na APS, especialmente no que tange ao crescimento e desenvolvimento (CD) infantil. 

Isso ocorre, em virtude do volume de dados e informações gerados na primeira consulta e nas 

subsequentes, nos primeiros vinte quatro meses da criança, preconizadas pelo Ministério da 

Saúde (MS), período de maior vulnerabilidade aos distúrbios de crescimento e 

desenvolvimento. 

Portanto, há necessidade de sistematizar e padronizar os cuidados de enfermagem à 

criança na APS e este estudo propõe o desenvolvimento de um ambiente de telenfermagem, 

software-protótipo, delineado a partir das etapas da CE, com os diagnósticos e intervenções de 

enfermagem fundamentados na Teoria das Necessidades Humanas Básicas (TNHB) e 

embasada numa linguagem padronizada a Classificação Internacional para as Práticas de 

Enfermagem (CIPE®), versão 2015, em virtude de suas vantagens lingüísticas, cognitivas e 

tecnológicas visíveis para a prática de enfermagem atual.  

Nesta perspectiva, propõe-se a utilização da CE informatizada, com conteúdo validado 

anteriormente por experts destas ferramentas para avaliação da criança na faixa etária menor 

que 24 meses. Diante do exposto, se justifica o estudo que tem o objetivo de desenvolver um 

software-protótipo aplicado ao acompanhamento do CD infantil que proporcione a 

continuidade dos cuidados prestados, bem como a melhoria na qualidade, na perspectiva de um 

registro informatizado da CE, ágil, eficiente, atualizado, confiável, seguro e que compartilhe 

dados/ informações de saúde da criança entre os profissionais e enfermeiros da APS. 
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Métodos 

 

Trata-se de um estudo metodológico, para produção tecnológica de um ambiente de 

telenfermagem aplicado ao acompanhamento do CD infantil, fundamentado na TNHB, 

embasado na CIPE®, para a APS. 

Este tipo de pesquisa busca investigar os métodos de obtenção, organização e análise de 

dados, por meio da elaboração, validação e avaliação de instrumentos e técnicas de pesquisa, 

com o intuito de alcançar um instrumento confiável e preciso que possa ser utilizado por outros 

pesquisadores14. 

A construção do software-protótipo, ambiente de Telenfermagem, emergiu da 

cooperação entre o Grupo de Pesquisa Laboratório de Investigação do Cuidado, Segurança, 

Tecnologias em Saúde e Enfermagem (LABTEC) e o Laboratório de Inovação Tecnológica em 

Saúde (LAIS) da UFRN, salienta-se o grupo de pesquisa de informática em saúde que constrói 

diversas ferramentas de apoio e benefício da saúde pública brasileira.   

 Para o desenvolvimento do ambiente para o acompanhamento do CD infantil, utilizou-se 

as seguintes etapas: levantamento e análise de requisitos, projeto, implementação, testes, 

implantação e manutenção 15. 

Dentre as inúmeras tecnologias elegeu-se para desenvolver este software protótipo a 

web (world wide web). Para isso se utilizou a linguagem de marcação HTML5(hypertext 

Makup language) que concede o desenvolvimento de forma a maximizar a semântica dos 

mesmos16. Como linguagem de estilo designou-se o CSS3 (cascading style sheets), para 

formatar a apresentação do HTML5 com o intuito de adicionar estilos como fonte, 

espaçamento, tamanho de imagens, entre outros17. 

Adotou-se como linguagem de programação Python articulada com a framework de 

desenvolvimento Djanjo. A escolha por esta deve-se a sua simplicidade, mas poderosa, aplicada 

para gerenciar sistemas e desenvolver projetos vultuosos. Em virtude de ser uma 

multiplataforma o Python pode ser utilizado em qualquer arquitetura de computadores ou 

sistema operacional, como Linux, FreeBSD3, Microsoft Windows ou Mac OS X418. 

No desenvolvimento do banco de dados do sistema foi utilizada a linguagem SQL 

(Structured Query Language), como sistema gerenciador de banco de dados foi utilizado o 

MySQL (http:// www.mysql.com/) na versão 5.0.51. A escolha ocorreu pelo fato da linguagem 

ser livre, de fácil manuseio, suportar qualquer plataforma e ser pouco exigente quanto a recursos 

de hardware18. 
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Os requisitos do sistema consistiram em características que resultassem em ações 

disponíveis para os  usuários (administrador e enfermeiro usuário)  e que permitissem:  (1)  

acessar o software com login e senha; (2) inserção da criança através da função “cadastrar” com 

o uso de formulário de dados de identificação ou informações complementares à busca da 

criança por meio de dados pessoais; (3) a entrada de dados referentes à primeira etapa da 

primeira consulta ou subsequente do HE ou ainda dados complementares; (4) a inserção dos 

dados do HE por meio de menus; (5) seleção e inserção das necessidades humanas básicas e 

dos diagnósticos de enfermagem; (6) seleção e inserção das intervenções de enfermagem e 

agendamento das consultas subsequentes; (7) visualização do registro das CE; (8) consultas 

pendentes; (9) sair do sistema. 

O desenvolvimento do estudo atendeu às normas nacionais e internacionais de ética em 

pesquisa envolvendo seres humanos, o projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética 

em Pesquisa com Seres Humanos (CEP) da UFRN, Parecer Consubstanciado da UFRN, n0 

876.191, de 30/10/2014, com o CAAE nº 34900614.4.0000.5537, atende à Resolução 466/12 

do Conselho Nacional de Saúde para pesquisa com seres humanos. 

 

Resultados 

 

Optou-se pela construção de uma versão 1.0 do sistema com funcionalidades básicas 

que atendesse à saúde da criança, no que tange ao crescimento e desenvolvimento infantil para 

posteriormente, adaptá-lo e aperfeiçoá-lo para o contexto da APS e às necessidades do locus.  

Os requisitos previamente estabelecidos estão relacionados com o uso do sistema, resultando 

em atividades que estão acessíveis para os usuários (administrador e enfermeiro usuário).  

Dentre as funções disponíveis para o administrador estão: efetuar login; senha; alterar 

senha; gerenciamento de usuários (cadastrar acesso de todos os usuários, procurar usuários, 

oportunizar a comunicação entre usuários através de espaço para avisos e divulgação de 

informações importantes sobre alguma criança, sobre o próprio sistema ou da instituição) e 

gerenciamento de crianças (buscar criança). Já o usuário enfermeiro realiza ações como: efetuar 

login; senha; alterar senha; gerenciamento de criança e gerenciamento da consulta de 

enfermagem de primeira vez e subsequente. 

Para acessar o telenfermagem, o usuário administrador precisa acessar e cadastrar o 

usuário enfermeiro no link http://teleenfermagem.telessaude.ufrn.br/ logo após o profissional 

tem acesso ao sistema.  

http://teleenfermagem.telessaude.ufrn.br/
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Portanto, o primeiro passo para o administrador ou usuário enfermeiro acessarem o 

ambiente de teleenfermagem é a inserção do login e senha (A). 

 

 
A) Tela inicial do Teleenfermagem 

 
B) Tela com pacientes cadastrados 

 
C) Tela da primeira consulta com menu 

 
D) Tela da primeira consulta com anamnese 

E) Tela da primeira consulta com exame físico 

 
F) Tela da primeira consulta com sugestão de 
necessidades, diagnósticos e intervenções de 

enfermagem 

 
G) Tela da primeira consulta para avaliação de 

enfermagem 

 
H) Tela da consulta subsequente com menu 

 
I) Tela da consulta subsequente com 

Menu e exame físico 

 
             J) Tela da consulta subsequente dos 

                             exames laboratoriais 
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L) Tela da consulta subsequente com exemplo de 

necessidades, diagnósticos e intervenções de 

enfermagem 

 
M) Tela da consulta subsequente para 

avaliação de enfermagem 

                
N) Tela de consultas pendentes 

Figura 1:  Telas com as imagens do Software-protótipo da primeira consulta e subsequente 

para o acompanhamento do CD infantil na APS. Natal/RN, 2016. 

 

As funções do sistema apresentam-se ao usuário enfermeiro na tela principal através de 

um menu lateral esquerdo com seis opções: página inicial, cadastrar família, cadastrar paciente, 

primeira consulta, consulta subsequente e consulta pendente (B).      

Ressalta-se que o acesso às CE está ordenado de forma decrescente por ordem de 

comparecimento, desde a consulta atual até a primeira. Esta organização facilita a busca das 

consultas que foram executadas anteriormente e a que está sendo realizada no momento atual. 

Assim, os registros de enfermagem ocorrem a partir das necessidades identificadas no HE, dos 

diagnósticos e das intervenções estabelecidos e da avaliação da criança. O sistema prevê uma 

consulta de primeira vez e sete subsequentes de acordo com o preconizado pelo Ministério da 

Saúde, por criança. 

A tela da primeira consulta de enfermagem apresenta um menu com cinco tópicos para 

preenchimento: dados de identificação, antecedentes perinatais e neonatais, exame físico, 

diagnósticos de enfermagem e intervenções de enfermagem, e avaliação (C).     

  A primeira etapa da consulta, conhecida como coleta de dados ou HE, subdivide-se em 

duas etapas: a anamnese e o exame físico. A anamnese, com os dados de identificação; 

antecedentes perinatais e neonatais (antecedentes maternos obstétricos, história materna, 

condições do parto/período neonatal, condições socioeconômicas e ambientais, hábitos) e o 

exame físico (parâmetros a avaliar; desenvolvimento social e psicoafetivo até o 300 dia de vida; 

estado geral; pele; anexos; crânio; face; olhos, orelhas e audição; nariz; boca e mucosa; pescoço; 
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tórax; abdome; genitália;  ânus e reto; sistema osteoarticular; coluna vertebral; avaliação 

neurológica) (D e E). 

Já a tela da consulta subsequente subdivide-se em duas etapas: com os dados de 

identificação, a anamnese (antecedentes maternos e obstétricos, história materna, condições do 

parto/período neonatal, condições socioeconômicas e ambientais e hábitos)  e o exame físico 

(parâmetros a avaliar, desenvolvimento social e psicoafetivo até o 300 dia de vida, estado geral, 

pele, anexos, crânio, face, olhos, orelhas e audição, nariz, boca e mucosa, pescoço, tórax, 

abdome, genitália, ânus e reto, sistema osteoarticular, coluna vertebral e avaliação neurológica) 

(I). 

         O usuário enfermeiro é obrigado a preencher os itens, para passar de um subtópico para 

outro. Ao final do preenchimento de cada subtópico do instrumento existe a opção salvar para 

que ocorra seu registro no banco de dados das informações fornecidas, referentes aos acima 

mencionados. Ressalta-se que cada item tem alternativas pré-estabelecidas para evitar que o 

usuário precise digitar os dados, reduz erros no registro, além de agilizar o processo de 

documentação destes dados. 

A segunda e terceira etapa da consulta estão articuladas com as necessidades humanas 

básica, o DE e as intervenções de enfermagem, de acordo com a CIPE® versão 2015. Torna-se 

obrigatória a inserção de pelo menos um item de cada e ao final de cada seleção salva-se até 

completar-se o número máximo de cinco intervenções de enfermagem para cada diagnóstico.  

Ressalta-se que antes de salvar a lista com as necessidades, diagnósticos e intervenções 

de enfermagem é possível que o enfermeiro exclua determinado item que já havia sido 

selecionado. Uma vez salva a seleção estabelecida não se consegue suspendê-la e gera-se uma 

lista de intervenções para os diagnósticos e necessidades anteriormente definidos (F e L). 

A seguir, realiza-se a avaliação de enfermagem no sistema, através da inserção em uma 

caixa de texto dos dados coletados durante a consulta de enfermagem e ao finalizar esta etapa 

o enfermeiro salva o registro realizado, que deve ser claro e conciso (G e M). 

Caso algum registro tenha ficado inconcluso o enfermeiro acessa consultas pendentes 

para visualizar e encerrar a consulta que necessita ser concluída (N).   

 

Discussão 

 



99 

 

O ambiente aqui proposto poderá oportunizar um cuidado seguro, baseado em 

evidencias científicas, que oportunize um registro da CE informatizado, atualizado, preciso e 

compartilhe dados/informações de saúde da criança entre os enfermeiros na APS.  

Ressalta-se que a articulação da CE informatizada, a TNHB e a CIPE® possa oportunizar 

aos enfermeiros da ESF uma organização do raciocínio clínico e da tomada de decisão, quando 

identifica aspectos objetivos e subjetivos no diálogo com a mãe-criança durante o HE, 

possibilita identificar os diagnósticos e as intervenções de enfermagem que são pertinentes à 

condição da criança e de responsabilidade do enfermeiro19.  

A relevância da utilização de um instrumento de HE, para a consulta de primeira vez e 

subsequente, com conteúdo validado previamente por experts, resultou em um sistema claro. 

Outro aspecto é a fundamentação na teoria das necessidades humanas básicas e CIPE®, 

linguagem padronizada e, consequentemente, padronização do dado clínico12. 

A escolha da CIPE® ocorreu por ser uma terminologia formal, dinâmica e estar em 

constante evolução, que segue as normas internacionais, sendo utilizada pelos enfermeiros para 

o registro da sua prática clínica, através da identificação de diagnósticos e prescrição de 

intervenções de enfermagem20. 

O diferencial desse software está no emprego do ambiente de Telenfermagem para 

apoiar o enfermeiro no seu fazer cotidiano e na comunicação entre estes profissionais no 

acompanhamento do CD infantil na APS, além de contribuir no processo de educação no 

trabalho, permitir que os profissionais realizem sua capacitação no próprio local de trabalho, 

bem como na continuidade do cuidado prestado. Além disso, permite visualizar a história 

clínica e da saúde da criança ao longo das consultas realizadas e avaliar a assistência de 

enfermagem prestada. 

Dentre as ferramentas empregadas pelo Telenfermagem está a teleconsultoria online e 

offline, que permite ao enfermeiro obter uma segunda opinião para auxiliar na tomada de 

decisão de casos clínicos e de gestão em saúde. O Telenfermagem prioriza a utilização de 

tecnologias de comunicação e informação de fácil acesso e manuseio, além de custo baixo, 

utilizando a rede de informação criada entre os municípios integrantes do Programa Nacional 

de Telessaúde12. 

Diante do exposto, o cuidado à criança na ESF exige dos enfermeiros conhecimentos 

que perpassam distintas áreas do saber e a efetivação da clínica ampliada. Com isso, torna-se 

necessário ultrapassar o raciocínio clínico, incluir a singularidade de cada situação de cuidado 

e para isso estes profissionais precisam articular saberes epidemiológicos, sociais, de políticas 

e programas, entre outros, bem como o conhecimento da rede de atenção ao cuidado21. 
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Destaca-se um estudo brasileiro que desvela a percepção de enfermeiros assistenciais 

acerca do uso do computador no seu cotidiano de trabalho, o qual revela que a avaliação da 

informatização no trabalho é influenciada basicamente pelos aspectos positivos e pela 

satisfação com uso do computador, tomando-se como parâmetro os sistemas de registro 

manuais. Contudo, os enfermeiros participantes não consideraram aspectos como melhoria 

contínua do resumo de dados mínimos e uso de terminologias e/ou sistemas de classificação 

para a tomada de decisão clínica em enfermagem5. 

Atualmente, o uso da tecnologia, especialmente os softwares e o computador fazem 

destas ferramentas fundamentais para o cuidado em enfermagem, pois organizam, agilizam e 

humanizam a assistência. Porém, para que isso se torne uma realidade há necessidade de 

investimento no uso destes recursos tanto financeiro como na qualificação profissional na APS, 

pois a grande maioria dos municípios brasileiros ainda utiliza o registro manuscrito. 

Em outra pesquisa realizada no Brasil com o objetivo de relatar a experiência da 

Teleenfermagem na Teleamamentação do Programa Nacional de Telessaúde no Brasil no 

Núcleo São Paulo, evidencia-se a relevância da Teleenfermagem estar integrada às 

características da profissão e à reflexão política, além de estar inserida na formação e na 

capacitação dos profissionais de enfermagem, desenvolvendo habilidades técnicas, científicas 

e ético-políticas. Deve priorizar a interação humana, respeitar a individualidade do ser humano, 

pela importante responsabilidade social que tem e pelo compromisso ético com a vida22. 

Um estudo na Nova Zelândia com a finalidade de identificar as orientações e prioridades 

para os serviços de saúde neste país, aponta implicações para três áreas específicas: a 

informática em enfermagem e link para a educação e prática. Enfatiza  mudanças nos modos de 

prestação de serviços com o telessaúde e telenfermagem, uma vez que os enfermeiros estão 

cada vez mais trabalhando de forma independente e utilizando tecnologias de informação e 

comunicação para colaborar com a equipe de saúde23. 

Este estudo revela, também, a necessidade de liderança de enfermagem forte para 

sustentar sua voz na política e no planejamento, bem como garantir aos enfermeiros desenvolver 

as habilidades informáticas necessárias tanto na Nova Zelândia como em outros países22. 

Nesta conjuntura, o software-protótipo emerge como um ambiente que proporciona a 

coleta, transmissão, armazenagem e recuperação de dados e informações relativas ao 

acompanhamento da criança, desde o nascimento até o seu histórico clínico ao longo do tempo, 

através do resgate das consultas periódicas realizadas e potencializa a continuidade dos 

cuidados prestados.  
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O enfermeiro pode utilizar este ambiente para comparar e avaliar os registros 

adequadamente e a condição de saúde da criança ao longo dos primeiros vinte quatro meses de 

vida, permitindo a este profissional atuar caso identifique risco ou possíveis atrasos no 

desenvolvimento infantil. 

Evidencia-se que as tecnologias são essenciais para o trabalho do enfermeiro, em 

especial na CE na APS, momento em que o diálogo se institui: a subjetividade do enfermeiro e 

do sujeito se expressam, há necessidade de criar e consolidar o vínculo entre ambos24. Assim, 

a Telenfermagem torna-se uma estratégia para interação, torna a consulta um espaço de fala e 

escuta do sujeito, pois o enfermeiro deixa mãe-crinça à vontade, discute os problemas 

identificados e orienta os possíveis encaminhamentos.  

Percebe-se que este encontro é permeado pelo uso da tecnologia leve-dura e dura, pois 

estas estão inter-relacionadas. Portanto, a tecnologia leve-dura deve predominar, pois o 

profissional utilizará o instrumento, mas o enfermeiro deve ir além e instituir o diálogo com o 

sujeito, fundamentado tanto nos saberes técnico-científico quanto na prática humanizada24. 

Diante do exposto, emergem como limitações do estudo a necessidade de realização de 

testes de usabilidade e da qualidade em uso. Destaca-se que o telenfermagem, software-

protótipo, tem uma versão inicial que será validada posteriormente pelos experts em informática 

e, logo após por enfermeiros da ESF. Após sua validação e da usabilidade o ambiente poderá 

sofrer readequação, visto que inicialmente optou-se por trabalhar com testes de cada tela.  

Assim, esta é a versão 1.0 do sistema. 

 

Conclusão 

 

 O software-protótipo, ambiente de telenfermagem, aplicado ao acompanhamento do CD 

infantil na APS proposto foi desenvolvido satisfatoriamente e espera-se que oportunize a 

promoção da continuidade dos cuidados e a melhoria da qualidade assistência à criança, pois 

possibilita ao enfermeiro identificar os principais marcos do desenvolvimento físico, 

neurológico e psicossociais, além de detectar e intervir precocemente nas alterações 

encontradas durante a CE na APS. 

Poderá favorecer a promoção, proteção e manutenção da saúde da criança-família, além 

de possibilitar uma comunicação mais efetiva entre os enfermeiros, a humanização no cuidado 

e maior autonomia do enfermeiro, pelo emprego de conhecimentos técnico-científicos, 

especialmente pela fundamentação na TNHB e em uma linguagem padronizada no seu fazer 

cotidiano. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O uso da CE na APS permite que as ações do enfermeiro sejam sistematizadas e 

alicerçadas na intersecção entre a Filosofia, Ciência e Tecnologia, numa abordagem 

epistemológica efetivamente comprometida com a emancipação humana, oportunizem a 

manutenção da vida dos indivíduos, segurança, conforto e bem-estar dos indivíduos e famílias. 

No entanto a revisão de literatura revela lacunas na CE para o acompanhamento do CD 

infantil, em virtude das limitações relacionadas ao conhecimento teórico e/ou prático do 

enfermeiro na APS, ressalta-se ainda divergências entre as normatizações do MS e o fazer deste 

profissional no seu cotidiano. 

Frente ao exposto, torna-se de suma relevância a elaboração de instrumentos que 

orientem a realização da CE em toda as suas dimensões e que esta esteja embasada na TNHB e 

na CIPE®. Para que o enfermeiro da APS discuta, refleta e revise continuamente sua a prática, 

visto que a educação permanente deve permear o processo de trabalho da ESF. Além do que os 

órgãos de classe deveriam enfatizar na formação acadêmica, na graduação e na pós-graduação, 

uma prática de enfermagem respaldada na filosofia, nas teorias e nas classificações de 

enfermagem para o cuidado à criança e da sua família. 

O construto de HE proposto para primeira consulta e subsequente no acompanhamento 

do CD infantil foi validado como norteador da prática do enfermeiro na APS, pois esse 

instrumento é uma ferramenta importante para coleta de dados, identificação dos DE e 

intervenções de enfermagem, em acordo com as necessidades apresentadas pela 

criança/família, bem como para a avaliação do cuidado prestado pelo enfermeiro.  

A partir deste, desenvolveu-se o protótipo para o acompanhamento do CD infantil para 

melhorar a documentação dos dados e das informações das crianças assistidas na APS e, 

consequentemente, otimizar o tempo empregado por este profissional neste fazer e oportuniza 

autonomia profissional e a comunicação efetiva na equipe. 

O software, ambiente de telenfermagem, para os menores de vinte e quatro meses de 

idade foi desenvolvido com sucesso e espera-se que oportunize a promoção da continuidade 

dos cuidados e a melhoria da qualidade assistência à criança, pois possibilita ao enfermeiro 

identificar os principais marcos do desenvolvimento físico, neurológico e psicossociais, além 

auxiliar na detecção e intervenção precoce nas alterações identificadas na CE.  

Além do que esta tecnologia propiciará a qualificação dos enfermeiros da APS, de 

discentes da graduação e pós-graduação, no que concerne a CE informatizada. Oportunizará 

assim uma discussão teórico-prática, possibilitará assim a melhoria do processo de trabalho do 
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enfermeiro e das práticas de enfermagem no cenário das USFs, bem como na qualidade da 

assistência prestada à criança/família. 

Contudo, apesar do êxito no percurso metodológico para alcançe dos objetivos, a 

pesquisa em tela foi suscetível a algumas limitações e dificuldades, sugere-se a realização de 

outros estudos com a intenção de clarificá-las. 

As limitações do estudo estão relacionadas a baixa adesão e demora nas respostas dos 

juízes no decorrer do processo de elaboração dos instrumentos de CE; da ferramenta google 

docs quanto aos prejuízos com a instabilidade da internet e outros problemas que interrompam 

o preenchimento. 

Outro aspecto relevante são as potencialidades do estudo: emergiu a subjetividade dos 

juízes através dos seus comentários e sugestões inseridas na ferramenta google docs que foram 

fundamentais para elaboração final da CE; oportuniza a comunicação e a documentação da 

prática, favorece a promoção, proteção e manutenção da vida, bem como a melhoria na 

qualidade da atenção prestada à pessoa, família e comunidade. 

Destaca-se como possibilidades futuras: o registro de patente do produto que servirá 

para a atenção à saúde da coletividade, revelando a responsabilidade social do projeto; a 

validação do software pelos informáticos; a implementação de uma proposta de extensão 

universitária para avaliação do protótipo pelos enfermeiros do Programa de Educação pelo 

trabalho para a Saúde/GraduaSUS (PET-SAÚDE), no município de Natal/RN.  

Diante do exposto, a utilização dos instrumentos e do protótipo validados poderá 

contribuir para a melhoria do acesso, da qualidade e segurança na saúde da criança e fornecer, 

ainda, aos gestores de saúde subsídios para o fortalecimento das políticas de saúde, em especial 

a da criança, e auxiliar na tomada de decisões por parte dos mesmos.  
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APÊNDICE A – Enunciados de diagnósticos, resultados e intervenções de enfermagem para criança segundo as Necessidades Humanas Básicas de 

Wanda Horta e a partir da CIPE®. 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE – UFRN  

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE  

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM  

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM  

CURSO DE DOUTORADO 

 
ENUNCIADOS DE DIAGNÓSTICOS, RESULTADOS E INTERVENÇÕES DE ENFERMAGEM PARA CRIANÇA SEGUNDO AS NECESSIDADES 

HUMANAS BÁSICAS DE WANDA HORTA E A PARTIR DA CIPE®. NATAL, RN, 2016. 

Necessidades Psicobiológicas/Oxigenação 

  

Diagnósticos/ resultados de enfermagem Intervenções de enfermagem 

1. Processo do Sistema Respiratório, Eficaz  1.   Auscultar sons respiratórios 

2. Processo do Sistema Respiratório, Prejudicado  2.   Avaliar estado respiratório 

3. Processo do Sistema Respiratório, Positivo  3.   Avaliar presença de sibilo 

4. Dispneia  4.   Avaliar dispneia 

5. Dispneia em Repouso  5.   Avaliar presença de tiragem intercostal 

6. Dispneia Funcional 6.   Avaliar a quantidade e característica da expectoração 

7. Dispneia, Ausente  7.   Observar característica da respiração 

8. Tosse Seca 8.   Observar frequência respiratória 

9. Tosse Produtiva 9.   Realizar ausculta pulmonar 

10. Respiração, Eficaz 10. Exame Físico  

11. Respiração, Prejudicada 11. Verificar frequência respiratória 

12. Padrão respiratório prejudicado 12. Realizar nebulização de acordo com prescrição 

13. Padrão respiratório melhorado 13. Vigiar padrão respiratório 
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  14. Investigar possíveis causas e fatores contribuintes da tosse 

  15. Encaminhar criança para a consulta médica 

  

16. Registrar informações da consulta de enfermagem no prontuário e/ou 

caderneta de saúde da criança 
  

Necessidades Psicobiológicas/Hidratação  

Diagnósticos/ resultados de enfermagem Intervenções de enfermagem 

14. Hidratação, Adequada  17.     Avaliar a cavidade oral da criança durante a consulta de enfermagem 

15. Hidratação, Prejudicada 18.     Avaliar característica da respiração 

16. Ingestão de Líquidos, Adequada 19.     Avaliar características de pulso 

17. Ingestão de Líquidos, Prejudicada 20.     Avaliar ingesta hídrica 

18. Desidratação 21.     Avaliar a presença de edema 

19. Risco de Desidratação 22.     Avaliar o estado de hidratação 

20. Hidratação da pele diminuída 23.     Avaliar sinais de desidratação 

  24.     Avaliar efeitos da reidratação oral 

  25.     Evitar distrações (falar, ver TV) durante o ato de alimentar-se 

  26.  Incentivar a ingestão de, no mínimo, dois litros de líquidos diariamente 

  
27.  Incentivar a manutenção de uma alimentação saudável, respeitando as 

preferências da criança 

  28.  Incentivar acompanhamento periódico com o dentista 

  29.  Investigar as causas da redução da ingestão de líquidos 

  30.  Investigar causas de ganho de peso pela criança 

  31. Investigar causas de perda de peso pela criança 

  32.     Verificar pulso 

  33.     Oferecer líquidos 

  34.     Orientar cuidador (a) sobre as necessidades de hidratação da criança 

  35.     Orientar cuidados com a saúde bucal  
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  36.     Orientar sobre a higiene oral após as refeições e sempre que necessário  

  37.     Orientar sobre como realizar terapia de reidratação oral 

  38.     Orientar mãe/ cuidador (a) sobre como preparar o soro caseiro 

  39.     Orientar mãe/ cuidador (a) sobre como oferecer o soro caseiro 

  40.     Orientar mãe/ cuidador (a) sobre indicações do uso do soro caseiro 

  41.  Orientar mãe sobre retorno da criança em reidratação oral  

  42.  Orientar terapia de reidratação oral 

  43.  Registrar frequência, volume e aspecto dos vômitos  

  

44.  Reforçar a importância de manter o ambiente organizado e seguro para o 

preparo dos alimentos  

  45.  Estimular ingestão de líquidos 

  

46. Registrar informações da consulta de enfermagem no prontuário e/ou 

caderneta de saúde da criança 

Necessidades Psicobiológicas/Nutrição  

Diagnósticos/ resultados de enfermagem Intervenções de enfermagem 

21. Amamentação, Eficaz  47.     Aconselhar sobre Amamentação  

22. Amamentação, Exclusiva 48.     Apoiar Amamentação 

23. Amamentação Interrompida 49.     Apoiar Cuidador Durante o Desmame   

24. Amamentação, Prejudicada 50.     Alimentar Criança com Mamadeira  

25. Amamentação, Positiva 51.     Alimentar Criança com copo 

26. Apetite prejudicado 52.     Ajudar a mãe a amamentar  

27. Comportamento Alimentar Infantil, Eficaz 53.     Ajudar a mãe a colocar a aréola na boca do bebê 

28. Padrão de Ingestão de Alimentos ou Líquidos 54.     Ajudar a mãe a posicionar o bebê para amamentar 

29. Comportamento Alimentar Infantil, Prejudicado  55.     Avaliar a aceitação da dieta 

30. Comportamento de Ingestão de Alimentos, Prejudicado  
56.  Avaliar a ocorrência de situações que determinam a necessidade de 

desmame da criança 

31.Falta de Suprimento de Alimentos 57.  Avaliar cuidados dietéticos prestados pela mãe à criança 

32. Ingesta Nutricional  58.  Avaliar estado nutricional 
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33. Ingestão de Alimentos, Excessiva  59.  Avaliar ganho de peso de recém-nascido 

34. Ingestão de Alimentos, Insuficiente  60.  Avaliar ingestão de alimentos 

35. Ingestão de Líquidos, Prejudicada 
61.  Avaliar relações interpessoais entre pais e filhos durante o processo de 

alimentação infantil 

36. Risco de Ingestão de Alimentos, Excessiva  
62.  Discutir, junto com o cliente/cuidador (a), um plano de mudança de 

hábitos alimentares 

37. Risco de Ingestão de Alimentos, Insuficiente Risco de Ingestão 

Nutricional, Prejudicada  

63.  Elogiar esforço materno para prover alimentação adequada para a 

criança 

38. Falta de Apetite  64.  Encorajar amamentação 

39. Inapetência 65.  Encorajar mamadas sob livre demanda 

40. Dentição  66.  Ensinar acerca do padrão alimentar infantil 

41. Dentição, prejudicada 67.  Ensinar cuidador acerca do desmame 

42. Lactação, Prejudicada 68.  Investigar a alimentação do cliente nas últimas 24 horas 

43. Problema de Lactação 69.  Investigar causas de ganho de peso pela criança 

44. Peso Corporal, Alterado  70.  Investigar causas de perda de peso pela criança 

45. Peso, Eficaz  71.  Investigar preferências alimentares 

46. Peso, Prejudicado  72.  Medir a altura do cliente 

47. Peso, nos Limites Normais 73.  Medir a circunferência do tórax 

48. Baixo Peso 74.    Medir perímetro craniano 

49. Sobrepeso 75.     Medir estatura 

50. Obesidade 76.     Monitorar estado nutricional 

  77.     Monitorar escolhas alimentares 

  78.     Monitorar estatura 

  79.     Monitorar a evolução da circunferência do tórax 

  80.     Monitorar a evolução do perímetro craniano 

  81.     Monitorar náusea e vomito 

  82.  Monitorar peso e altura da criança 

  83.  Monitorar preferencias e escolhas alimentares 
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  84.  Observar as mamadas da criança ao seio materno 

  85.  Pesar e medir a criança  

  86.  Ensinar à mãe sobre a alimentação da criança 

  87.  Ensinar ao cliente/cuidador (a) os riscos de alimentação inadequada 

  88.  Ensinar a ordenha mamaria 

  89.  Esclarecer dúvidas da mãe sobre a alimentação da criança 

  90.  Orientar a mãe/cuidador (a) para evitar cereais na mamadeira 

  91.  Orientar a mãe/cuidador (a) sobre alimentação infantil 

  92.  Orientar mãe/pai sobre o processo de desmame 

  93.  Orientar as mães sobre alimentação da criança 

  94.  Orientar sobre a composição do leite materno 

  95.  Registrar comportamento da criança durante amamentação 

  96.  Registrar comportamento do recém-nascido durante amamentação 

  97.  Encaminhar cliente com alteração de IMC para avalição médica 

  

98.   Encaminhar cliente com alteração de IMC para avalição pela 

nutricionista 

  99.   Estimular ordenha mamaria 

  100.   Realizar ordenha mamaria 

  

101. Registrar informações da consulta de enfermagem no prontuário e/ou 

caderneta de saúde da criança 

Necessidades Psicobiológicas/Eliminação 

Diagnósticos/ resultados de enfermagem Intervenções de enfermagem 

51. Constipação 102. Avaliar a frequência e as características da eliminação intestinal 

52. Risco de Constipação 103. Avaliar a frequência e as características da eliminação urinária 

53. Defecação, Eficaz 104. Avaliar sinais de desidratação  

54. Defecação, Prejudicada 105. Estimular a adequação da ingestão de líquidos 

55. Diarreia 106. Identificar fatores que possam contribuir para a constipação 

56. Diarreia, Ausente 107. Identificar hábitos de eliminação 



119 

 

57. Risco de Diarreia 108. Pesquisar hábitos alimentares 

58. Eliminação Intestinal Melhorada 109. Pesquisar ingestão alimentar nas últimas 24 horas 

59. Vômitos, Ausentes 
110. Ensinar ao cliente/cuidador (a) sobre o funcionamento intestinal 

fisiológico  

60. Eliminação Urinária Melhorada 
111. Ensinar ao cliente/cuidador (a) sobre os fatores que afetam o padrão 

funcional do sistema urinário 

61. Infecção do Trato Urinário  
112. Ensinar ao cliente/cuidador (a) sobre os fatores que afetam o padrão 

funcional intestinal 

62. Processo do Sistema Urinário, Eficaz  113.Identificar as causas da constipação intestinal 

63. Processo do Sistema Urinário, Prejudicado  114. Identificar os fatores desencadeantes de diarreia 

64. Condição Geniturinária, Eficaz  115. Incentivar a manutenção de uma alimentação saudável 

65. Condição Gastrointestinal, Eficaz 116. Investigar o hábito intestinal da criança 

  117. Investigar o hábito intestinal da criança e as características das fezes 

  118. Investigar as condições de saneamento básico do domicílio da criança 

  119. Orientar medidas de higiene 

  120. Orientar o uso de fraldas 

  

121. Orientar ao cliente/ cuidador (a) sobre a redução de alimentos 

considerados irritantes vesicais (cafeína, bebidas gaseificadas, pimenta, e 

alimentos e bebidas ácidas) 

  122. Pesquisar sobre os hábitos alimentares da criança 

  123. Realizar exame físico do aparelho gastrointestinal da criança 

  124. Registrar aspecto e frequência das eliminações 

  125. Treinar a micção programada em intervalos regulares 

  126. Encaminhar cliente para atendimento médico 

  127. Encaminhar cliente para atendimento pela nutricionista 

  

128. Registrar informações da consulta de enfermagem no prontuário e/ou 

caderneta de saúde da criança 

Necessidades Psicobiológicas/Sono 
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Diagnósticos/ resultados de enfermagem Intervenções de enfermagem 

66. Risco de Sono, Prejudicado  
129. Avaliar o padrão habitual de sono da criança durante a consulta de 

enfermagem 

67. Sono, Prejudicado  130. Dar banho morno antes do horário de sono ou repouso 

68. Sono, Adequado  131. Ensinar acerca do padrão de sono da criança 

69. Padrão de sono prejudicado 
132. Fazer alterações imediatas no ambiente (diminuir iluminação, reduzir 

ruídos, adaptar horários de procedimentos) 

70. Padrão de sono melhorado 133. Investigar causas de interferência no sono 

  134. Limitar sono diurno  

  

135. Orientar ao cliente/ cuidador (a) sobre a redução de alimentos 

considerados irritantes vesicais (cafeína, bebidas gaseificadas, pimenta, e 

alimentos e bebidas ácidas) 

  

136. Orientar sobre a importância de seguir uma rotina de horários para 

dormir e repousar 

  

137. Planejar a organização do ambiente, promovendo conforto e fornecendo 

condições adequadas para promover o sono 

  

138. Reduzir estímulos ambientais 30 minutos antes e durante os períodos de 

repouso do cliente 

  

139. Registrar informações da consulta de enfermagem no prontuário e/ou 

caderneta de saúde da criança 

Necessidades Psicobiológicas/Cuidado corporal 

Diagnósticos/ resultados de enfermagem Intervenções de enfermagem 

71. Higiene Oral, Eficaz 140. Avaliar o estado de higiene da criança 

72. Higiene Oral, Ineficaz 141. Orientar a mãe sobre cuidados básicos ao recém-nascido: coto umbilical 

73. Higiene Corporal, Eficaz 142. Orientar a mãe sobre cuidados básicos ao recém-nascido: higiene 

74. Higiene Corporal, Ineficaz 143. Orientar a higiene do recém-nascido 

  144. Orientar cuidados com a higiene corporal para a criança e/ou cuidador 

  145. Orientar cuidados com a higiene oral para a criança e/ou cuidador 

  146. Orientar sobre a higiene oral após as refeições e sempre que necessário 
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147. Reforçar orientações sobre a importância da higiene corporal adequada 

para saúde da criança  

  148. Reforçar orientações sobre cuidados com higiene corporal 

  149. Reforçar orientações sobre cuidados com a higiene oral  

  

150.Registrar informações da consulta de enfermagem no prontuário e/ou 

caderneta de saúde da criança 

Necessidades Psicobiológicas/Integridade Cutâneo-mucosa e Física 

Diagnósticos/ resultados de enfermagem Intervenções de enfermagem 

75. Integridade da Pele, Eficaz  151. Incentivar acompanhamento periódico com o dentista 

76. Integridade da Pele, Melhorada  152. Orientar cuidados com a saúde bucal  

77. Integridade da Pele, Prejudicada  153. Acompanhar a evolução da cicatrização do ferimento 

78. Mucosa Oral, Prejudicada  154. Auxiliar em curativo 

79. Risco de Integridade da Pele, Prejudicada  155. Avaliar Condição de Imunização  

80. Pele, Prejudicada 156. Avaliar Plano de Amamentação  

81. Dentição, Prejudicada 157. Avaliar evolução de cicatriz da vacina BCG 

82. Eritema 158. Avaliar evolução de cicatrização de feridas 

83. Eritema de Fralda 159. Avaliar a situação da ferida para curativo 

84. Eritema de Calor 160. Avaliar capacidade física da criança 

85. Comportamento Interativo, Eficaz 161. Avaliar condições de ferimentos para cuidados 

86. Comportamento Interativo, Organizado 162. Avaliar condições de ferimentos para vacinação 

87. Crescimento, Eficaz  163. Avaliar odor do coto umbilical do recém-nascido 

88. Crescimento, Retardado  164. Avaliar turgor cutâneo  

89. Risco de Crescimento, Desproporcional 165. Avaliar umidade das mucosas 

90. Risco de Crescimento, Retardado 166. Avaliar integridade da pele 

91. Processo de Crescimento, Normal 167. Avaliar as características da lesão e condições da pele circunvizinha 

92. Comportamento Alimentar de Bebê (ou Lactente), Eficaz 168. Comunicar distensão abdominal 

  169. Comunicar hiperemia periumbilical 
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  170. Comunicar secreção  

  

171. Ensinar familiares e/ou cuidador os cuidados com a lesão de pele, no 

domicílio 

  172. Evitar complicações da ferida 

  173. Examinar condição da pele, quando adequado  

  174. Identificar as causas do prurido 

  175.  Inspecionar a pele em busca de pontos hiperemiados ou isquêmicos 

  176. Inspecionar o coto umbilical do recém-nascido 

  177. Inspecionar couro cabeludo 

  178. Manter as unhas da criança curtas e limpas 

  179. Monitorar áreas ressecadas da pele 

  180. Observar alterações na coloração da pele 

  181. Observar condições do períneo 

  182. Observar cicatrização 

  183. Observar coloração e temperatura da pele 

  184. Observar sinais flogísticos no coto umbilical do recém-nascido 

  185. Observar cor da pele, atividade motora, retrações 

  186. Orientar tratamento de escabiose 

  187. Orientar tratamento de pediculose 

  188. Aerar região periumbilical 

  189. Aerar períneo 

  190. Aplicar calor local 

  191. Aplicar gelo 

  192. Fazer curativo umbilical 

  193. Hidratar a pele 

  194. Realizar curativo umbilical durante consulta de puericultura 

  195. Realizar inspeção da pele durante a consulta de enfermagem 
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196. Registrar informações da consulta de enfermagem no prontuário e/ou 

caderneta de saúde da criança 

  197. Acompanhar aleitamento materno de crianças menores de 1 ano 

  

198. Acompanhar as condições de crescimento e desenvolvimento de criança 

menores de 2 anos 

  

199. Acompanhar crescimento e desenvolvimento e desenvolvimento de 

recém-nascido de risco 

  200. Acompanhar desenvolvimento do recém-nascido 

  

201. Elogiar os pais quando demonstrarem métodos adequados de interação 

com o filho 

  202. Calcular índice de massa corporal (IMC) 

  203. Medir altura 

  204. Medir circunferência abdominal 

  205. Medir perímetro cefálico de crianças 

  206. Monitorar peso 

  207. Pesar crianças de risco de mensalmente 

  208. Pesar a criança despida 

  209. Pesar a criança para acompanhar o crescimento e desenvolvimento 

  210. Verificar perímetro cefálico, torácico e abdominal em crianças 

  

211. Anotar crescimento e desenvolvimento na caderneta, gráfico e pasta do 

prontuário 

  212. Anotar peso e altura no cartão da criança 

  213. Anotar peso e altura no prontuário da criança 

  214. Fazer Triagem (Rastreamento) de Desenvolvimento da Criança 

  215. Fornecer Material Instrucional  

  216.  Fazer Triagem (Rastreamento) de Desenvolvimento Infantil  

  

217. Registrar informações da consulta de enfermagem no prontuário e/ou 

caderneta de saúde da criança 

Necessidades Psicobiológicas/Regulação Térmica 
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Diagnósticos/ resultados de enfermagem Intervenções de enfermagem 

93. Nível de Glicose Sanguínea, Eficaz 218. Anotar temperatura verificada  

94. Temperatura Corporal, Eficaz 219. Colocar a criança debaixo do chuveiro para abaixar temperatura 

95. Febre 220. Estabelecer prioridade de atendimento para crianças com febre e vômito 

  221. Implementar medidas para hipertermia 

  222. Monitorar temperatura corporal 

  223. Monitorar glicose sanguínea  

  

224. Orientar mãe de criança com febre alta a procurar serviço de 

emergência 

  225. Orientar mãe de criança para controlar febre 

  226. Orientar o uso de meios físicos para o controle da febre 

  227. Obter Dados sobre Risco de Hipertermia  

  228. Obter Dados sobre Risco de Hipotermia  

  

229. Perguntar à mãe que medicação a criança costuma tomar para 

hipertermia  

  

230. Perguntar à mãe se a criança costuma tomou alguma medicação para a 

hipertermia 

  231. Priorizar atendimento de criança com temperatura alta 

  232. Registrar temperatura 

  233. Medir (ou verificar) temperatura corporal 

  234. Vigiar temperatura e sinais de resfriamento 

  

235. Registrar informações da consulta de enfermagem no prontuário e/ou 

caderneta de saúde da criança 

Necessidades Psicossociais/Segurança  

Diagnósticos/ resultados de enfermagem Intervenções de enfermagem 

96. Risco de Morte Infantil, Súbita  236. Apoiar processo de morte 

97. Risco de Morte Súbita de Bebê (ou Lactente)   

Necessidades Psicobiológicas/Regulação Imunológica 
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Diagnósticos/ resultados de enfermagem Intervenções de enfermagem 

98. Função do Sistema Imunológico eficaz 237. Administrar Vacina  

99. Adesão a Regime de Imunização 238. Ajudar na administração de vacinas 

100. Não Adesão ao Regime de Imunização  239. Convencer a mãe a vacinar o filho 

101. Infecção, Ausente 240. Esclarecer dúvidas acerca da situação vacinal 

102. Risco de Infecção 241. Orientar as mães sobre os cuidados em casos de reações vacinais 

103. Risco de Infecção Cruzada 242. Administrar Vacina tríplice viral 

104. Risco de Infecção da Membrana Mucosa Oral  243. Administrar vacina Tetraviral 

105. Infecção 244. Administrar vacina inativada poliomielite 2- 4 - 6 meses 

  

245. Administrar vacina oral poliomielite15 meses, 4 anos e campanhas 1 a 4 

anos 

  246. Administrar vacina contra hepatite B 

  247. Administrar vacina Pentavalente 

  248. Administrar vacina contra gripe 

  249. Administrar vacina pneumocócica 10 valente 2- 4 -12 meses 

  250. Administrar vacina meningocócica C 3-5- 12 aos 48 meses (reforço)  

  251. Administrar vacina hepatite A 15 aos 23 meses 

  252. Administrar vacina contra rotavírus 2- 4 meses 

  253. Ensinar sobre vacinação 

  254. Implementar regime de vacinação  

  255. Ministrar vacinas 

  256. Monitorar sinais e sintomas de infecção 

  257. Obter dados sobre susceptibilidade a infecção 

  258. Aplicar compressa fria 

  259. Realizar esquema vacinal 

  

260. Registrar informações da consulta de enfermagem no prontuário e/ou 

caderneta de saúde da criança 
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Necessidades Psicobiológicas/Neurológica 

Diagnósticos/ resultados de enfermagem Intervenções de enfermagem 

106. Risco de Comportamento de Bebê (ou Lactente), Desorganizado 261.  Avaliar desenvolvimento da criança 

107. Risco de Desenvolvimento de Bebê (ou Lactente), Prejudicado 262. Acompanhar desenvolvimento neuropsicomotor 

108. Comportamento Infantil, Desorganizado 263. Realizar exercícios de estímulo à sucção com dedo enluvado  

109. Comportamento de Bebê (ou Lactente), Desorganizado 264. Orientar a Família Sobre Desenvolvimento Infantil  

110. Coordenação Motora Adequada 265. Promover desenvolvimento infantil 

111. Condição Neurológica, Eficaz 266.Obter Dados sobre Habilidade para Comunicação pela Fala  

112. Conhecimento sobre o Desenvolvimento Infantil 267. Rastrear desenvolvimento da criança 

113. Risco de Desenvolvimento da Criança, Prejudicado  268. Rastrear desenvolvimento infantil 

114. Risco de Desenvolvimento Infantil, Prejudicado   

115. Desenvolvimento da Criança, Eficaz    

116. Desenvolvimento da Criança, Prejudicado   

117. Desenvolvimento de Bebê (ou Lactente), Prejudicado   

118. Desenvolvimento do Recém-Nascido   

119. Desenvolvimento do Recém-Nascido, Prejudicado    

120. Desenvolvimento Infantil, Eficaz   

121. Desenvolvimento Infantil, Prejudicado    

122. Desenvolvimento Psicomotor    

123. Falta de Conhecimento sobre o Desenvolvimento Infantil   

124. Reflexo de Sucção    

125. Reflexo, Prejudicado   

Necessidades Psicobiológicas/Percepção olfativa, visual, auditiva, tátil, gustativa, dolorosa 

Diagnósticos/ resultados de enfermagem Intervenções de enfermagem 

126. Acuidade Auditiva Adequada 269. Administrar medicamentos orais 

127. Acuidade Auditiva Prejudicada 270. Aplicar compressa fria 
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128. Acuidade Visual Adequada 271. Aplicar compressa quente 

129. Acuidade Visual  272. Analisar resultados da avaliação visual 

130. Cólica Intestinal 273. Avaliar a dor quanto à localização, frequência e duração 

131. Desconforto 274. Avaliar capacidade mental da criança 

132. Confortável 275. Avaliar resposta à medicação 

133. Dor, aguda 276. Encaminhar crianças com dor para consulta médica 

134. Dor, ausente 277. Explicar as causas da dor 

135. Dor, reduzida 278. Esclarecer dúvidas da mãe acerca do tratamento 

136. Dor, Melhorada (ou Diminuída)  279. Planejar atividades lúdicas que promovam a memória 

137. Naúsea 280. Massagem terapêutica  

138. Naúsea, Ausente 281. Monitorar a dor após administração de medicamento 

139. Percepção Sensorial, Eficaz  282. Prescrever medicamentos pelo protocolo do AIDIP 

140. Percepção, Alterada 283. Proporcionar métodos alternativos de alivio da dor 

141. Percepção, Prejudicada 284. Rastrear audição da criança 

142. Percepção sensorial, eficaz 285. Rastrear visão da criança 

  286. Realizar nebulização conforme prescrição médica 

  287. Realizar medidas de alivio da dor, quando necessário 

  
288. Registrar informações da consulta de enfermagem no prontuário e/ou 

caderneta de saúde da criança 

Necessidades Psicobiológicas/Terapêutica  

Diagnósticos/ resultados de enfermagem Intervenções de enfermagem 

143. Adesão ao Regime Terapêutico 289. Administrar medicamentos orais 

144. Adesão ao Teste Diagnóstico 290. Coletar teste do pezinho 

145. Falta de Conhecimento sobre o Regime Terapêutico 291. Fazer Triagem (Rastreamento) de Desenvolvimento da Criança  

146. Conhecimento sobre o Regime Terapêutico 292. Fazer Triagem (Rastreamento) de Desenvolvimento Infantil  

147. Obter Dados de Conhecimento sobre Regime Terapêutico 293. Esclarecer dúvidas da mãe acerca do tratamento 
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  294. Incentivar adesão ao tratamento 

  295. Ministrar vitamina A por via oral em crianças 

  296. Monitorizar resultados laboratoriais 

  297. Obter Dados sobre atitude em relação ao regime terapêutico 

  298. Orientar sobre regime terapêutico 

  299. Orientar sobre segurança da criança 

  300. Orientar família sobre regime terapêutico 

  301. Priorizar regime terapêutico  

  302.Solicitar exames de controle conforme protocolo da instituição 

  303.Tratar caso de anemia 

  304. Tratar caso de verminose 

  305. Tratar pediculose 

Necessidades Psicossociais/Segurança/Amor e Aceitação/Gregária  

Diagnósticos/ resultados de enfermagem Intervenções de enfermagem 

148. Atitude do Cuidador, Negativa 306. Conhecimento sobre Prevenção de Queda 

149. Atitude do Cuidador, Positiva 307. Falta de Conhecimento sobre Prevenção de Queda 

150. Atitude em Relação ao Cuidado, Positiva 308. Falta de Conhecimento sobre Regime Dietético 

151. Atitude do Cuidador, Conflituosa 309. Conhecimento sobre Teste Diagnóstico  

152. Capacidade do Cuidador para Executar o Cuidado, Eficaz 310. Falta de Conhecimento sobre Teste Diagnóstico 

153. Capacidade do Cuidador para Executar o Cuidado, Prejudicada 311. Conhecimento, Adequado 

154. Conhecimento sobre cuidados com Lactente 312. Falta de Conhecimento 

155. Conhecimento sobre Parentalidade 313. Ligação Afetiva Cuidador-Criança, Eficaz 

156. Desempenho de Papel, Eficaz 314. Ligação Afetiva Cuidador-Criança, Prejudicada 

157. Disposição para Parentalidade, Eficaz 315. Risco de Parentalidade, Prejudicada 

158. Conhecimento sobre Alimentação Infantil 316. Parentalidade, Eficaz 

159. Falta de Conhecimento sobre Alimentação Infantil 317. Parentalidade, Prejudicada 

160. Conhecimento sobre Amamentação 318. Risco de Capacidade para Executar o Cuidado, Prejudicado 
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161. Falta de Conhecimento sobre Amamentação 
319. Déficit de Conhecimento sobre Processo de Mudança de 

Comportamento 

162. Conhecimento sobre Alimentação Infantil 320. Capacidade para Realizar a Manutenção da Saúde 

163.Falta de Conhecimento sobre Alimentação Infantil 321. Manutenção da Saúde, Prejudicada 

164. Conhecimento sobre Higiene Oral 322. Medo 

165. Falta de Conhecimento sobre Higiene Oral 323. Medo, Melhorado 

166. Conhecimento sobre Manejo (Controle) de Dor 324. Estresse do Cuidador 

167. Falta de Conhecimento sobre Manejo (Controle) de Dor 325. Estresse do Cuidador, Melhorado (ou Diminuído) 

168. Conhecimento sobre Medidas de Segurança 326. Estresse dos Pais 

169. Falta de Conhecimento sobre Medidas de Segurança 327. Aconselhar sobre medo 

  328. Obter dados sobre o medo 

  329. Apoiar cuidador durante treinamento de higiene intima  

  330. Ensinar acerca da segurança em casa 

Necessidades Psicossociais/Aprendizagem 

Diagnósticos/ resultados de enfermagem Intervenções de enfermagem 

170. Cognição, Eficaz 331. Avaliar capacidade de aprendizagem 

171. Cognição, Prejudicada 332. Demonstrar técnicas de relaxamento 

  333. Obter dados sobre cognição 

Necessidades Psicossociais/Comunicação 

Diagnósticos/ resultados de enfermagem Intervenções de enfermagem 

172. Comunicação Verbal, Eficaz  334. Avaliar capacidade da criança para comunicar através da fala 

173. Comunicação Verbal, Prejudicada  
335. Conversar com a mãe para identificação de problemas para 

administração de vacinas 

174. Comunicação, Prejudicada  336. Cumprimentar cliente 

175. Comunicação da criança comprometida 337. Encorajar comunicação verbal 

176. Capacidade para Comunicar-se, Eficaz 338. Estabelecer interação terapêutica 

177. Capaz de comunicar-se 339. Interagir com os membros da família na visita 
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178. Capaz de comunicar-se verbalmente 340. Identificar Barreiras à Comunicação 

179. Choro 341. Ouvir queixas da mãe 

180. Barreira na comunicação 342. Usar técnicas ou materiais para aumentar compreensão 
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APÊNDICE B – 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 DOUTORADO 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

 

Esclarecimentos 

 

Este é um convite para você participar da pesquisa: “Telenfermagem para o 

acompanhamento do crescimento e desenvolvimento infantil utilizando a Classificação 

Internacional das Práticas de Enfermagem (CIPE®)”. Cabe destacar que uma das etapas 

metodológicas do projeto será a “Validação do instrumento para consulta de enfermagem 

aplicada ao acompanhamento do crescimento e desenvolvimento infantil de acordo com a teoria 

das Necessidades Humanas Básicas de Horta, utilizando a ClPE®, que tem como pesquisadora 

responsável Cilene Nunes Dantas sob a orientação da Profa Dra Francis Solange Vieira 

Tourinho. 

Esta pesquisa pretende Avaliar um software (protótipo) de telenfermagem para consulta 

de enfermagem aplicada ao acompanhamento do crescimento e desenvolvimento infantil, 

utilizando a ClPE®. Para isso precisar-se-á, inicialmente, validar o instrumento para validação 

de conteúdo da consulta de   enfermagem aplicada ao acompanhamento do crescimento e 

desenvolvimento infantil de acordo com a teoria das Necessidades Humanas Básicas de Horta, 

utilizando a ClPE®; após a conclusão desta etapa realizar-se-á o desenvolvimento, validação e 

avaliação de um software (protótipo) de telenfermagem aplicada ao acompanhamento do 

crescimento e desenvolvimento infantil, utilizando a ClPE®. 

O estudo poderá tornar o software (protótipo) de telenfermagem aplicado ao 

acompanhamento do crescimento e desenvolvimento infantil, utilizando a ClPE®, um 

instrumento para a melhoria do acesso e da atenção à saúde da criança prestada pelo enfermeiro, 

para qualificação profissional na Atenção Primária à Saúde; além de fornecer subsídios para a 

gestão fortalecer as políticas de saúde, em especial a da criança.  

Caso você decida participar, você atuará na qualidade de juiz no processo de validação 

de conteúdo do instrumento para consulta de enfermagem aplicada ao acompanhamento do 
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crescimento e desenvolvimento infantil de acordo com a teoria das Necessidades Humanas 

Básicas de Horta, utilizando a ClPE®. Assim, você estará contribuindo com melhoria na 

atuação dos profissionais que atuam na Atenção Primária à Saúde e beneficiando as 

crianças/famílias que, porventura, busquem de cuidados de neste espaço. 

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 é voluntária, portanto, poderá se recusar a participar ou retirar seu 

consentimento, em qualquer fase da pesquisa, sem nenhum prejuízo. 

As respostas provenientes da sua participação serão confidenciais e divulgadas apenas 

em eventos ou publicações científicas, não havendo divulgação de nenhum dado que possa lhe 

identificar. Além do que serão guardadas pelo pesquisador responsável por essa pesquisa em 

local seguro e por um período de 5 anos. 

Qualquer dúvida sobre a ética dessa pesquisa você deverá ligar para o Comitê de Ética 

em Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, telefone 3215-3135. 

Este documento foi impresso em duas vias. Uma ficará com você e a pesquisadora 

responsável Cilene Nunes Dantas. 

 

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 

“Telenfermagem para o acompanhamento do crescimento e desenvolvimento infantil 

utilizando a Classificação Internacional das Práticas de Enfermagem (CIPE®)”, 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. 

 

Participante da Pesquisa: 

 

 

__________________________ 

Assinatura (por extenso) 

Impressão 
datiloscópica do 

participante 



133 

 

Declaração do pesquisador responsável 

 

Como pesquisador responsável pelo estudo “Telenfermagem para o 

acompanhamento do crescimento e desenvolvimento infantil utilizando a Classificação 

Internacional das Práticas de Enfermagem (CIPE®)”, declaro que assumo a inteira 

responsabilidade de cumprir fielmente os procedimentos metodologicamente e direitos que 

foram esclarecidos e assegurados ao participante desse estudo, assim como manter sigilo e 

confidencialidade sobre a identidade do mesmo. 

Declaro ainda estar ciente que na inobservância do compromisso ora assumido estarei 

infringindo as normas e diretrizes propostas pela Resolução 466/12 do Conselho Nacional de 

Saúde – CNS, que regulamenta as pesquisas envolvendo o ser humano. 

 

Natal, ____ de _________ de 2016. 

 

 

___________________________________ 

Assinatura do pesquisador responsável 
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APÊNDICE C – 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 DOUTORADO 

 

CARTA DE APRESENTAÇÃO DO ESTUDO 

 

Prezado (a) colega enfermeiro (a),  

 

Meu nome é Cilene Nunes Dantas. Estou discente do curso de Doutorado do Programa 

de Pós-graduação em Enfermagem, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). 

Desenvolvo o projeto de pesquisa “Telenfermagem para o acompanhamento do 

crescimento e desenvolvimento infantil utilizando a Classificação Internacional das 

Práticas de Enfermagem (CIPE®)” - uma das etapas metodológicas do projeto intitulado 

“Validação do instrumento para consulta de enfermagem aplicada ao acompanhamento do 

crescimento e desenvolvimento infantil de acordo com a teoria das Necessidades Humanas 

Básicas de Horta, utilizando a ClPE®,” que tem como pesquisadora responsável Cilene Nunes 

Dantas orientanda da Profa Dra Francis Solange Vieira Tourinho. 

O nosso objetivo é validar o conteúdo do instrumento supracitado.  

Por meio desta carta-convite, solicitamos a sua colaboração, na qualidade de juiz(a), no 

processo de validação de conteúdo da consulta de enfermagem apresentada, 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, consulta de enfermagem aplicada ao 

acompanhamento do crescimento e desenvolvimento infantil de acordo com a teoria das 

Necessidades Humanas Básicas de Horta, utilizando a ClPE®, 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 para consulta de enfermagem para os profissionais de saúde.  

Portanto, caso deseje participar, pedimos que nos notifique por este e-mail, no prazo de 

15 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!  

 

Desde já agradecemos a sua colaboração.  

 

Atenciosamente,  

 

Cilene Nunes Dantas 
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APÊNDICE D – Autorização para dowload gratuito da CIPE® para pesquisa, sem fins 

lucrativos 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE – UFRN  

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE  

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM  

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM  

CURSO DE DOUTORADO 

 
AUTORIZAÇÃO PARA DOWLOAD GRATUITO DA CIPE® PARA PESQUISA, SEM FINS 

LUCRATIVOS 
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APÊNDICE E – Sugestões dos juízes juízes para reformulações do instrumento da 

primeira consulta – Delphi I, Natal/RN, 2016. 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE – UFRN  

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE  

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM  

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM  

CURSO DE DOUTORADO 

 

SUGESTÕES DOS JUÍZES PARA REFORMULAÇÕES DO INSTRUMENTO DA 

PRIMEIRA CONSULTA – DELPHI I, Natal/RN, 2016. 

 
Tópico Aspectos modificados 

Dados de identificação O item referente ao endereço é importante inserir a localidade: Zona Urbana 

e Zona Rural. 

Sugiro substituir profissão por ocupação. 

No que tange a escolaridade será preenchido em anos de estudos, deixar 

claro entre parênteses os “anos de estudos”. 

Antecedentes maternos 

obstétricos 

Inserir nascimentos prematuros anteriores, item sobre uso de drogas na 

família, visto que isso caracteriza um risco maior para neonato ao ser 

inserido em um contexto com alcoolista, tabagistas e usuários de drogas 

ilícitas. 

Falta inserir comorbidades. Ex: diabetes, HAS, etc.. 

 

História materna O tópico fala da saúde materna e não da história de saúde familiar. 

Condições do 

parto/período neonatal 

Inserir dados sobre alta hospitalar (seja da UTIN ou da maternidade): peso, 

PC, PT, PA, estatura, eliminação mecônio. 

Condições 

socioeconômicas e 

ambientais 

Sugiro inserir no item se não trabalha? Sugiro inserir à frente deste item, a 

opção "não trabalha." Pode pensar também em um item "trabalha fora de 

casa" (sim não, local de trabalho). 

Talvez no "tipo de moradia" fosse mais interessante mencionar sobre o tipo 

de construção. Por exemplo: se é de tijolos, ou de madeira ou pau- a -

pique...isso influencia nas condições de saúde ou no risco de doenças. 

Higiene Incluir banho: manhã, tarde, noite e espaço para inserir produtos que utiliza.  

Alimentação Incluir crianças não amamentadas menores de 4 meses não são inclusas. 

Sugiro inserir nesse item os tipos de alimentos oferecidos? A meu ver não 

ficou claro para o preenchimento. 

Sono e repouso Sugiro inserir a opção "sono tranquilo", porque só tem opção "dificuldade 

para dormir". 

Desenvolvimento social e 

psicoafetivo até o 300 dia 

de vida 

Sugiro corrigir "adultos interagem com o bebê e o estimulam ao ..." 

modificado por criança responde às manifestações dos adultos:  sim, não e 

Parcialmente. 

Alterar e suprimir os verbos. 

Estado geral Incluir sinais de desidratação e/ou hipoglicemia: Sim:  pouca diurese, má 

ingestão (não consegue mamar ou vomita tudo que mama), hipoativa,  

letárgica, depressão de fontanelas,   boca seca, sinal de prega, tremores 

periféricos, outros e não. 

Inserir temperatura axilar: ____o não necessita ser medida rotineiramente 

em crianças assintomáticas, exceto na presença de fatores de risco, como 

hipertermia materna durante o parto. 

Pele Retiraria os verbos e iria diretamente. Se é exame físico, é subentendido o 

avaliar e identificar. 

Inserir presença e localização de hematomas, equimoses, lesões (avaliar 

sinais de violência doméstica), pele e anexos. 

Crânio Incluir dimensão aproximada da fontanela. Apenas a informação sobre o 

plano vertical da fontanela não reflete parâmetros para o acompanhamento 
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progressivo do seu fechamento e a verificação de sua ocorrência precoce ou 

tardia. 

Orelhas e audição  Sugiro inserir item "implantação das orelhas", com opções "normal" (nível 

óculo-occipital) e "baixa". E simetria das orelhas: sim e não:  microtia e      

macrotia. 

Nariz Falta mencionar no nariz, sobre o formato, se pérvio,etc..de forma 

organizada.  

Boca e mucosa Incluir subitem para avaliar tamanho da língua e seu freio. Acrescentar 

coloração e umidade 

Tórax Sugiro inserir opção "retração de fúrcula". Acrescentar retração do esternal. 

Abdome Incluir ausculta abdominal, presença de massas (visto que pode haver 

presença de estenose hipertrófica de piloro) 

Genitália Incluir genitália ambígua; a visualização do intróito vaginal, podem 

acontecer situações da menina apresentar sinéquia vaginal; inserir sobre 

localização do meato urinário (centralizado, hipospadia, epispadia);  

Sistema osteoarticular Inserir no item manobra de Ortolani e nas lesões - especificar: tipo, 

localização há diversas alterações possíveis do sistema, por que destaca pé 

torto? Pode ter um item de alterações anatômicas e, se a resposta for sim, 

abrir as opções para todas as possibilidades – ausência de membros, 

encurtamento, presença de dedos extranumerários, etc 

Coluna vertebral Retirar hipersensibilidade do item coluna vertebral. 

Avaliação neurológica Poderia acrescentar outros testes reflexos, como: galant, pupilar, busca, 

extrusão, propulsão, esgrima, paraquedas. Incluir os reflexos profundos ou 

tendinosos.  
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APÊNDICE F – Sugestões dos juízes juízes para reformulações do instrumento da 

primeira consulta – Delphi II, Natal/RN, 2016. 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE – UFRN  

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE  

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM  

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM  

CURSO DE DOUTORADO 

 

SUGESTÕES DOS JUÍZES PARA REFORMULAÇÕES DO INSTRUMENTO DA 

PRIMEIRA CONSULTA – DELPHI II, Natal/RN, 2016. 

 
Tópico Aspectos modificados 

Antecedentes maternos Sugiro na alta deve avaliar a amamentação e imunização também. 

Acrescentar sobre partos anteriores. Inserir Separar em dois inquéritos,  

Antecedentes pessoais 

gerais da genitora 

Incluir agravos. 

História materna Incluir uso de medicamentos:  Sim,  qual(is)? e não. Intercorrências ou 

complicações em gestações anteriores:  Sim, qual(is)? e não. Complicações 

nos puerpérios:  sim, qual(is)? e não. Histórias de aleitamentos anteriores:  

sim, duração: dias ou meses e não. Motivo(s) do desmame.  

 

Higiene Acrescentar na higiene corporal: Banho: manhã, tarde, noite e produtos que 

utiliza. Na higiene oral com o uso de uma compressa de gaze ou ponta de 

fralda úmida: uma vez ao dia, duas a três vezes ao dia, mais de três vezes ao 

dia. 

Sono e repouso Horas de sono e repouso, sono intranquilo. 

Desenvolvimento social e 

psicoafetivo até o 300 dia 

de vida 

O que será observado neste relacionamento da mãe e dos familiares com o 

bebê? Toque, afago, demonstrações de afeto? Alterado para relacionamento 

da mãe/cuidador e dos familiares com o bebê, modificado para 

relacionamento da mãe/cuidador e dos familiares com o bebê, toque, afago 

e demonstrações de afeto:  sim ou Não. 

Tórax Ainda senti falta a avaliação cardíaca da palpação dos pulsos periféricos, 

essa avaliação é clássica para suspeita de cardiopatia congênita, visto que a 

assimetria dos pulsos periféricos indica a necessidade de encaminhar a 

avaliação do pediatra ou cardiologista. 

Abdome Incluir dados que possam indicar uma suspeita de estenose hipertrófica de 

piloro (como a palpação de "tumor" em quadrante D ou próximo ao umbigo 

- tipo caroço de azeitona) 

Coluna vertebral Como está se falando do Recém-nascido não tem como se identificar ainda 

lordose, escoliose ou cifose, deixaria só coluna vertebral alinhada ou não. 

As deformidades da coluna poderiam ser descrita pela localização: torácica, 

lombar e sacral. 

Avaliação neurológica Moro e moro reflexo são o mesmo reflexo excluir um deles. Esta é a 

primeira consulta portanto retirar os reflexos paraquedista e profundo. 
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APÊNDICE G – Sugestões dos juízes juízes para reformulações do instrumento da 

consulta subsequente – Delphi I, Natal/RN, 2016. 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE – UFRN  

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE  

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM  

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM  

CURSO DE DOUTORADO 

 

SUGESTÕES DOS JUÍZES PARA REFORMULAÇÕES DO INSTRUMENTO DA 

CONSULTA SUBSEQUENTE – DELPHI I, Natal/RN, 2016. 

 
Tópico Aspectos modificados 

Dados de identificação O item referente ao endereço é importante inserir a localidade: Zona Urbana 

e Zona Rural. 

Sugiro substituir profissão por ocupação. 

No que tange a escolaridade será preenchido em anos de estudos, deixar 

claro entre parênteses os “anos de estudos”. 

Higiene Incluir banho: manhã, tarde, noite e espaço para inserir produtos que utiliza.  

Alimentação Incluir crianças não amamentadas menores de 4 meses não são inclusas. 

Sugiro inserir nesse item os tipos de alimentos oferecidos? A meu ver não 

ficou claro para o preenchimento. 

Sono e repouso Sugiro inserir a opção "sono tranquilo", porque só tem opção "dificuldade 

para dormir". 

Desenvolvimento social e 

psicoafetivo até o 300 dia 

de vida 

Sugiro corrigir "adultos interagem com o bebê e o estimulam ao ..." 

modificado por criança responde às manifestações dos adultos:  sim, não e 

Parcialmente. 

Alterar e suprimir os verbos. 

Estado geral Incluir sinais de desidratação e/ou hipoglicemia: Sim:  pouca diurese, má 

ingestão (não consegue mamar ou vomita tudo que mama), hipoativa,  

letárgica, depressão de fontanelas,   boca seca, sinal de prega, tremores 

periféricos, outros e não. 

Inserir temperatura axilar: ____o não necessita ser medida rotineiramente 

em crianças assintomáticas, exceto na presença de fatores de risco, como 

hipertermia materna durante o parto. 

Pele Retiraria os verbos e iria diretamente. Se é exame físico, é subentendido o 

avaliar e identificar. 

Inserir presença e localização de hematomas, equimoses, lesões (avaliar 

sinais de violência doméstica), pele e anexos. 

Crânio Incluir dimensão aproximada da fontanela. Apenas a informação sobre o 

plano vertical da fontanela não reflete parâmetros para o acompanhamento 

progressivo do seu fechamento e a verificação de sua ocorrência precoce ou 

tardia. 

Orelhas e audição  Sugiro inserir item "implantação das orelhas", com opções "normal" (nível 

óculo-occipital) e "baixa". E simetria das orelhas: sim e não:  microtia e      

macrotia. 

Nariz Falta mencionar no nariz, sobre o formato, se pérvio, etc de forma 

organizada. 

Boca e mucosa Incluir subitem para avaliar tamanho da língua e seu freio. Acrescentar 

coloração e umidade 

Tórax Sugiro inserir opção "retração de fúrcula". Acrescentar retração do esternal. 

Abdome Incluir ausculta abdominal, presença de massas (visto que pode haver 

presença de estenose hipertrófica de piloro) 
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Genitália Incluir genitália ambígua; a visualização do intróito vaginal, podem 

acontecer situações da menina apresentar sinéquia vaginal; inserir sobre 

localização do meato urinário (centralizado, hipospadia, epispadia);  

Sistema osteoarticular Inserir no item manobra de Ortolani e nas lesões - especificar: tipo, 

localização há diversas alterações possíveis do sistema, por que destaca pé 

torto? Pode ter um item de alterações anatômicas e, se a resposta for sim, 

abrir as opções para todas as possibilidades – ausência de membros, 

encurtamento, presença de dedos extranumerários, etc 

Coluna vertebral Retirar hipersensibilidade do item coluna vertebral. 

Avaliação neurológica Poderia acrescentar outros testes reflexos, como: galant, pupilar, busca, 

extrusão, propulsão, esgrima, paraquedas. Incluir os reflexos profundos ou 

tendinosos.  

Situação vacinal Rever apresentação do quadro com estado vacinal. 

Solicitação de exames 

complementares 

solicitados pelo enfermeiro 

ou por outro profissional de 

saúde para crianças 

assintomáticas 

Rever escrita de exame, além de valores, abrir espaço para registro 

(resultados, parasitológico). 
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APÊNDICE H – Sugestões dos juízes juízes para reformulações do instrumento da 

consulta subsequente – Delphi II, Natal/RN, 2016. 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE – UFRN  

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE  

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM  

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM  

CURSO DE DOUTORADO 

 

SUGESTÕES DOS JUÍZES PARA REFORMULAÇÕES DO INSTRUMENTO DA 

CONSULTA SUBSEQUENTE – DELPHI II, Natal/RN, 2016. 

 

 
Tópico Aspectos modificados 

Marcos do 

desenvolvimento infantil 

na faixa etária de 0 a 24 

meses 

Colocar marcos desenvolvimento de acordo com a faixa etária. 

Tórax Especificar ausculta cardíaca e pulmonar e inserir achados normais, 

movimentos respiratórios e frequência respiratória. 

Abdome Incluir ausculta abdominal, presença de massas (visto que pode haver 

presença de estenose hipertrófica de piloro). Basta ruído hidroaéreo. 

Genitália Incluir genitália ambígua; a visualização do intróito vaginal, podem 

acontecer situações da menina apresentar sinéquia vaginal; inserir sobre 

localização do meato urinário (centralizado, hipospadia, epispadia);  

Sistema osteoarticular Inserir no item manobra de Ortolani e nas lesões - especificar: tipo, 

localização há diversas alterações possíveis do sistema. 

Coluna vertebral Rever redação. 

Avaliação neurológica Inserir avaliação neurológica de acordo com a idade da criança. 
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APÊNDICE I – Instrumento Final para Primeira Consulta de Enfermagem para o 

Acompanhamento do Crescimento e Desenvolvimento Infantil na Atenção Primária à 

Saúde. Natal, Rio Grande do Norte, 2016. 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE – UFRN  

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE  

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM  

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM  

CURSO DE DOUTORADO 

 

INSTRUMENTO FINAL PARA PRIMEIRA CONSULTA DE ENFERMAGEM PARA O 

ACOMPANHAMENTO DO CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO INFANTIL NA ATENÇÃO 

PRIMÁRIA À SAÚDE 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DA CRIANÇA 

Unidade de Saúde da Família     

Nome Completo:                Apelido:            Número do prontuário  

Sexo: Masculino    Feminino      Data de Nascimento __/__/__   Idade: anos    meses   dias  

Nome da mãe:  Ocupação   Escolaridade   em anos (anos de estudo)   Telefone  

Estado civil:  Solteiro   Casado   Separado   Divorciado   Viúvo  Outro  

Nome do pai ou do responsável: Ocupação    Escolaridade  em anos (anos de estudo) Telefone  

Estado civil:  Solteiro   Casado   Separado   Divorciado   Viúvo   Outro  

Nome do responsável:  Ocupação   Escolaridade  anos (anos de estudo) Telefone  ( se mãe e pai não 

forem os responsáveis) 

Estado civil:  Solteiro   Casado   Separado   Divorciado   Viúvo   Outro  

Cuidador principal ou acompanhante da criança: Mãe   Pai   Avó/Avô   Outro  

Período que permanece com a criança: Diurno   Noturno   Finais de semana  

Tipo de logradouro:   Logradouro:  Número:    Localidade: Zona Urbana   Zona Rural    

Município   Cód. Postal   Área:   Microárea:  

Aspectos relevantes:  

ANTECEDENTES PRÉ-NATAIS E NEONATAIS 

ANTECEDENTES MATERNOS OBSTÉTRICOS 

N° de gestação:   N° de abortos   N° de partos (domiciliares ou hospitalares)  

Tipo de parto:  Vaginal   Quantos?   Espontâneo   Fórceps     

Cesárea   Quantos?  

Intervalos interpartal: < 2 anos   > 5anos  

Isoimunização Rh: Sim   Não  

Classificação dos recém-nascidos: 

Pré-termo:  
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Termo:  

Pós-termo:  

Peso ao nascer: 

Número de recém-nascidos de baixo peso, menos de 2.500g  

Número de recém-nascidos de muito baixo peso, menos de 1.500g  

Número de recém-nascidos de extremo baixo peso, menos de 1.000g  

Número de recém-nascidos com mais de 4.000g  

Mortes neonatais 

Precoces: até sete dias de vida (idade, número e motivo dos óbitos)  

Tardias: entre sete e 28 dias de vida (idade, número e motivo dos óbitos)  

Natimortos (morte fetal intraútero, motivo e idade gestacional em que ocorreu)  

ANTECEDENTES PESSOAIS GERAIS DA GENITORA 

Hipertensão arterial crônica: Sim   Não  

Diabetes mellitus: Sim   Não   

Cardiopatias (inclusive doença de Chagas): Sim   Não  

 Doenças renais crônicas: Sim   Não   

 Anemias e deficiências de nutrientes específicos: Sim   Não   

 Desvios nutricionais (baixo peso, desnutrição, sobrepeso, obesidade):  Sim   Não    

 Epilepsia:  Sim   Não  

 Doenças da tireoide e outras endocrinopatias: Sim   Não   

Viroses (rubéola, hepatites, zica, dengue):  Sim   Não    

 Hanseníase, tuberculose, malária, sífilis ou outras doenças infecciosas:  Sim   Qual? _____   Não  

 Portadora de infecção pelo HIV (deve-se anotar se a paciente está em uso de antirretrovirais e especificar o 

esquema utilizado):  Sim   Não    

Infecção do trato urinário: Sim   Não   

Doenças neurológicas e psiquiátricas:  Sim   Tratamento? ____________   Não   

Cirurgia:  Sim   Qual? ________   Não    

Transfusões de sangue: Sim   Ano da realização? ______        Não   

Alergias (inclusive medicamentosas):  Sim   Qual (is)?____   Não   

Doenças neoplásicas:  Sim    Qual (is)?____   Não     

Uso de medicamentos:  Sim   Qual (is)?____    Não  

Intercorrências ou complicações em gestações anteriores:  Sim   Qual(is)?___ Não   

Complicações nos puerpérios:  Sim   Qual(is)?___ Não  

Histórias de aleitamentos anteriores:  Sim   Duração: ___dias ou meses 

Não     

Motivo(s) do desmame:_______________ 

HISTÓRIA MATERNA 

Gravidez: Planejada   Não Planejada   Aceita   Não aceita  

Início do pré-natal: Primeiro trimestre   Segundo trimestre   Terceiro trimestre  
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Consultas de pré-natal? Sim   Quantas? __________ Não  

Exames durante o pré-natal? Sim    Não   

Esquema vacinal: 

Dupla adulto (dT): Sim   Não  

Hepatite B: Sim   Não  

Tríplice bacteriana acelular do tipo adulto (dTpa):  Sim    Não  

Contra a Influenza:  Sim   Não  

 Fumo   Sim    N0 de cigarros    Não  

 Álcool: Sim   Não   

 Drogas Ilícitas: Sim   Não  

 Agravos à saúde na gravidez: Sim   Qual ?_________________ Tratamento?______________________  

Não  

Internação na gravidez em decorrência de agravos na saúde. 

Sim   Hospital/Maternidade? _________________ Motivo da internação? _____________  Número de dias 

de internação? ________ Não  

CONDIÇÕES DO PARTO/PERÍODO NEONATAL 

Gestação atual:   Pré-termo   A termo    Pós-termo   Idade Gestacional:  

Local do Parto: Hospital   Qual?          Domicílio        Outro  

Tipo de parto:  Eutócico   Cesárea   Fórceps  

Índice de Apgar: 1° minuto    5° minuto   10° minuto (se intercorrência ao nascer)  

Peso (g):   Estatura (cm):   Perímetro cefálico (cm): (ao nascer) 

Intercorrências Neonatais:   

Não   Sim   Qual?  

Asfixia Perinatal: Sim   Não  

Reanimações: Sim   Não  

Doenças metabólica: Sim   Não  

Icterícia com Fototerapia: Sim   Não  

Alterações genéticas: Sim   Não  

Malformações congênitas: Sim   Não  

Retinopatia da prematuridade: Sim   Não  

Alterações Neurológicas/Paralisias: Sim   Não  

Convulsões: Sim          Medicamento utilizado ____________   Não  

Infecção Neo-natal: Sim   Não   

Outra intercorrência: Sim        Qual?      Não   

Manobra de Ortolani: Normal     Alterada   Conduta: _________________ 

Internação na Unidade de Tratamento Intensiva Neonatal?  Sim    Quantos dias?      Não   

Permanência hospitalar: 

Recém nascido: N0 Dias  

Genitora: N0 Dias  

Alta hospitalar do recém nascido:  
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Peso: ____ g    Estatura:____ cm  Perímetro cefálico:_____ cm  Eliminação de mecônio: Sim   Não     

Amamentação: Aleitamento materno exclusivo Sim   Não      

Vacinas administradas {BCG, VHB}:   Sim   BCGe/ou VHB Data: _____   Lote: _____    Não       

Triagem Neonatal – Testes 

Triagem neonatal: Sim     Data: ____/ ____/ ____   Local: ____________   Não     

Resultados: Fenilcetonúria: Normal    Alterado   

Hipotireodismo: Normal   Alterado  

Anemia falciforme:  Normal   Alterado   

Fibrose cística: Normal   Alterado   Outros: __________ 

Triagem auditiva: Sim                   Não    Data: ____/ ____/ ______  

Testes realizados:  PEATE3   EOA4   Resultado: OD _______ OE ________ (normal/alterado) 

Conduta: _______________________________________________ 

Reteste: Sim             Não   

Data: ___/___/___   PEATE   EOA  

Resultado: OD Normal     Alterado    

                   OE Normal     Alterado    Conduta: ________________________________ 

Testes da linguinha:  Sim      Data: ___/___/___Resultado: Normal     Alterado    

Conduta: ____   Não  

Teste do reflexo vermelho:  Sim      Data: ___/___/___ 

                                  Resultado: Normal     Alterado    

               Conduta: ____   Não  

Testes do coraçãozinho:  Sim   Não    Data: ___/___/___ 

Resultado: Normal     Alterado    

Conduta: ___   Não  

CONDIÇÕES SÓCIO-ECONÔMICAS E AMBIENTAIS 

Moradia:   Casa      Apartamento   Rua   Outro    

Tipo de moradia:  Própria    Alugada    Cedida  

Material de construção da moradia: Tijolos   Taipa    Barro   Madeira   Outros: ________ 

N° de cômodos da moradia:                       

Tipo de água que consome: Direto da torneira   Filtrada   Fervida   Mineral  

Destino do lixo: Coleta pública   A céu aberto   Enterra   Queima  

Destino dos dejetos: Fossa   Esgoto   A céu aberto   outro  

N° de pessoas residentes:  

Presença:  

Animais:  Sim   Qual:         Não    

Plantas: Sim   Qual:         Não  

Cuidador principal trabalha? Sim        Não  

Qual a renda familiar? < 1 salário mínimo  1 salário mínimo  1 a 3 salários mínimos  5 salários mínimos 

  5 a 10 salários mínimos   > 10 salários mínimos  

Hábitos 
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Higiene: 

Higiene corporal: Banho   Manhã   Tarde   Noite    Produtos que utiliza__________  

Higiene Oral com o uso de uma compressa de gaze ou ponta de fralda úmida: 

Uma vez ao dia   Duas a três vezes ao dia   Mais de três vezes ao dia  

Observações: Campo para digitar 

Alimentação: Aleitamento Materno Exclusivo   Aleitamento Materno Predominante   Aleitamento 

Materno Complementado   Aleitamento Materno Inexistente     

Mamada: 

Criança abre bem boca:   Sim        Não                                      

Criança força para sugar:  Sim      Não               

 Queixo da criança encosta na mama:  Sim      Não   

 Posição ventre da criança/ventre da mãe: Sim    Não    

Alimentos oferecidos para criança  

Sono e repouso: 

Dificuldade em dormir   Sono tranquilo   Agitado     

Diurno    N0 vezes   

Noturno    N0 vezes     N0 horas   Acorda:    N0vezes  

Costumes:  

Chupeta    Mamadeira   Paninho   Outros  

Eliminações 

Vesical:    Frequência   Cor    Odor    Campos para digitação 

Intestinal: Frequência   Cor    Consistência   Campos para digitação 

PARÂMETROS A AVALIAR 

Perímetro 

Cefálico:       cm  

Torácico:       cm 

Abdominal:       cm 

Peso:            g 

Comprimento:          cm 

Índice de Massa Corporal:         kg/cm2 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PSICOAFETIVO ATÉ O 300 DIA DE VIDA 

Relacionamento da mãe/cuidador e dos familiares com o bebê, toque, afago e demonstrações de afeto:  Sim   

Não  

Criança responde às manifestações dos adultos:  Sim   Não   Parcialmente  

Adultos interagem com o bebê: Sim   Não   Parcialmente  

ESTADO GERAL 

Postura normal do recém-nascido – extremidades fletidas: Sim   Não    

Mãos fechadas: Sim    Não      

Rosto, geralmente, dirigido a um dos lados: Sim   Não  
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Padrão respiratório – presença de anormalidades: Sim   batimentos de asas do nariz   tiragem intercostal  

 diafragmática e sons emitidos     Outras      Não  

Estado de vigília do recém-nascido/estado de alerta: Sim   Não   sono leve: Sim   Não    profundo: 

Sim   Não                 choro: Sim   Não  

Sinais de desidratação e/ou hipoglicemia: Sim   pouca diurese   má ingestão (não consegue mamar ou 

vomita tudo que mama)   hipoatividade         letargia   depressão de fontanelas    boca seca    sinal 

de prega   tremores periféricos   Outros      Não  

Temperatura axilar: ____o Não necessita ser medida rotineiramente em crianças assintomáticas, exceto na 

presença de fatores de risco, como hipertermia materna durante o parto. 

 PELE 

Cor: 

Pele corada: Sim           Não       

Pálida: Sim   Local(is):________________           Não       

Cianose: Sim   Local(is):________________           Não       

Icterícia: Sim   Local(is):________________           Não       

Textura: 

Pele lisa, macia e flexível: Sim           Não       

Pele áspera, seca, rugosa ou descamativa: Sim           Não       

Estrias no abdome e nas coxas: Sim           Não       

Temperatura: 

Temperatura axilar dentro dos limites de normalidade: Sim           Não       

Hipertermia: Sim           Não       

Hipotermia: Sim    localizada   generalizada          Não        

Turgor: 

Pele elástica: Sim           Não       

Elasticidade diminuída: Sim           Não        

Elasticidade aumentada: Sim           Não       

Edema generalizado: Sim           Não       

Edema localizado região: Sim           Não       

Umidade:  

Sudorese a partir de um mês de vida: Sim           Não       

Sudorese excessiva: Sim           Não       

Ressecamento de pele: Sim           Não       

Integridade: 

Pele íntegra isenta de lesões ou sinais de inflamação: Sim           Não       

Presença de lesões: Sim           Não       

Primárias:  

Mácula: Sim      Local? _____         Não     

Mancha: Sim    Hipercrômica  Hipocrômica  Local?_____          Não     

Pápula: Sim      Local? _____        Não     
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Vesícula: Sim    Local? _____             Não    

Bolha: Sim         Local? _____            Não    

Pústula: Sim       Local? _____           Não    

Nódulo: Sim      Local? _____             Não    

Tumor: Sim       Local? ____             Não    

Cisto: Sim         Local? ____            Não    

Petéquia: Sim   Local? _____            Não    

Equimose: Sim   Local? _____          Não    

Hematoma: Sim   Local? _____          Não    

Secundárias 

Escama: Sim    Não    

Crosta: Sim   Local? _____         Não    

Úlcera: Sim   Local? _____         Não    

Físsura: Sim   Local? _____          Não    

Escoriação: Sim   Local? _____         Não    

Cicatriz: Sim   Local? _____         Não    

Quelóide: Sim   Local? _____         Não    

Sinais de inflamação (rubor, calor, edema e dor): Sim   Local? _____         Não    

Outros achados:  

Xantomas: Sim   Local? _____         Não    

Miliáreas: Sim    Não    

Manchas mongólicas: Sim    Local? _____        Não    

Eritema: Sim   Local? _____    Não    

Hemangiomas: Sim   Local? _____  Não    

ANEXOS 

Unhas: 

Leitos ungueais rosados: Sim           Não       

Unhas convexas, lisas e duras, mas flexíveis: Sim    Não    

Bordas das unhas cobrindo a extremidade dos dedos: Sim    Não    

Cianose: Sim    Não    

Leitos ungueais escurecidos: Sim    Não    

Unhas quebradiças: Sim    Não    

Pêlos corporais: 

Presença de lanugem no recém-nascido: Sim    Não    

Distribuição regular: Sim    Não    

Sujidades: Sim    Não    

Infestações (piolhos, lêndeas, carrapatos, fungos): Sim   Qual?_____  Não    

Hisurtismo: Sim    Não    

Hipertricose: Sim    Não    

Tufos de pêlos: Sim    Não    
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Pêlos acentuadamente frágeis ou ásperos: Sim    Não  

CRÂNIO 

Simetria do crânio e face:  Sim   Não  

Fontanela 

Anterior:  Plana   Abaulada   Deprimida   Fechada   Medida da fontanela_______ 

Posterior:  Plana    Abaulada    Deprimida   Fechada   Medida da fontanela_______ 

Traumatismos reversíveis 

Bossa serossanguínea: Sim   Não  

Cefalohematomas: Sim   Não  

Proeminências ósseas assimétricas: Sim    Não    

 FACE 

Assimetria: Sim   Não  

Malformação: Sim   Qual? ______      Local? _______   Não  

Deformidade ou aparência sindrômica: Sim   Qual? _____   Local? ______  Não  

OLHOS 

Simetria dos Olhos: Sim   Não  

Conjuntivites: Sim   Não  

Estrabismo (ou esotopia): Sim   Não  

Nistagno lateral: Sim   Não  

ORELHAS E AUDIÇÃO 

Simetria das orelhas: Sim   Não   Microtia       Macrotia   

Implantação: Normal   Baixa   

Deformiddes: Sim   Qual? _____   Não  

Pavilhão auricular e ouvido: Presente   Ausente   

Nódulos: Sim   Não  

Lesões cutâneas: Sim   Não  

Sujidades: Sim   Não  

Pavilhão auricular e ouvido: Presente   Ausente  

Acuidade auditiva: Presente   Ausente  

NARIZ 

Simetria das narinas: Sim   Não  

Deformidades das narinas: Sim   Não  

Secreção: Sim   Purulenta   Seroso   Serosanguinolento   Sanguinolento     Não  

Sujidade:  Sim   Não  

Sangramento: Sim   Não  

Septo nasal: Sim   Não  

Desvio: Sim   Não  

Inflamação: Sim   Não  

Perfuração: Sim   Não  
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BOCA E MUCOSA 

Lábios: 

Lábios corados e íntegros: Sim   Não  

Fenda labial: Sim   Não  

Mucosa oral: 

Corada, umidade, integra: Sim   Não  

Nodulações e ulcerações: Sim   Não  

GENGIVAS 

Coradas e integras: Sim   Não  

Língua 

Tamanho normal: Sim   Não   Macroglosia    Microglosia  

Físsuras longitudinais: Sim   Não  

Freio curto e fibroso: Sim   Não  

Fenda Palatina: Sim   Não  

Dentes neonatais: Sim   Não  

Pilares amigdalianos anteriores e posteriores, úvula e faringe posterior: Sim   Não  

TONSILAS 

Aumentadas: Sim   Não  

Exudato ou secreções: Sim   Não  

Nódulos: Sim   Não  

PESCOÇO 

Glânglios linfáticos palpáveis, aumentados, endurecidos e doloridos: Sim   Não  

Torcicolo congênito: Sim   Não  

Lesões: Sim   Não  

Pulsações excessivas: Sim   Não  

TÓRAX 

Forma: Arredondada   Eliptica   Em barril   

Expansão torácica bilateral: Simetria   Assimetria   Alterações anatômicas  

Retração xifoidiana: Sim   Não  

Pulsação supra-esternal ou fúrcula esternal: Sim   Não  

Mamas: 

Simétricas: Sim   Não  

Palpáveis: Sim   Não  

Presença de nódulos: Sim   Não  

Secreção: Sim   Aspectos ou coloração? ____   Não  

Outras alterações/lesões  

Ausculta cardíaca: 

Ictus cordias: Sim   Não  

Sopros cardíacos: Sim   Não  
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Sons cardíacos pediátricos normais: Sim   Não  

Frequência cardíaca: ____bpm 

Ausculta pulmonar 

Frequência respiratória: ___mrpm 

Murmúrios vesiculares diminuídos: 

Sibilos: Sim   Não  

Roncos: Sim   Não  

Estertores: Sim   Não  

ADOME 

Forma do abdome: Plano   Flácido   Globoso   Pendular   Escavado  

Simétrico: Sim   Não  

Abaulamento: Sim   Não  

Diástase dos retos abdominais: Sim   Não  

Hepatomegalia: Sim   Não  

Esplenomegalia: Sim   Não  

Coto umbilical: Sim   Não  

Região umbilical: 

Sinais de infecção: Sim   Qual (is) área peirumbilical rubra   quente   endurecida   presença de 

secreção pútrida   retardo na queda do coto e na cicatrização     Não  

Granuloma umbilical após a queda do coto: Sim   Não  

Hérnia umbilical: Sim   Não  

Ausculta do abdome: 

Ruídos hidroaéreos: Sim   Não  

Hérnia inguinal: Sim   Não  

Região inguinal evidência de infartamento: Sim   Não  

Massas abdominais: Sim   Local (is)? ____   Não  

Pulsos femorais: Sincronia e normalidade    Assincrônicos   

GENITÁLIA 

Sujidade     Edema     Deformidades   Lesões Sim    Característica? ______    Não  

Genitália masculina  

Sujidade     Edema     Deformidades   Lesões Sim    Característica? ______    Não  

Genitália masculina  

Testículos na Bolsa escrotal:  Sim    Não  

Fimose: Sim    Não  

Meato urinário 

Centralizado    Hipospádia     Epispádia   

Genitália feminina 

Intróito vaginal visível: Sim    Não  

Sinéquia vaginal: Sim    Não  
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Pequenos lábios e o clitóris proeminente:  Sim    Não  

Secreção esbranquiçada ou sanguinolenta:  Sim   Característica? __________ Não  

Genitália ambígua: Sim    Não  

Meato urinário feminino 

Localização normal: Sim    Não  

 ÂNUS E RETO 

Permeabilidade anal: Sim    Não   

Integro: Sim                 Não      Hemorróidas ou varizes perianais   Fissuras ou prolapso retal    

Sinal (is) de parasitoses (prurido, escoriações, hiperemia ou presença de parasitos na região anal e perianal)  
 

 SISTEMA OSTEOARTICULAR 

 Membros Superiores  

 Musculatura:  

 Eutrófica: Sim    Não  

 Atrófica: Sim    Não  

 Deformidades: Sim    Não  

 Polidactilia: Sim    Não  

 Sindactilia: Sim    Não  

 Articulações:  

 Observar sinais inflamatórios: Sim    Não  

 Alterações da mobilidade: Sim    Limitação     Hipermobilidade   Não  

  Resistência à extensão: Sim    Não  

  Membros Inferiores 

  Musculatura:  

  Eutrófica: Sim    Não  

  Atrófica: Sim    Não  

  Deformidades: Sim    Não  

  Polidactilia: Sim    Não  

  Sindactilia: Sim    Não  

  Articulações:  

  Observar sinais inflamatórios: Sim    Não  

  Alterações da mobilidade: Sim    Limitação   Hipermobilidade   Não  

  Resistência à extensão: Sim    Não  

  Flexão dos membros: Sim    Não  

  Deformidade nos joelhos: 

 Geno valgo: Sim    Não  

 Geno varo: Sim    Não  

 Displasia evolutiva: Sim    Não  

 Rastreamento da displasia do quadril – Barlow e Ortolani: Sim   Quando: 10mês   40   60    90    120 

    Não  Porquê? _____ 
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 COLUNA VERTEBRAL 

 Fosseta: Sim    Não  

 Deformidade costal: Sim    Não   

 Deformidade sacral: Sim    Não  

 Proeminência da musculatura lombar em um dos lados: Sim    Não  

 AVALIAÇÃO NEUROLÓGICA DE ACORDO COM A IDADE DA CRIANÇA 

 Reflexos  

 Moro: Presente   Ausente  

 Glabelar:  Presente   Ausente  

 Corneal ou de piscadela: Presente   Ausente  

 Pupilar: Presente   Ausente  

 Sucção: Presente   Ausente  

 Extrusão: Presente   Ausente  

 Busca ou procura: Presente   Ausente  

 Galante: Presente   Ausente  

 Preensão palmo-plantar: Presente   Ausente  

 Fuga à asfixia: Presente   Ausente  

 Esgrimista: Presente   Ausente  

 Pontos cardeais: Presente   Ausente  

 Propulsão: Presente   Ausente  

 Tônico cervical simétrico: Presente   Ausente  

 Marcha:  Presente   Ausente  

 Babinski: Presente   Ausente  

 Profundos ou tendinosos: Presente   Ausente  

Enfermeiro:                        COREn:                Data:            Hora:  

Agendamento da próxima consulta: 
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APÊNDICE J – Instrumento Final para Consulta Subsequente de Enfermagem para o 

Acompanhamento do Crescimento e Desenvolvimento Infantil na Atenção Primária à 

Saúde. Natal, Rio Grande Do Norte, 2016. 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE – UFRN  

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE  

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM  

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM  

CURSO DE DOUTORADO 

 

INSTRUMENTO FINAL PARA CONSULTA DE ENFERMAGEM SUBSEQUENTE PARA O 

ACOMPANHAMENTO DO CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO INFANTIL NA ATENÇÃO 

PRIMÁRIA À SAÚDE 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DA CRIANÇA 

 ESTADO GERAL 

Bem estado geral (BEG)  

Regular estado geral (REG)  

Mal estado geral (MEG)  

Padrão respiratório –presença de anormalidades Sim   batimentos de asas do nariz   tiragem intercostal  

 diafragmática e sons emitidos retração da fúrcula   tiragem subdiafragmática     Não    

Estado de vigília do recém-nascido/estado de alerta: Sim   

sono leve:  Sim   Não    

profundo:  Sim   Não              

choro:  Sim   Não                  

Não   

Sinais de desidratação e/ou hipoglicemia: Sim     pouca diurese   hipoatividade    letargia   depressão 

de fontanelas    boca seca    tremores periféricos     Inquietude    Olhos fundos   Sinal da prega 

cutânea   Sucção débil ou não consegue mamar     Não  

Observações   Campo para digitação  

NÍVEL DE CONSCIÊNCIA 

Ativo                hipoativo                 inativo     

Reativo            hiporreativo            Não responsivo  

Consciente      sonolento                torporoso   inconsciente  

Orientado        não orientado   

HÁBITOS 

Higiene corporal: Banho   Manhã   Tarde   Noite   Produtos que utiliza: ______ 

Higiene Oral 

Uso de uma compressa de gaze ou ponta de fralda úmida: 

Uma vez ao dia   Duas a três vezes o dia   Mais de três ao dia  
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Escova os dentes 

Uma vez ao dia   Duas a três vezes o dia   Mais de três ao dia  

ALIMENTAÇÃO: 

Aleitamento Materno Exclusivo   

Aleitamento Materno Predominante   

Aleitamento Materno Complementado  

 Aleitamento Materno Inexistente     

Se itens acima na alimentação nas faixas etárias abaixo: 

0-6 meses   Alimentos oferecidos para criança  

6-7 meses   Alimentos oferecidos para criança  

8-10 meses   Alimentos oferecidos para criança  

10-12 meses   Alimentos oferecidos para criança  

A partir de 12 meses  Alimentos oferecidos para criança  

Número de mamadas ao dia _______ 

SONO E REPOUSO:  

Dificuldade em dormir    Sono tranquilo    Sono Agitado  

ELIMINAÇÕES  

Vesical:    Frequência   Cor    Odor  

Intestinal: Frequência   Cor    Odor    Consistência  

Observações   Campo para digitação 

EXAME FÍSICO 

PARÂMETROS A AVALIAR 

Perímetro 

Cefálico:       cm  

Torácico:       cm 

Abdominal:       cm 

Peso:        g 

Comprimento:       cm 

Índice de Massa Corporal:         kg/cm2 

 PELE 

Cor: 

Pele corada: Sim           Não       

Pálida: Sim   Local (is): ________________           Não       

Cianose: Sim   Local (is): ________________           Não       

Icterícia: Sim   Local (is): ________________           Não       

Textura: 

Pele lisa, macia e flexível: Sim           Não       

Pele áspera, seca, rugosa ou descamativa: Sim           Não       

Estrias no abdome e nas coxas: Sim           Não       
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Temperatura: 

Temperatura axilar dentro dos limites de normalidade: Sim           Não       

Hipertermia: Sim           Não       

Hipotermia: Sim    localizada   generalizada          Não        

Turgor: 

Pele elástica: Sim           Não       

Elasticidade diminuída: Sim           Não        

Elasticidade aumentada: Sim           Não       

Edema generalizado: Sim           Não       

Edema localizado região: Sim           Não       

Umidade:  

Sudorese a partir de um mês de vida: Sim           Não       

Sudorese excessiva: Sim           Não       

Ressecamento de pele: Sim           Não       

Integridade: 

Pele íntegra isenta de lesões ou sinais de inflamação: Sim           Não       

Presença de lesões: Sim           Não       

Primárias:  

Mácula: Sim      Local? _____         Não     

Mancha: Sim    Hipercrômica   Hipocrômica   Local? _____          Não     

Pápula: Sim      Local? _____        Não     

Vesícula: Sim    Local? _____             Não    

Bolha: Sim         Local? _____            Não    

Pústula: Sim       Local? _____           Não    

Nódulo: Sim      Local? _____             Não    

Tumor: Sim       Local? _____             Não    

Cisto: Sim         Local? _____            Não    

Petéquia: Sim   Local? _____            Não    

Equimose: Sim   Local? _____          Não    

Hematoma: Sim   Local? _____          Não    

Secundárias 

Escama: Sim    Não    

Crosta: Sim   Local? _____         Não    

Úlcera: Sim   Local? _____         Não    

Físsura: Sim   Local? _____          Não    

Escoriação: Sim   Local? _____         Não    

Cicatriz: Sim   Local? _____         Não    

Quelóide: Sim   Local? _____         Não    

Sinais de inflamação (rubor, calor, edema e dor): Sim   Local? _____         Não    

Outros achados:  
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Xantomas: Sim   Local? _____         Não    

Miliáreas: Sim    Não    

Manchas mongólicas: Sim    Local? _____        Não    

Eritema: Sim   Local? _____    Não    

Hemangiomas: Sim   Local? _____   Não    

Nevus: Sim    Local? _____        Não    

ANEXOS 

Unhas: 

Leitos ungueais rosados: Sim           Não       

Unhas convexas, lisas e duras, mas flexíveis: Sim    Não    

Bordas das unhas cobrindo a extremidade dos dedos: Sim    Não    

Cianose: Sim    Não    

Leitos ungueais escurecidos: Sim    Não    

Unhas escavadas (onicomicose): Sim    Não    

Onicofagia: Sim    Não    

Celoniquia: Sim    Não    

Paroníquia: Sim    Não     

Unhas em garra (característico da hanseníase): Sim    Não    

Unhas quebradiças: Sim    Não    

Pêlos corporais: 

Presença de lanugem no recém-nascido: Sim    Não    

Distribuição regular: Sim    Não    

Sujidades: Sim    Não    

Infestações (piolhos, lêndeas, carrapatos, fungos): Sim   Qual?_____  Não    

Hisurtismo: Sim    Não    

Hipertricose: Sim    Não    

Tufos de pêlos: Sim    Não    

Pêlos acentuadamente frágeis ou ásperos: Sim    Não  

 MARCOS DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL NA FAIXA ETÁRIA DE 0 A 24 MESES 

Relacionamento da mãe/cuidador e dos familiares com o bebê, toque, afago e demonstrações de afeto: Sim   

Não      

Criança responde às suas manifestações dos adultos (sons, ao movimento e aos brinquedos): Sim   Não      

Adultos interagem com o bebê e o estimulam no desenvolvimento social e psicoafetivo: Sim   Não      

 Respostas do bebê às manifestações dos adultos, interação dos adultos com o bebê e estímulam a criança: Sim 

  Não      

10 mês: olha para a pessoa que o observa; dá mostras de prazer e desconforto; acompanha objetos em um campo 

visual; colocada de bruços, levanta a cabeça momentaneamente: Sim   Não      

20 mês: observa rosto da mãe/observador; dá mostras de prazer e desconforto; fixa e acompanha objetos em um 

campo visual; colocada de bruços, levanta a cabeça momentaneamente; arrulha e sorri espontaneamente; 
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começa a diferenciar dia/noite; postura passa da posição lateral para linha média; emite sons-balbucia: Sim   

Não      

30 mês: observa rosto da mãe/observador; dá mostras de prazer e desconforto; acompanha objetos em um campo 

visual; colocada de bruços, levanta a cabeça momentaneamente; arrulha e sorri espontaneamente; começa a 

diferenciar dia/noite; postura passa da posição lateral para linha média; emite sons-balbucia; conta com a ajuda 

de outra pessoa mas não fica passiva: Sim   Não      

40 mês: fixa e acompanha objetos em um campo visual; arrulha e sorri espontaneamente; começa a diferenciar 

dia/noite; postura passa da posição lateral para linha média; emite sons-balbucia; conta com a ajuda de outra 

pessoa mas não fica passiva; preensão voluntária das mãos, rola da posição supina para prona; ri-emitindo sons 

e sustenta a cabeça; levantada pelos braços, ajuda com o corpo: Sim   Não      

50 mês: postura passa da posição lateral para linha média; emite sons-balbucia; conta com a ajuda de outra 

pessoa mas não fica passiva; preensão voluntária das mãos, ri-emitindo sons e sustenta a cabeça; levantada 

pelos braços, ajuda com o corpo; vira a cabeça na direção de uma voz ou objeto sonoro; reconhece quando se 

dirigem a ela; senta-se sem apoio; rola da posição supina para prona; segura e transfere objetos de uma mão 

para a outra: Sim   Não      

60 mês:conta com a ajuda de outra pessoa mas não fica passiva; preensão voluntária das mãos, ri-emitindo sons 

e sustenta a cabeça;  levantada pelos braços, ajuda com o corpo; vira a cabeça na direção de uma voz ou objeto 

sonoro; reconhece quando se dirigem a ela; senta-se sem apoio; rola da posição supina para prona; segura e 

transfere objetos de uma mão para a outra; responde diferentemente a pessoas, familiares ou estranhos; imita 

pequenos gestos ou brincadeiras; arrastasse ou engatinha: Sim   Não      

70 mês: rola da posição supina para prona; segura e transfere objetos de uma mão para a outra; responde 

diferentemente a pessoas, familiares ou estranhos; imita pequenos gestos ou brincadeiras; arrastasse ou 

engatinha: Sim   Não      

80 mês: vira a cabeça na direção de uma voz ou objeto sonoro; reconhece quando se dirigem a ela; senta-se sem 

apoio; rola da posição supina para prona; segura e transfere objetos de uma mão para a outra; responde 

diferentemente a pessoas, familiares ou estranhos; imita pequenos gestos ou brincadeiras; arrastasse ou 

engatinha: Sim   Não      

90 mês: vira a cabeça na direção de uma voz ou objeto sonoro; reconhece quando se dirigem a ela; senta-se sem 

apoio; rola da posição supina para prona; segura e transfere objetos de uma mão para a outra; responde 

diferentemente a pessoas, familiares ou estranhos; imita pequenos gestos ou brincadeiras; arrastasse ou 

engatinha; pega objetos usando o polegar e o indicador; emprega pelo menos uma palavra com sentido; faz 

gestos com a mão e a cabeça9tchau, não, bate palmas, etc) : Sim   Não      

100 mês: senta-se sem apoio; rola da posição supina para prona; segura e transfere objetos de uma mão para a 

outra; responde diferentemente a pessoas, familiares ou estranhos; imita pequenos gestos ou brincadeiras; 

arrastasse ou engatinha; pega objetos usando o polegar e o indicador; emprega pelo menos uma palavra com 

sentido; faz gestos com a mão e a cabeça (tchau, não, bate palmas, etc); anda sozinha, raramente cai: Sim   

Não      

110 mês: anda sozinha, raramente cai; responde diferentemente a pessoas, familiares ou estranhos; imita 

pequenos gestos ou brincadeiras; arrastasse ou engatinha; pega objetos usando o polegar e o indicador; emprega 
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pelo menos uma palavra com sentido; faz gestos com a mão e a cabeça (tchau, não, bate palmas, etc): Sim   

Não      

120 mês: imita pequenos gestos ou brincadeiras; arrastasse ou engatinha; pega objetos usando o polegar e o 

indicador; emprega pelo menos uma palavra com sentido; faz gestos com a mão e a cabeça (tchau, não, bate 

palmas, etc): Sim   Não      

130 mês: arrastasse ou engatinha; anda sozinha, raramente cai; pega objetos usando o polegar e o indicador; 

emprega pelo menos uma palavra com sentido; faz gestos com a mão e a cabeça (tchau, não, bate palmas, etc); 

tira sozinha qualquer peça do vestuário; combina pelo menos 2 ou 3 palavras; distancia-se da mãe sem perdê-

la de vista; leva os alimentos à boca com sua própria mão: Sim   Não      

140 mês: pega objetos usando o polegar e o indicador; emprega pelo menos uma palavra com sentido; faz gestos 

com a mão e a cabeça (tchau, não, bate palmas, etc); tira sozinha qualquer peça do vestuário; combina pelo 

menos 2 ou 3 palavras; distancia-se da mãe sem perdê-la de vista; leva os alimentos à boca com sua própria 

mão; corre e/ou sobe degraus baixos: Sim   Não      

150 mês: anda sozinha, raramente cai; tira sozinha qualquer peça do vestuário; combina pelo menos 2 ou 3 

palavras; distancia-se da mãe sem perdê-la de vista; leva os alimentos à boca com sua própria mão; corre e/ou 

sobe degraus baixos: Sim   Não      

180 mês: tira sozinha qualquer peça do vestuário; combina pelo menos 2 ou 3 palavras; distancia-se da mãe sem 

perdê-la de vista; leva os alimentos à boca com sua própria mão; corre e/ou sobe degraus baixos: Sim   Não  

    

240 mês: combina pelo menos 2 ou 3 palavras; distancia-se da mãe sem perdê-la de vista; leva os alimentos à 

boca com sua própria mão; corre e/ou sobe degraus baixos; aceita a companhia de outras crianças mas brinca 

isoladamente; diz seu próprio nome e nomeia objetos como sendo seu; veste-se com auxílio; fica em pé, 

momentamente; usa frases; começa o controle esfincteriano; reconhece mais de duas cores; pula sobre um pé 

só; brinca com outras crianças; imita pessoas da vida cotidiana( pai, mãe, médico, enfermeiro, etc): Sim   

Não   

CRÂNIO 

Simetria do crânio e face:  Sim   Não  

Fontanela 

Anterior:  Plana   Abaulada   Deprimida   Fechada   Medida da fontanela_______ 

Posterior:  Plana    Abaulada    Deprimida   Fechada   Medida da fontanela_______ 

Proeminências ósseas assimétricas: Sim    Não    

Couro cabeludo:  

Liso, brilhante, limpo e isento de infestações e lesões:  Sim    Não  

Presença de lesões: Sim   descamações   Não  

Infestações evidências de traumatismos: Sim    Equimoses  Massas    Cicatrizes   Tinha da cabeça 

  Tricotilomania    Outras: _______   Não   

Cabelos: 

Cor: Louros   Castanhos   Negros   Ruivos  

Tipo de implantação: Alta (homem)     Baixa (mulher)  

Distribuição: Uniforme   Sim   Não   Alopecia   Alopecia Posutral   Calvice  
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 Brilho, espessura, fragilidade e consistência 

Brilhoso, sedoso, firme e elástico: Sim   Não  

Sem brilho, ressecados, quebradiços e despigmentados: Sim   Não  

Presença de sujeira, odor desagradável e infestações: Sim   Não  

 FACE 

Assimetria: Sim   Não  

Malformação: Sim   Qual? ______      Local? _______   Não  

Deformidade ou aparência sindrômica: Sim   Qual? _____   Local? ______   Não  

OLHOS 

Simetria dos Olhos: Sim   Não  

Reflexo fotomotor realizado: Sim   Não  

Conjuntivites: Sim   Não  

Estrabismo (ou esotopia): Sim   Não  

Nistagno lateral: Sim   Não  

ORELHAS E AUDIÇÃO 

Simetria das orelhas: Sim   Não  

Deformiddes: Sim   Qual? _____   Não  

Nódulos: Sim   Não  

Lesões cutâneas: Sim   Não  

Sujidades: Sim   Não  

Pavilhão auricular e ouvido: Presente   Ausente  

Acuidade auditiva: Presente   Ausente  

NARIZ 

Simetria das narinas: Sim   Não  

Deformidades das narinas: Sim   Não  

Secreção: Sim   Purulenta   Seroso   Serosanguinolento   Sanguinolento     Não  

Sujidade:  Sim   Não  

Sangramento: Sim   Não  

Septo nasal: Sim   Não  

Desvio: Sim   Não  

Inflamação: Sim   Não  

Perfuração: Sim   Não  

BOCA E MUCOSA 

Lábios: 

Lábios corados e íntegros: Sim   Não  

Fenda labial: Sim   Não  

Mucosa oral: 

Corada, umidade, integra: Sim   Não  

Nodulações e ulcerações: Sim   Não  
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Placas esbranquiçadas com dificuldade de raspagem: Sim   Não  

Vesículas avermelhadas: Sim   Não  

Placas esbranquiçadas lácteas de fácil retirada: Sim   Não  

Vesículas avermelhadas: Sim   Não  

Ulceração amarelada com bordas hiperemidas: Sim   Não  

Pequenas ulcerações, dolorosas, recobertas de exsudato amarelo claro e borda avermelhada: Sim   Não  

GENGIVAS 

Coradas e integras: Sim   Não  

Língua 

Tamanho normal: Sim   Não   Macroglosia    Microglosia  

Físsuras longitudinais: Sim   Não  

Freio curto e fibroso: Sim   Não  

Fenda Palatina: Sim   Não  

Pilares amigdalianos anteriores e posteriores, úvula e faringe posterior: Sim   Não  

Tonsilas: 

Aumentadas: Sim   Não  

Exudato ou secreções: Sim   Não  

Nódulos: Sim   Não  

Dentes: Sim   Não  

Íntegros: 

Limpos: 

Alinhados: Sim   Não  

Oclusão normal: Sim   Não  

Dentes incisivos inferiores: Sim   Idade em meses da erupção dentária__ Não  

Dentes incisivos superiores: Sim   Idade em meses da erupção dentária__ Não  

Dentes laterais superiores e inferiores: Sim   Idade em meses da erupção dentária__ Não  

Primeiros molares superiores e inferiores: Sim   Idade em meses da erupção dentária__ Não  

Caninos superiores e inferiores: Sim   Idade em meses da erupção dentária__ Não  

Segundos molares inferiores e superiores: Sim   Idade em meses da erupção dentária__ Não 

Pescoço 

Glânglios linfáticos palpáveis, aumentados, endurecidos e doloridos: Sim   Não  

Torcicolo congênito: Sim   Não  

Lesões: Sim   Não  

Pulsações excessivas: Sim   Não  

Tireóide palpável com massa lisa e sólida que se move para cima com a deglutição: 

Sim   Não  

Tórax 

Forma: Arredondada   Eliptica   Em barril   

Expansão torácica bilateral: Simetria   Assimetria   Alterações anatômicas  
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Retração xifoidiana: Sim   Não  

Pulsação supra-esternal ou fúrcula esternal: Sim   Não  

Mamas: 

Simétricas: Sim   Não  

Palpáveis: Sim   Não  

Presença de nódulos: Sim   Não  

Secreção: Sim   Aspectos ou coloração? ____   Não  

Outras alterações/lesões  

Ausculta cardíaca: 

Ictus cordias: Sim   Não  

Sopros cardíacos: Sim   Não  

Sons cardíacos pediátricos normais: Sim   Não  

Frequência cardíaca: ____bpm 

Ausculta pulmonar 

Frequência respiratória: ___mrpm 

Achados normais, movimentos respiratórios e frequência respiratória: 

Achados anormais, movimentos respiratórios incompatíveis com a idade: Sim Qual (is)? Ritmo respiratório 

irregular ; respiração superficial ou profunda ; sinais de desconforto respiratório ; dor relacionada com 

movimentos respiratórios  ; presença de tosse e secreção nas vias aéreas (mucosa, purulenta)  ; 

movimentos assimétricos na expansibilidade torácica  ; frémitos tóraco-vocal ausentes, enfraquecidos ou 

aumentados, vibrações diferentes em áreas simétricas do tórax  ; murmúrios vesiculares, brônquicos e 

bronquiovesiculares das áreas consideradas normais  ; murmúrios respiratórios diminuídos ou ausentes, 

presença de ruídos adventiciosestertores e roncos     Não  

Adome 

Forma do abdome: Plano   Flácido  Globoso  Pendular   Escavado  

Simétrico: Sim   Não  

Abaulamento: Sim   Não  

Hepatomegalia: Sim   Não  

Esplenomegalia: Sim   Não  

Coto umbilical: Sim   Não  

Região umbilical: 

Sinais de infecção: Sim   Qual (is) área peirumbilical rubra  quente  endurecida  presença de secreção 

pútrida  retardo na queda do coto e na cicatrização     Não  

Granuloma umbilical após a queda do coto: Sim   Não  

Hérnia umbilical: Sim   Não  

Fístula umbilical: Sim   Não  

Ausculta do abdome: 

Ruídos hidroaéreos: Sim   Não  

Região inguinal evidência de infartamento: Sim   Não  

Hérnia inguinal: Sim   Não  
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Massas abdominais: Sim   Local (is)?____  Não  

Genitália 

Sujidade  Edema    Deformidades     Lesões   Sim     Característica? ______      Não  

Genitália masculina  

Sujidade     Edema     Deformidades   Lesões   Sim    Característica?______    Não  

Genitália masculina  

Testículos na Bolsa escrotal:  Sim    Não  

Fimose: Sim    Não  

Genitália feminina 

Intróito vaginal visível: Sim    Não  

Pequenos lábios e o clitóris proeminente:  Sim    Não  

Secreção esbranquiçada ou sanguinolenta:  Sim   Característica? __________ Não  

Genitália ambígua: Sim    Não  

 Ânus e reto 

Permeabilidade anal: Sim    Não  

Integro: Sim     Não  Hemorróidas ou varizes perianais   Fissuras ou prolapso retal   Sinal(is) de violência   Sinais de parasitoses 

(prurido, escoriações, hiperemia ou presença de parasitos na região anal e perianal)  

Reflexo esfincteriano: Presente    Idade?______  Ausente  
 

 Sistema osteoarticular 

 Membros Superiores  

 Musculatura:  

 Eutrófica: Sim    Não  

 Atrófica: Sim    Não  

 Deformidades: Sim    Não  

 Polidactilia: Sim    Não  

 Sindactilia: Sim    Não  

 Articulações:  

 Observar sinais inflamatórios: Sim    Não  

 Alterações da mobilidade: Sim    Limitação     Hipermobilidade     Não  

  Resistência à extensão: Sim    Não  

  Membros Inferiores 

  Musculatura:  

  Eutrófica: Sim    Não  

  Atrófica: Sim    Não  

  Deformidades: Sim    Não  

  Polidactilia: Sim    Não  

  Sindactilia: Sim    Não  

  Articulações:  

  Observar sinais inflamatórios: Sim    Não  
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  Alterações da mobilidade: Sim    Limitação     Hipermobilidade    Não  

  Resistência à extensão: Sim    Não  

  Flexão dos membros: Sim    Não  

 Rastreamento da displasia do quadril – Barlow e Ortolani: Sim   Quando: 10mês   40   60    90    120 

    Não  Porquê? _____ 

 Deformidade nos joelhos: 

 Geno valgo: Sim    Não  

 Geno varo: Sim    Não  

 Displasia evolutiva: Sim    Não  

 Comprimento dos membros inferiores: Sim    40   60    90    120       Não   

  Marcha: Sim     150       Não  

 Coluna Vertebral 

 Alinhada: Sim    Não     Escoliose   Cifose   Lordose     

 Fosseta: Sim    Não  

 Cisto pilonidal: Sim    Não    

 Tufos de pêlos: Sim    Não        

 Deformidade costal: Sim    Não   

 Deformidade sacral: Sim    Não  

 Proeminência da musculatura lombar em um dos lados: Sim    Não  

 Avaliação neurológica de acordo com a idade da criança 

 Reflexos  

 Moro: Presente   Ausente  

 Glabelar:  Presente   Ausente  

 Corneal ou de piscadela: Presente   Ausente  

 Pupilar: Presente   Ausente  

 Sucção: Presente   Ausente  

 Extrusão: Presente   Ausente  

 Busca ou procura: Presente   Ausente  

 Galante: Presente   Ausente  

 Preensão palmo-plantar: Presente   Ausente  

 Fuga à asfixia: Presente   Ausente  

 Esgrimista: Presente   Ausente  

 Paraquedista: Presente   Ausente  

 Pontos cardeais: Presente   Ausente  

 Propulsão: Presente   Ausente  

 Tônico cervical simétrico: Presente   Ausente  

 Marcha:  Presente   Ausente  

 Babinski: Presente   Ausente  

 Profundos ou tendinosos: Presente   Ausente  
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 Solicitação de exames complementares pelo enfermeiro ou por outro profissional de saúde para criança 

Assintomáticas 

 Hemograma: Sim    Não  

 Glicemia jejum: Sim    Não  

 Exame de fezes: Sim    Não  

 Exame de urina: Sim    Não  

 Perfil lipídico: Sim   Colesterol   HDL    LDL   Triglicerídeos   Não  

 Resultado de exames 

 Hemograma: Data de coleta: __/__/__ 

 Eritrograma: Hemoglobina: ____g%    Hematócrito: ____%   V.C.M:________u3  H.C.M:_____yyug 

CH.C.M: ____%    ADE: ____%    Plaquetas: ___ 

 Leucograma: Leucócitos: ____%   Basófilos: ____%   Eosinófilos: ____%   Neutrófilos: ____%   Bastões: 

____% 

Segmentados: ____%   Linfócitos típicos: ____%   Monócitos: ____% 

 Glicemia jejum: Data de coleta: __/__/__   ____mg/dl 

 Exame de fezes: Data de coleta: __/__/__  

 Exame de urina: Data de coleta: __/__/__   Aspectos gerais, exame químico e sedimentoscopia - microscopia 

 Perfil lipídico: Data de coleta: __/__/__ Colesterol Total: _____mg/dl   LDL: ____ mg/dl    HDL:____ mg/dl 

Triglicerídeos: ____ mg/dl  

Enfermeiro:                        COREn:                Data:            Hora:  

Agendamento da próxima consulta: 
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ANEXO A - Parecer do Comitê de Ética e Pesquisa da UFRN  

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE – UFRN  

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE  

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM  

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM  

CURSO DE DOUTORADO 

 

PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA E PESQUISA DA UFRN 
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ANEXO B - Normas da Revista Cubana de Enfermería 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE – UFRN  

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE  

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM  

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM  

CURSO DE DOUTORADO 

 

NORMAS DA REVISTA CUBANA DE ENFERMERÍA 

Diretrizes para autores / as 

 

FINALIDADE E ÂMBITO DA REVISTA 
O Jornal Cubana de Enfermagem e é o órgão científico oficial da Sociedade Cubana de 

Enfermagem; e sua missão é contribuir para o desenvolvimento da ciência em enfermagem 

através da seleção, avaliação e publicação de artigos científicos de comprovada qualidade, 

novidade e relevância. 

 

INDEXING 
A revista é indexada em: 

Scopus, SciELO ( Scientific Electronic Library on Line ), LILACS, LATINDEX, Imbiomed, 

DOAJ, grátis revistas médicas, Scirus, CUMED 

  

TIPO DE ARTIGOS E SEÇÕES 
A revista publica apenas 7 tipos distribuídas no mesmo número de seções itens: 

 artigos originais 

 artigos de revisão 

 Redes de enfermagem 

 editorial 

 Carta ao editor 

 Reflexão e Debate 

 artigo especial 

 

REQUISITOS metodológico comum para TODOS OS TIPOS DE ARTIGOS   

 As inscrições devem ser inéditos. Se já publicados, o autor tem o dever de 

informar. 
 Título: Não incluir siglas ou abreviaturas; nomes de instituições, se usado, deve ser a 

oficial e até à data. Em Espanhol e Inglês. 

 Autores: nomes completos e sobrenomes de todos os autores deve aparecer. Evite 

iniciais.Coloque título profissional, graus científicos, graus académicos, categorias de 

ensino e / ou investigação, conforme o caso. 

 nome completo da instituição a que pertence . 

 Os autores têm que fornecer registros de dados primários utilizados, se solicitado pelos 

editores. 

 Declaração de que cada uma das pessoas mencionadas na seção 

de GRATIDÃO autoriza ser mencionado. 

 Referências: Devem ser colocados em sobrescrito sem parênteses ou colchetes e depois de 

pontuação. Esta revista é a casa com as regras descritas na Recomendações para 
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manuscritos submetidos a revistas biomédicas (estilo 

Vancouver).http://bvs.sld.cu/revistas/recursos/vancouver_2012.pdf 

 Figuras e Tabelas: devem ser apresentados em formato jpg, para o caso de fotografias 

(300 dpi).Gráficos e diagramas devem ser apresentados em um formato editável.  

Todos devem ter a qualidade adequada e não deve exceder 800 pixels de largura. 

 Considerações éticas: Pesquisa apresentada deve atender todas as declarações éticas 

para os tipos de estudos, seja em humanos ou animais. (Declaração de 

Helsinki)http://bvs.sld.cu/revistas/recursos/helsinki.pdf 

O artigo não deve conter fragmentos de textos a partir publicado anteriormente ou sendo 

publicado em revistas ou outros meios de comunicação, sem a devida citação. 
Qualquer violação da ética relacionada com o tipo de documento será resolvido usando os 

protocolos estabelecidos pelo Comitê Internacional de Ética Publicação Científica 

(COPE). (Http://publicationethics.org/files/All_Flowcharts_Spanish_0.pdf ) 

 Ensaios clínicos: ensaios clínicos deve levar seu número de registo devido obtido no 

Registro de Ensaios Clínicos. Este número deve ser verificável, de modo que a fonte é 

exibida. Eles também devem estar em conformidade com os parâmetros de avaliação 

expressas no guia 

internacionalCONSORT . http://bvs.sld.cu/revistas/recursos/CONSORT.pdf 

 Editorial: O documento deve ter clareza e coerência do texto, sintaxe e de 

ortografia. O significado de abreviaturas, siglas e símbolos usados são descritos. A 

utilização destes não deve ser excessiva, impedindo a leitura e compreensão fluente do 

trabalho. 

 Formas de realização dos manuscritos: Os artigos serão apresentados em formato 

de texto eletrônico WORD, Arial 12 e espaçamento 1,5. Não há arquivos compactados 

são suportados em qualquer formato. 

 Direitos de autor: Esta revista está disponível em Open Access , sem restrições, em 

conformidade com a política internacional sobre o acesso aberto à informação. O 

conteúdo aqui apresentados podem ser usados, não - fins comerciais, desde referência 

à fonte primária é. 

 Conflitos de interesse: os autores devem obrigatoriamente declarar a presença ou 

ausência de conflitos de interesse relacionados com a pesquisa apresentada. 

O Jornal Cubana de Enfermagem está sob  

Licença Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0. 

 

DESCRIÇÃO E instruções específicas seções de cada tipo de artigo  

Artigos originais de pesquisa I- 

- Sua extensão não será superior a 4 500 palavras, incluindo referências. 

- Cada item deve ser acompanhado de uma carta que expressa a contribuição de cada um 

dos autores do estudo. 
exemplo: 

Pedro González Pérez: realizado tratamento estatístico. 

Maria Rodriguez Morales: amostra do estudo selecionado. 

Alberto Perez Gomez desenvolveu o instrumento de medição. 

título 
Você deve corresponder ao assunto do artigo. Seja conciso, compreensível e informativo. não 

deve exceder 15 palavras. Em Espanhol e Inglês. Não deve incluir siglas e abreviaturas. Se 

forem usados nomes de instituições, devem ser oficiais e até à data. 

resumo 
Estruturado em secções. Neste caso, você deve seguir a seguinte estrutura: Introdução-AIMS-

métodos de resultados de Conclusões. 

http://bvs.sld.cu/revistas/recursos/vancouver_2012.pdf
http://bvs.sld.cu/revistas/recursos/helsinki.pdf
http://publicationethics.org/files/All_Flowcharts_Spanish_0.pdf
http://bvs.sld.cu/revistas/recursos/CONSORT.pdf
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
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Ele tem um limite máximo de 250 palavras. Ele fornece uma ideia adequada do que este 

trabalho. Está escrito no passado. Devem ser enviados em Espanhol e Inglês (abstract). 

Palavras chave 
Eles devem ser concretos e representativa do conteúdo semântico do documento, tanto os 

principais conteúdos como secundária. Não deve ser de pelo menos 3 palavras-chave ou 

frases. Ele é recomendado para usar os DeCs enciclopédia. (Ciências da 

Saúde)http://decs.bvs.br/E/homepagee.htm 

introdução 
breve momento, fundo claro e apropriado. Fundamentação do problema científico. Claramente 

descrever o objectivo (s) de trabalho. 

métodos 
Definir o tipo de pesquisa ou estudo, tempo e lugar. Definir a população ou grupo de estudo e 

os critérios de inclusão, exclusão e eliminação. Descrever os critérios e justificativa para a 

seleção da amostra, se necessário. 

As variáveis analisadas devem ser descritos de forma clara. Expor claramente os métodos de 

coleta de dados e processamento e análise que foram usados. O método estatístico deve ser 

apropriado para o tipo de estudo. Você deve respeitar o princípio de ser capaz de ser replicado 

por outros pesquisadores. Declarando os aspectos éticos específicos para o estudo. 

resultados 
A exposição consistente com os objectivos do trabalho. O uso adequado de Estatísticos (quando 

necessário). As figuras e tabelas destacar resultados relevantes, sem repetições de informações 

entre si incorrer. Um máximo de 5 entre as tabelas, figuras ou gráficos estatísticos são 

permitidos. 

discussão 
Execute crítica dos resultados do estudo à luz dos artigos publicados por outros pesquisadores 

de análise nacional e internacional área. Explicar o âmbito e as limitações dos resultados 

alcançados. Descrever a possível aplicabilidade e generalização dos resultados. 

conclusões 
Eles devem ter um grau adequado de generalização. Cumprir os objectivos do estudo e estão 

em linha com os resultados e discussão. Não repita resultados. 

Referências bibliográficas 
Eles devem ser necessárias e bem - delimitada (com sobrescrito após a pontuação ). Ele deve 

conter 50% de artigos publicados nos últimos cinco anos de trabalho. 

É representado literatura nacional e internacional relevante sobre o assunto. 

desenhar 
O título da tabela deve corresponder adequadamente seu conteúdo. As informações 

apresentadas devem justificar a sua existência. Não repetir as informações já mencionadas no 

texto. 

figuras 
Apenas o pertinente necessária e será apresentado. As legendas das figuras devem ser 

devidamente correspondem com estes. Um máximo de 3. Existem mais de 500 Kilobytes. 

Gráficos e tabelas 
Deve ser editável, ou seja, o editor deve ser capaz de trabalhar dentro deles sem ter que refazer 

se você precisar de alterações. Eles não serão maior que 500 Kb cada. 

outros aspectos 
A apresentação da sua proposta para publicação deve ter a qualidade adequada em termos de 

escrita e ortografia, e respeitar os princípios éticos da pesquisa. 
Itens que não cumpram estas condições serão rejeitadas imediatamente. 

  

II-  Os artigos de revisão 

http://decs.bvs.br/E/homepagee.htm
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  - Sua extensão não será superior a 5 000 palavras, excluindo referências. 

- Não exceder 3 autores. 

título 
Deverá correspondem diretamente com o assunto do artigo. Seja conciso, compreensível e 

informativo. Não deve exceder 15 palavras. Em Espanhol e Inglês. Não deve incluir siglas e 

abreviaturas. 

resumo 
 Estruturado em secções, neste caso, deve atender a seguinte estrutura: Introdução-Purpose (s) 

- métodos Conclusões. 

Ele fornece uma ideia adequada do que este trabalho. Ele tem um limite máximo de 250 

palavras. Em Espanhol e Inglês. 

Palavras chave 
Eles devem ser concretos e representativa do conteúdo semântico do documento, tanto os 

principais conteúdos como secundária. Mínimo 3 palavras-chave ou frases. Ele é recomendado 

para usar os DeCs enciclopédia. (Ciências da Saúde) http://decs.bvs.br/E/homepagee.htm 

introdução 
breve momento, clara e adequada com o seu fundo fundação bibliográfica. Deve ser uma 

questão de importância e relevância para a ciência. Baseando o problema científico resultantes 

da revisão. Claramente descrever os objectivos do trabalho. 

métodos 
Critérios e fundamentos para a seleção das fontes. Os motores de busca utilizado. Período 

considerado para a avaliação. 

desenvolvimento 
A exposição consistente com os objectivos do trabalho. As figuras e tabelas que destacam os 

aspectos relevantes, sem repetições de informações incorrer. Interpretação dos resultados 

apresentados na literatura. Contrastar as diferenças e semelhanças entre os estudos 

analisados. Faça crítica dos resultados do estudo à luz dos artigos publicados por outros 

pesquisadores. Descrever a possível aplicabilidade e generalização dos resultados. Incluem 

novos aspectos a considerar (se necessário). Nota ou destacar as limitações ou contribuições da 

revisão. 

conclusões 
Cumprir os objectivos do estudo. Expondo clara, concreta e conclusões relevantes. 

Referências bibliográficas 
Eles devem ser necessárias e bem - delimitada (com sobrescrito após a pontuação ). Ele deve 

conter 70% de artigos publicados nos últimos cinco anos de trabalho. 

É representado literatura nacional e internacional relevante sobre o assunto. 

outros aspectos 
A apresentação da sua proposta para publicação deve ter a qualidade adequada em termos de 

escrita e ortografia, e respeitar os princípios éticos da pesquisa. 
Itens que não cumpram estas condições serão rejeitadas imediatamente. 

Redes de Enfermagem III- 

 Sua extensão não deve exceder 3 000 palavras, incluindo referências. 

Não exceder 3 autores. 
Eles são itens que expõem diretamente o desenvolvimento de redes de enfermagem. A sua 

estrutura varia de acordo com o tipo de informação apresentada, mas deve ter uma ordem 

básica: Introdução (objetivos) Conclusões -Desarrollo-. 

título 
Você deve corresponder ao assunto do artigo. Seja conciso, compreensível e informativo. Não 

deve exceder 15 palavras. Em Espanhol e Inglês. Não deve incluir siglas e abreviaturas. Se 

forem usados nomes de instituições, devem ser oficiais e até à data. 

http://decs.bvs.br/E/homepagee.htm
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resumo 
Unstructured mas o cumprimento das regras gerais de informação sobre a estrutura. Ele deve 

conter o propósito e conclusões. O seu limite não deve exceder 200 palavras. Em Espanhol e 

Inglês. 

Palavras chave 
Eles devem ser concretos e representativa do conteúdo semântico do documento, tanto os 

principais conteúdos como secundária. Deve ser pelo menos 3 palavras-chave ou frases. Ele é 

recomendado para usar os DeCs enciclopédia. (Ciências da 

Saúde) http://decs.bvs.br/E/homepagee.htm 

Referências bibliográficas 
Elas devem ser necessárias e bem delimitada (com sobrescrito após a pontuação). Eles vão ser 

citados de acordo com indicado nas instruções aos autores (estilo Vancouver). 

figuras 
5 imagens são aceitas no máximo. Eles devem ter boa qualidade. Eles devem ser necessárias e 

relevantes. Gráficos e diagramas devem ter qualidade. Os dados apresentados não devem 

repetir as informações já mencionadas no texto. 

Suas dimensões não deve exceder 800 x 600 pixels e seu peso não exceda 500 Kb em cada caso. 

Eles devem ser acompanhados pelos seus correspondentes "legendas de figuras." Descrever o 

significado de abreviaturas e símbolos utilizados nas figuras. 
Itens que não cumpram estas condições serão rejeitadas imediatamente. 

  

Reflexão e debate IV- 

Eles são itens que, pelo conteúdo que lidar podem gerar alguma controvérsia ou reflexão, 

e do conselho editorial propõe leitores com o objectivo de promover o debate entre os 

pesquisadores. A seleção para esta seção é exclusiva para o conselho editorial e pode ser 

qualquer tipo de artigo que aceita a publicação ou outro obtida de outra fonte, 

previamente selecionados pelo próprio conselho editorial. Comentários derivados 

expostos documentos deverão ser apresentados como "cartas ao editor" 
  

Cartas ao editor V- 

documentos que expressam as ideias, atitudes ou discordância dos autores sobre alguns 

dos conteúdos publicados na revista ou temas especiais próprios de avaliação prévia por 

parte do comitê editorial será recebido. Os cartões que estejam de acordo com os 

princípios éticos da publicação científica serão publicados. A fundação levantada deve ter 

o seu apoio bibliográfico correspondente de acordo com as regras adoptadas pela revista. 

  

Artigo VI- Especial 

Esta categoria artigo corresponde a um documento que a importância da sua contribuição 

para o comitê editorial inclui-lo como tal. Os documentos são geralmente personalizados 

e sua extensão é variável, dependendo da consideração do comitê editorial da 

profundidade do assunto. 

  

editoriais VII- 

posições expressas e / ou diretamente relacionados com um tema a ser abordado pela 

revista ou critérios científicos situação circunstancial. Eles vão ser encomendados pelo 

comitê editorial a certas personalidades. 

Sua extensão não deve exceder 1 000 palavras. Você pode incluir referências. 

  

SISTEMA DE AVALIAÇÃO DE MANUSCRITOS 

http://decs.bvs.br/E/homepagee.htm
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Todos os artigos serão submetidos a um processo de avaliação "peer" duplo cego. Os 

avaliadores absolutamente não recebem qualquer informação de identificação sobre a origem 

do artigo. Os autores não recebem referência que avalia seu manuscrito. O período de avaliação 

irá não demora mais de 90 dias. Neste período, os autores serão informados sobre a decisão 

editorial. 
Se por algum motivo o autor não iria publicar o seu artigo, deve notificar, por escrito, para o 

endereço da revista, a fim de evitar um conflito ético.  

Informações gerais sobre as referências 
Eles são numerados na ordem de menção no texto e devem ser identificados por Árabe 

exponencialmente dentro do próprio texto, após a pontuação, sem parênteses ou colchetes. Cita 

documentos relevantes publicados e atualizados serão incluídos. A menção de comunicações 

pessoais e documentos não publicados devem ser evitados; só eles são mencionados no texto 

entre parênteses, se for necessário. 

50% das referências devem corresponder a publicada atualmente sobre o assunto nos 

últimos 5 anos. 
Todos os autores desse texto se relacionam; Se você tem 7 ou mais autores, o primeiro 6 seguido 

de ser mencionado "et al." Os títulos das revistas devem ser abreviados pela Index Medicus 

( Lista de revistas indexadas no Index Medicus ). Qualquer elemento de capitalização ou ênfase 

não é realçado.A ordenação dos elementos bibliográficos e do uso de marcas de pontuação 

prescritos pelo estilo de Vancouver será observado. 

Os seguintes são exemplos de alguns dos principais casos são oferecidos: 

REVISTAS 

1. Autor / s. Título do artigo. abreviatura internacional do ano revista; de volume 

(número): initial-final do artigo. 
Dez Jarrilla JL, Vazquez M Cienfuegos, Salvador E. Suarez ruídos respiratórios adventícios: 

fatores de confusão. Med Clin (Barc) 1997; 109 (16): 632-4.  

Revistas em formato eletrônico 

2. Autor. Título. nome abreviado da revista [tipo de suporte] ano [data de acesso]; de 

volume (número): páginas ou indicador de extensão. Disponível em: 
Transmissão de infecção pelo vírus da hepatite C associado a terapia de infusão para a 

hemofilia. MMWR [serial sobre a Internet]. 4 de Julho de 1997 [cited 2001 janeiro 11]; 46 

(26). Disponível em:http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/00048303.htm 

 LIVROS 

3. Autor / s. título do livro. Edição. Local de publicação: Editorial; ano. 
Jimenez C, D Riano, Moreno E, N. Jabbour Avanços em transplante de órgãos 

abdominais. Madrid: Cuadecon; De 1997. 

A primeira edição não é necessário gravá-lo. A questão sempre fica em algarismos arábicos e 

abreviatura: 2aed. 2nd ed. Se o trabalho foi composto por mais de um volume, então nós citar o 

título do livro Vol. 3. 

capítulo de livro 

4. Autor / s do capítulo. título do capítulo.  

In: Director / Coordenador / editor literário do livro. título do livro. Edição. Local de 

publicação: Editorial; ano. Início Capítulo - página final do capítulo. 

Rader DJ, Hobbs HH. Distúrbios do metabolismo de lipoproteínas. In: Barnes PJ. Longo DL, 

Fauci AS, et ai, editores. Princípios de Medicina Interna do Harrison. Vol 2. 18 a ed. México: 

McGraw-Hill; 2012. p.3145-3161. 

 

MONOGRAFIA NA INTERNET 

5. Autor / s. Título [Internet]. nome do site; ano [data citada]. Disponível a partir de: 

URL. 

http://www.nlm.nih.gov/tsd/serials/lsiou.html
http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/00048303.htm
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Perez Pacheco Y, o consumo de frutas G. Rodriguez Peraza na alimentação do paciente 

diabético. Centro antidiabético de Cuba; 2013 [25 de março de 2014]. Disponível em: 

http://www.diabetescuba.sld.cu/index 

Para facilitar o desenvolvimento de referências bibliográficas, autores orienta consultar 

Requisitos Uniformes para Manuscritos Submetidos a Revistas Biomédicas. 

  

Lista de verificação para a preparação de remessas 

Como parte do processo de submissão, o autor / s são necessários para verificar se a sua remessa 

cumpre todos os itens mostrados abaixo. o autor / s será devolvido remessas que não atender a 

essas diretrizes. 

1. A apresentação não foi publicado anteriormente nem é antes de outra revista para 

apreciação (ou uma explicação foi fornecida Comentários a / o editor / a). 

2. O arquivo é enviado no Microsoft Word, o formato RTF. 

3. Eles foram adicionados aos endereços referências da web em que foi possível. 

4. O texto tem espaçamento 1,5; o tamanho da fonte é 12 pontos; itálico usados ao invés 

de sublinhar (exceto em endereços URL); e com figuras e tabelas inseridas no texto no 

seu devido lugar e não o fim de tudo. 

5. Os valores estão em formato .jpg e não têm dimensão superior a 1024 x 768 pixels e 

não exceder 500 kb. 

6. O texto encontra o estilo e requisitos bibliográficos descritos em Diretrizes para Autores 

/ s, o que pode ser encontrado na seção Sobre a Revista. 

7. Todos os autores estão cientes de sua responsabilidade e assumi-lo como tal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.diabetescuba.sld.cu/index
http://bvs.sld.cu/revistas/recursos/vancouver_2010.pdf
http://www.revenfermeria.sld.cu/index.php/enf/about/submissions#authorGuidelines
http://www.revenfermeria.sld.cu/index.php/enf/about/submissions#authorGuidelines


174 

 

ANEXO C – Normas da Revista da International Archives of Medicine 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE – UFRN  

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE  

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM  

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM  

CURSO DE DOUTORADO 

 

NORMAS DA REVISTA DA INTERNATIONAL ARCHIVES OF MEDICINE 

 

Submission Preparation Checklist 

As part of the submission process, authors are required to check off their submission's 

compliance with all of the following items, and submissions may be returned to authors that do 

not adhere to these guidelines. 

 The submission has not been previously published, nor is it before another journal for 

consideration (or an explanation has been provided in Comments to the Editor). 

 The submission file is in OpenOffice, Microsoft Word, RTF, or WordPerfect document 

file format. 

 Where available, URLs for the references have been provided. 

 The text is single-spaced; uses a 12-point font; employs italics, rather than underlining 

(except with URL addresses); and all illustrations, figures, and tables are placed within 

the text at the appropriate points, rather than at the end. 

 The text adheres to the stylistic and bibliographic requirements outlined in 

the Author Guidelines, which is found in About the Journal. 

 If submitting to a peer-reviewed section of the journal, the instructions in Ensuring a 

Blind Review have been followed. 

Author Guidelines 

Contents 

Any manuscript submitted to International Archives of Medicine must be original. The 

manuscript/book, or substantial parts of it, must not be under consideration by any other 

journal/publisher. 

 

 

In general, the manuscript/book should not have already been formally published. However, we 

allow preprint publication and postacceptance peer-review. 

 

 

In any case where there is the potential for overlap or duplication we require that authors are 

transparent. Any potentially overlapping publications should be declared on submission and, 

where possible, uploaded as additional files with the manuscript. Any overlapping publications 

should be cited. The Editors of iMedPub journals reserve the right to judge potentially 

overlapping or redundant publications on a case-by-case basis.  

 

Format 
 

 

Most articles published in iMedPub Journals will be organized into the following sections: title, 

authors, affiliations, abstract, introduction, methods, results, discussion, references, 

acknowledgments, and figure legends. Uniformity in format will help readers and users of the 

http://imedpub.jimdo.com/journals/info-for-authors/author-guidelines/
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journal. We recognize, however, that this format is not ideal for all types of studies. If you have 

a manuscript that would benefit from a different format, please contact the editors to discuss 

this further. Although we have no firm length restrictions for the entire manuscript or individual 

sections, we urge authors to present and discuss their findings concisely.  

 

Title 

 

The title should be specific to the study yet concise, and should allow sensitive and specific 

electronic retrieval of the article. It should be comprehensible to readers outside your field. 

Avoid specialist abbreviations if possible. Titles should be presented in title case, meaning that 

all words except for prepositions, articles, and conjunctions should be capitalized. If the paper 

is a randomized controlled trial or a meta-analysis, this description should be in the title. 

 

Examples: 

 

Climate Change and Increased Spread of Malaria in Sub-Saharan Africa A Cluster-Randomized 

Controlled Trial of a Nurse-Led Intervention after Stroke Please also provide a brief "running 

head" of approximately 40 characters.  

 

Authors and Affiliations 

 

Provide the first names or initials (if used), middle names or initials (if used), surnames, and 

affiliations—department, university or organization, city, state/province (if applicable), and 

country—for all authors. One of the authors should be designated as the corresponding author. 

It is the corresponding author’s responsibility to ensure that the author list, and the summary of 

the author contributions to the study are accurate and complete. If the article has been submitted 

on behalf of a consortium, all consortium members and affiliations should be listed after the 

Acknowledgments.  

 

 

Abstract 

 

The abstract is divided into the following four sections with these headings: Title, Background, 

Methods and Findings, and Conclusions. It should contain the all following elements, except 

for items in square brackets, which are only needed for some study types. Please use the same 

format for abstracts submitted as presubmission inquiries.  

 

 

Background 

 

This section should describe clearly the rationale for the study being done. It should end with a 

statement of the specific study hypotheses and/or study objectives.  

 

Methods and Findings 
 

Describe the participants or what was studied (eg cell lines, patient group; be as specific as 

possible, including numbers studied). Describe the study design/intervention/main methods 

used/What was primarily being assessed eg primary outcome measure and, if appropriate, over 

what period. 
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[If appropriate, include how many participants were assessed out of those enrolled eg what was 

the response rate for a survey.] 

 

[If critical to the understanding of the paper, describe how results were analysed, ie which 

specific statistical tests were used.] 

 

For the main outcomes provide a numerical result if appropriate (it nearly always is) and a 

measure of its precision (e.g. 95% confidence interval). Describe any adverse events or side 

effects. 

 

Describe the main limitations of the study.  

 

Conclusions 

 

Provide a general interpretation of the results with any important recomendations for future 

research. 

 

[For a clinical trial provide any trial identification numbers and names (e.g. trial registration 

number, protocol number or acronym).] 

 

Introduction 

 

The introduction should discuss the purpose of the study in the broader context. As you 

compose the introduction, think of readers who are not experts in this field. Include a brief 

review of the key literature. If there are relevant controversies or disagreements in the field, 

they should be mentioned so that a non-expert reader can delve into these issues further. The 

introduction should conclude with a brief statement of the overall aim of the experiments and a 

comment about whether that aim was achieved.  

 

Methods 

 

This section should provide enough detail for reproduction of the findings. Protocols for new 

methods should be included, but well-established protocols may simply be referenced. Detailed 

methodology or supporting information relevant to the methodology can be published on our 

Web site. 

 

 

This section should also include a section with descriptions of any statistical methods employed. 

These should conform to the criteria outlined by the Uniform Requirements, as follows: 

"Describe statistical methods with enough detail to enable a knowledgeable reader with access 

to the original data to verify the reported results. When possible, quantify findings and present 

them with appropriate indicators of measurement error or uncertainty (such as confidence 

intervals). Avoid relying solely on statistical hypothesis testing, such as the use of P values, 

which fails to convey important quantitative information. Discuss the eligibility of research 

participants. Give details about randomization. Describe the methods for and success of any 

blinding of observations. Report complications of treatment. Give numbers of observations. 

Report losses to observation (such as dropouts from a clinical trial). References for the design 

of the study and statistical methods should be to standard works when possible (with pages 

stated) rather than to papers in which the designs or methods were originally reported. Specify 

any general-use computer programs used."  
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Results 

 

The results section should include all relevant positive and negative findings. The section may 

be divided into subsections, each with a concise subheading. Large datasets, including raw data, 

should be submitted as supporting files; these are published online alongside the accepted 

article. The results section should be written in past tense. 

 

As outlined in the Uniform requirements, authors that present statistical data in the Results 

section, should "...specify the statistical methods used to analyze them. Restrict tables and 

figures to those needed to explain the argument of the paper and to assess its support. Use 

graphs as an alternative to tables with many entries; do not duplicate data in graphs and tables. 

Avoid nontechnical uses of technical terms in statistics, such as "random" (which implies a 

randomizing device), "normal," "significant," "correlations," and "sample." Define statistical 

terms, abbreviations, and most symbols."  

 

Discussion 

 

The discussion should be concise and tightly argued. It should start with a brief summary of the 

main findings. It should include paragraphs on the generalisability, clinical relevance, strengths, 

and, most importantly, the limitations of your study. You may wish to discuss the following 

points also. How do the conclusions affect the existing knowledge in the field? How can future 

research build on these observations? What are the key experiments that must be done?  

 

References 
 

The International Committee of Medical Journal Editors offers guidance to authors in 

its Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals publication. The 

recommended style for references is based on the National Information Standards 

Organization NISO Z39.29-2005 (R2010) Bibliographic References as adapted by the National 

Library of Medicine for its databases. Details are inCiting Medicine. (Note Appendix F which 

covers how citations in MEDLINE/PubMed differ from the advice in Citing Medicine.) Sample 

references typically used by authors of journal articles are provided below.  

 

Articles in Journals 

 

 

1. Standard journal article 

List the first six authors followed by et al. (Note: NLM now lists all authors.) 

Halpern SD, Ubel PA, Caplan AL. Solid-organ transplantation in HIV-infected patients. 

N Engl J Med. 2002 Jul 25;347(4):284-7. 

As an option, if a journal carries continuous pagination throughout a volume (as many 

medical journals do) the month and issue number may be omitted. 

Halpern SD, Ubel PA, Caplan AL. Solid-organ transplantation in HIV-infected patients. 

N Engl J Med. 2002;347:284-7. 

 

2. More than six authors: 

Rose ME, Huerbin MB, Melick J, Marion DW, Palmer AM, Schiding JK, et al. 

Regulation of interstitial excitatory amino acid concentrations after cortical contusion 

injury. Brain Res. 2002;935(1-2):40-6. 

http://www.icmje.org/about.html
http://www.icmje.org/urm_main.html
http://www.niso.org/apps/group_public/project/details.php?project_id=50
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK7256/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK7243/
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3. Optional addition of a database's unique identifier for the citation: [Edited 12 May 2009] 

Halpern SD, Ubel PA, Caplan AL. Solid-organ transplantation in HIV-infected patients. 

N Engl J Med. 2002 Jul 25;347(4):284-7. PubMed PMID: 12140307. 

Forooghian F, Yeh S, Faia LJ, Nussenblatt RB. Uveitic foveal atrophy: clinical features 

and associations. Arch Ophthalmol. 2009 Feb;127(2):179-86. PubMed PMID: 

19204236; PubMed Central PMCID: PMC2653214. 

 

4. Optional addition of a clinical trial registration number: [Added 12 May 2009] 

Trachtenberg F, Maserejian NN, Soncini JA, Hayes C, Tavares M. Does fluoride in 

compomers prevent future caries in children? J Dent Res. 2009 Mar;88(3):276-9. 

PubMed PMID: 19329464. ClinicalTrials.gov registration number: NCT00065988. 

 

5. Organization as author 

Diabetes Prevention Program Research Group. Hypertension, insulin, and proinsulin in 

participants with impaired glucose tolerance. Hypertension. 2002;40(5):679-86. 

 

 

6. Both personal authors and organization as author (List all as they appear in the byline.) 

[Edited 12 May 2009] 

Vallancien G, Emberton M, Harving N, van Moorselaar RJ; Alf-One Study Group. 

Sexual dysfunction in 1,274 European men suffering from lower urinary tract 

symptoms. J Urol. 2003;169(6):2257-61. 

Margulies EH, Blanchette M; NISC Comparative Sequencing Program, Haussler D, 

Green ED. Identification and characterization of multi-species conserved sequences. 

Genome Res. 2003 Dec;13(12):2507-18. 

 

7. No author given 

21st century heart solution may have a sting in the tail. BMJ. 2002;325(7357):184. 

 

8. Article not in English [Edited 12 May 2009] 

Ellingsen AE, Wilhelmsen I. Sykdomsangst blant medisin- og jusstudenter. Tidsskr Nor 

Laegeforen. 2002;122(8):785-7. Norwegian. 

 

9. Optional translation of article title (MEDLINE/PubMed practice): 

Ellingsen AE, Wilhelmsen I. [Disease anxiety among medical students and law 

students]. Tidsskr Nor Laegeforen. 2002 Mar 20;122(8):785-7. Norwegian. 

 

10. Volume with supplement 

Geraud G, Spierings EL, Keywood C. Tolerability and safety of frovatriptan with short- 

and long-term use for treatment of migraine and in comparison with sumatriptan. 

Headache. 2002;42 Suppl 2:S93-9. 

 

11. Issue with supplement 

Glauser TA. Integrating clinical trial data into clinical practice. Neurology. 2002;58(12 

Suppl 7):S6-12. 

 

12. Volume with part 

Abend SM, Kulish N. The psychoanalytic method from an epistemological viewpoint. 

Int J Psychoanal. 2002;83(Pt 2):491-5. 
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13. Issue with part 

Ahrar K, Madoff DC, Gupta S, Wallace MJ, Price RE, Wright KC. Development of a 

large animal model for lung tumors. J Vasc Interv Radiol. 2002;13(9 Pt 1):923-8. 

 

14. Issue with no volume 

Banit DM, Kaufer H, Hartford JM. Intraoperative frozen section analysis in revision 

total joint arthroplasty. Clin Orthop. 2002;(401):230-8. 

 

15. No volume or issue 

Outreach: bringing HIV-positive individuals into care. HRSA Careaction. 2002 Jun:1-

6. 

 

16. Pagination in roman numerals 

Chadwick R, Schuklenk U. The politics of ethical consensus finding. Bioethics. 

2002;16(2):iii-v. 

 

17. Type of article indicated as needed 

Tor M, Turker H. International approaches to the prescription of long-term oxygen 

therapy [letter]. Eur Respir J. 2002;20(1):242. 

Lofwall MR, Strain EC, Brooner RK, Kindbom KA, Bigelow GE. Characteristics of 

older methadone maintenance (MM) patients [abstract]. Drug Alcohol Depend. 2002;66 

Suppl 1:S105. 

 

18. Article containing retraction 

Feifel D, Moutier CY, Perry W. Safety and tolerability of a rapidly escalating dose-

loading regimen for risperidone. J Clin Psychiatry. 2002;63(2):169. Retraction of: Feifel 

D, Moutier CY, Perry W. J Clin Psychiatry. 2000;61(12):909-11. 

 

19. Article containing a partial retraction: [Added 12 May 2009] 

Starkman JS, Wolder CE, Gomelsky A, Scarpero HM, Dmochowski RR. Voiding 

dysfunction after removal of eroded slings. J Urol. 2006 Dec;176(6 Pt 1):2749. Partial 

retraction of: Starkman JS, Wolter C, Gomelsky A, Scarpero HM, Dmochowski RR. J 

Urol. 2006 Sep;176(3):1040-4. 

 

20. Article retracted 

Feifel D, Moutier CY, Perry W. Safety and tolerability of a rapidly escalating dose-

loading regimen for risperidone. J Clin Psychiatry. 2000;61(12):909-11. Retraction in: 

Feifel D, Moutier CY, Perry W. J Clin Psychiatry. 2002;63(2):169. 

 

21. Article partially retracted: [Added 12 May 2009] 

Starkman JS, Wolter C, Gomelsky A, Scarpero HM, Dmochowski RR. Voiding 

dysfunction following removal of eroded synthetic mid urethral slings. J Urol. 2006 

Sep;176(3):1040-4. Partial retraction in: Starkman JS, Wolder CE, Gomelsky A, 

Scarpero HM, Dmochowski RR. J Urol. 2006 Dec;176(6 Pt 1):2749. 

 

22. Article republished with corrections 

Mansharamani M, Chilton BS. The reproductive importance of P-type ATPases. Mol 

Cell Endocrinol. 2002;188(1-2):22-5. Corrected and republished from: Mol Cell 

Endocrinol. 2001;183(1-2):123-6. 
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23. Article with published erratum 

Malinowski JM, Bolesta S. Rosiglitazone in the treatment of type 2 diabetes mellitus: a 

critical review. Clin Ther. 2000;22(10):1151-68; discussion 1149-50. Erratum in: Clin 

Ther. 2001;23(2):309. 

 

24. Article published electronically ahead of the print version 

Yu WM, Hawley TS, Hawley RG, Qu CK. Immortalization of yolk sac-derived 

precursor cells. Blood. 2002 Nov 15;100(10):3828-31. Epub 2002 Jul 5.  

 

 

Books and Other Monographs 

 

 

 

 

1. Personal author(s) 

Murray PR, Rosenthal KS, Kobayashi GS, Pfaller MA. Medical microbiology. 4th ed. 

St. Louis: Mosby; 2002. 

 

2. Editor(s), compiler(s) as author 

Gilstrap LC 3rd, Cunningham FG, VanDorsten JP, editors. Operative obstetrics. 2nd ed. 

New York: McGraw-Hill; 2002. 

 

3. Author(s) and editor(s) 

Breedlove GK, Schorfheide AM. Adolescent pregnancy. 2nd ed. Wieczorek RR, editor. 

White Plains (NY): March of Dimes Education Services; 2001. 

 

4. Organization(s) as author [Edited 12 May 2009] 

Advanced Life Support Group. Acute medical emergencies: the practical approach. 

London: BMJ Books; 2001. 454 p. 

American Occupational Therapy Association, Ad Hoc Committee on Occupational 

Therapy Manpower. Occupational therapy manpower: a plan for progress. Rockville 

(MD): The Association; 1985 Apr. 84 p. 

National Lawyer's Guild AIDs Network (US); National Gay Rights Advocates (US). 

AIDS practice manual: a legal and educational guide. 2nd ed. San Francisco: The 

Network; 1988. 

 

5. Chapter in a book 

Meltzer PS, Kallioniemi A, Trent JM. Chromosome alterations in human solid tumors. 

In: Vogelstein B, Kinzler KW, editors. The genetic basis of human cancer. New York: 

McGraw-Hill; 2002. p. 93-113. 

 

6. Conference proceedings 

Harnden P, Joffe JK, Jones WG, editors. Germ cell tumours V. Proceedings of the 5th 

Germ Cell Tumour Conference; 2001 Sep 13-15; Leeds, UK. New York: Springer; 

2002. 

 

7. Conference paper 

Christensen S, Oppacher F. An analysis of Koza's computational effort statistic for 
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genetic programming. In: Foster JA, Lutton E, Miller J, Ryan C, Tettamanzi AG, 

editors. Genetic programming. EuroGP 2002: Proceedings of the 5th European 

Conference on Genetic Programming; 2002 Apr 3-5; Kinsdale, Ireland. Berlin: 

Springer; 2002. p. 182-91. 

 

8. Scientific or technical report 

Issued by funding/sponsoring agency: 

Yen GG (Oklahoma State University, School of Electrical and Computer Engineering, 

Stillwater, OK). Health monitoring on vibration signatures. Final report. Arlington 

(VA): Air Force Office of Scientific Research (US), Air Force Research Laboratory; 

2002 Feb. Report No.: AFRLSRBLTR020123. Contract No.: F496209810049. 

Issued by performing agency: 

Russell ML, Goth-Goldstein R, Apte MG, Fisk WJ. Method for measuring the size 

distribution of airborne Rhinovirus. Berkeley (CA): Lawrence Berkeley National 

Laboratory, Environmental Energy Technologies Division; 2002 Jan. Report No.: 

LBNL49574. Contract No.: DEAC0376SF00098. Sponsored by the Department of 

Energy. 

 

9. Dissertation 

Borkowski MM. Infant sleep and feeding: a telephone survey of Hispanic Americans 

[dissertation]. Mount Pleasant (MI): Central Michigan University; 2002. 

 

10. Patent 

Pagedas AC, inventor; Ancel Surgical R&D Inc., assignee. Flexible endoscopic 

grasping and cutting device and positioning tool assembly. United States patent US 

20020103498. 2002 Aug 1.  

 

 

Other Published Material 

 

 

 

1. Newspaper article 

Tynan T. Medical improvements lower homicide rate: study sees drop in assault rate. 

The Washington Post. 2002 Aug 12;Sect. A:2 (col. 4). 

 

2. Audiovisual material 

Chason KW, Sallustio S. Hospital preparedness for bioterrorism [videocassette]. 

Secaucus (NJ): Network for Continuing Medical Education; 2002. 

 

3. Legal Material 

Public law: 

Veterans Hearing Loss Compensation Act of 2002, Pub. L. No. 107-9, 115 Stat. 11 

(May 24, 2001). 

Unenacted bill: 

Healthy Children Learn Act, S. 1012, 107th Cong., 1st Sess. (2001). 

 

4. Code of Federal Regulations: 

Cardiopulmonary Bypass Intracardiac Suction Control, 21 C.F.R. Sect. 870.4430 

(2002). 
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5. Hearing: 

Arsenic in Drinking Water: An Update on the Science, Benefits and Cost: Hearing 

Before the Subcomm. on Environment, Technology and Standards of the House Comm. 

on Science, 107th Cong., 1st Sess. (Oct. 4, 2001). 

 

 

6. Map 

Pratt B, Flick P, Vynne C, cartographers. Biodiversity hotspots [map]. Washington: 

Conservation International; 2000. 

 

7. Dictionary and similar references 

Dorland's illustrated medical dictionary. 29th ed. Philadelphia: W.B. Saunders; 2000. 

Filamin; p. 675.  
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ANEXO D – Normas da Computers, Informatics, Nursing (online) 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE – UFRN  

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE  

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM  

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM  

CURSO DE DOUTORADO 

 

NORMAS DO COMPUTERS, INFORMATICS, NURSING (online) 

 

INSTRUÇÕES PARA AUTORES 

 

Preparação do Manuscrito 

Os manuscritos devem ser formatados de acordo com as instruções a seguir ou serão devolvidos 

para correção antes de serem submetidos à revisão por pares: 

Resumo:  

O Resumo deve aparecer em dois lugares: (1) digitado ou copiado e colado na janela designada 

na página Web durante o processo de submissão; E (2) no corpo do manuscrito em uma página 

separada logo após a página de rosto. Os resumos serão enviados aos revisores com o convite 

para revisão. Limitar o resumo a 200 palavras. Não cite referências ou defina abreviaturas ou 

acrônimos (por exemplo, "assistente digital pessoal (PDA)") no resumo. O resumo deve resumir 

resumidamente a questão principal, o problema ou tópico a ser abordado e os resultados e / ou 

conclusões do manuscrito. Não envie um resumo estruturado; CIN emprega uma forma abstrata 

narrativa. Os resumos estruturados podem ser convertidos em forma narrativa removendo 

subtítulos e permitindo que o texto flua em um único parágrafo.  

Palavras-chave:  

Como o resumo, palavras-chave devem ser fornecidos duas vezes: (1) digitado ou copiado e 

colado em uma caixa designada na página Web durante o processo de submissão; E (2) no corpo 

do manuscrito na mesma página que o resumo. Forneça de três a cinco palavras-chave, 

separadas por ponto-e-vírgula, para descrever o conteúdo do manuscrito. Os termos que 

aparecem no índice cumulativo de literatura de saúde de enfermagem e aliada (CINAHL) ou os 

títulos de assunto médico da Biblioteca Nacional de Medicina (MeSH) são os mais úteis. As 

palavras-chave são usadas na indexação de seu manuscrito quando ele é publicado.  

Página de título: 

O título da página será enviado como um arquivo separado quando você é instruído a anexar 

arquivos a sua submissão. Isso permite que o Editor Editorial gere uma cópia do revisor que 

não contém nenhuma identificação do autor.  

Incluir na página de rosto: (a) o título completo do manuscrito, (b) todas as informações dos 

autores contribuintes, incluindo nomes completos e meios de comunicação social (se aplicável), 

os graus académicos mais elevados e quaisquer graus honoríficos por ordem de outorga, mídia 

social; (C) nome e endereço da correspondência, incluindo número de fax, número de telefone 

e endereço de e-mail; E (d) quaisquer reconhecimentos, créditos ou renúncias. Nota: A CIN não 

publicará candidaturas de grau como PhD (c).  
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Divulgação: Todas as fontes de financiamento e possíveis conflitos de interesses devem ser 

divulgados na página de título, incluindo consultor, institucional e outros relacionamentos que 

possam levar a parcialidade ou um conflito de interesses. Se não houver conflito de interesses, 

isso também deve ser explicitamente declarado como nenhum declarado.  

 

Por favor, liste essas informações com o título "conflitos de interesse e fonte de financiamento."  

 

Por exemplo: 

conflitos de interesse e Fonte de financiamento: honorários A recebeu da empresa Z. B está 

actualmente a receber uma subvenção (# 12345) da Organização Y, E está no gabinete do 

palestrante para a Organização X - os organizadores da CME para a Empresa A. Para os autores 

restantes, nenhum foi declarado.  

 

Certifique-se de especificar todos os fundos de qualquer das seguintes organizações: National 

Institutes of Health (NIH); Wellcome Trust; Instituto Médico Howard Hughes (HHMI); E 

outro (s) que podem exigir acesso público aberto ao artigo após a publicação.  

 

Principal Manuscrito:  

O manuscrito será enviado como um arquivo separado quando você é instruído a anexar 

arquivos a sua submissão. Componha seu manuscrito usando seu processador de texto e, em 

seguida, anexe este arquivo quando você alcançar a etapa "anexar arquivos" no processo de 

submissão. 

Observe as seguintes orientações para a preparação de seu manuscrito:  

• Prepare o manuscrito em espaço duplo em Microsoft Word. Deixe uma margem de 1 polegada 

em todos os lados. Permitir uma margem direita irregular para o texto não justificado.  

• Digite todos os títulos em uma linha separada. Não numerar cabeçalhos.  

• Numere todas as páginas manuscritas consecutivamente no canto superior direito (texto e 

referências, seguido de ilustrações em páginas separadas).  

• Todas as lendas para Tabelas e Figuras devem ser incluídas no final do manuscrito após a lista 

de referências. Tabelas e figuras são anexadas como arquivos separados quando você alcança 

"anexar arquivos" no processo de envio. Outras instruções para a preparação de figuras são 

dadas a seguir.  

• Embora o CIN não especifique um tamanho de fonte ou de ponto, em geral, um serif de 12 

pontos ou fonte sem serif de 11 pontos resultará no comprimento do manuscrito preferido.  

• Nenhuma informação de identificação (nomes dos autores) deve ser incluída no 

manuscrito. No entanto, se você citar seus próprios trabalhos, por favor liste-os exatamente 

como faria com qualquer outra referência.  

• Escreva o termo completo para cada abreviatura ou acrônimo em seu primeiro uso, a menos 

que seja uma unidade de medida padrão. Incluir a sigla entre parênteses após o termo 

completo; Depois disso, use o acrônimo de forma consistente.  

• O comprimento do manuscrito (não incluindo referências, tabelas e figuras) não deve ser 

superior a 15-18 páginas (tamanho de página padrão de 8,5 x 11 polegadas). Como regra geral, 

um papel de 18 páginas deve ter não mais do que 4 figuras ou tabelas.  

• Consulte o Manual de Estilo da American Medical Association, 10ª edição, copyright 2007, 

para citações e referências. Veja exemplos de citações e referências abaixo.  

Texto: 

Papéis Nonresearch deve começar com uma breve introdução, seguida do corpo do papel. Use 
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títulos e subtítulos, conforme apropriado, para dividir o texto.  

 

Os trabalhos de pesquisa devem ser fornecidos em formato padrão. Os relatórios de pesquisa 

devem incluir informações sobre o processo de revisão institucional e adesão às diretrizes para 

a conduta ética da pesquisa. Para relatórios de pesquisa qualitativa, não prepare uma tabela 

listando participantes e suas características demográficas linha por linha. É uma ameaça ao 

anonimato, e não será publicado.Descreva os participantes como dados de grupo. Por razões 

semelhantes, não "marque" cada citação por participante, vinculando assim as citações em todo 

o artigo a um participante específico.  

 

Em ambos os casos, use o American Medical Association (AMA) Manual de Estilo, 10ª edição, 

para formatação de referência.  

 

Referências, Citações e Exemplos 

Os autores são responsáveis pela precisão das referências. Tecle as referências (espaçamento 

duplo) no final do manuscrito. Limitar o número de referências a 50.  

 

De acordo com a AMA Style, citar as referências no texto, na ordem de aparecimento. Cite 

dados não publicados - tais como artigos submetidos mas ainda não aceitos para publicação e 

comunicações pessoais, incluindo comunicações de e-mail - entre parênteses no texto. As 

comunicações pessoais podem requerer permissão por escrito; Por favor especifique se a 

comunicação é oral ou escrita.  

 

Os geradores de citação disponíveis on-line podem ser úteis se você não estiver familiarizado 

com o estilo AMA ou se as referências já estiverem em outro estilo, como APA. Os artigos 

enviados em estilo APA serão devolvidos ao autor para reformatação antes que os revisores 

sejam convidados. Exemplos de citações no estilo do texto e de referencia da lista são os 

seguintes:  

 

Citation: Confiabilidade foi estabelecido anteriormente, 1,2-8,19  

 

Citation na sequência de uma citação: Jacobsen concluiu que "as consequências da força 

muscular ..." 5 (pp3, 4) 

Lista de referência: Livros  

1. Lewinsohn P. A depressão em adolescentes. Em: Gottlib IH, Hammen CL, eds. Manual de 

Depressão.Nova Iorque, NY: Guilford Press; 2002: 541-553.  

2. Brender, J. Handbook of Evaluation Methods for Health Informatics. Massachusetts: 

Elsevier Academic Press; 2006.  

lista Referência: artigos de revista (com nomes de diário abreviadas)  

3. Im EO, Chee W, Tsai HM, Lim HJ, Guevara E, critérios Liu Y. avaliação para grupos de 

apoio do cancro internet. Comput Inform. 2010 Maio-Jun; 28 (3): 183-8. 

Lista de referência: material inédito  

4. Sieger M. A natureza e os limites da medicina clínica. Em: Cassell EJ, Siegler M., 

eds. Mudando Valores na Medicina. Chicago: Universidade de Chicago Press. Na imprensa. 

Lista de referência: dissertação e tese  

5. Fenster SD. Clonagem e Caracterização de Piccolo, um Novo Componente da Matriz 

Presináptica do Citoesqueleto [dissertação]. Birmingham: Universidade do Alabama; 2000. 
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Lista de referência: World Wide Web  

6. Cohen, EP (2009). Síndrome nefrótica. Disponível em 

http://emedicine.medscape.com/article/244631-overview. Acessado em 22 de fevereiro de 

2010. 

Lista de referência: Journal usando números DOI 

8. Kitajima TS, Kawashima SA, Watanabe Y. O Shugoshin proteína kinetochore conservada 

protege a coesão centromérica durante a meiose. Natureza. 2004; 427 (6974): 510-517. Doi: 

10.1039 / nature02312. 

Lista de referência: Jornal on-line com a presença de impressão paralela  

9. Duchin JS. A preparação para o terrorismo biológico pode nos salvar da coqueluche? Arch 

Pediatr Adolesc Med. 2004: 158 (2): 106-107. Http://archpedi.ama-

assn.org/cgi/content/full/158/2/106.Acessado em 1º de junho de 2004. 

Lista de referência: Online-only Journal (sem número de páginas, não DOI)  

Iniciativa Ética 10. e-Health. Código de Ética em Saúde Eletrônica. J Med Internet Res. 2000; 

2 (2): e9.http: //www.jmir.org/2000/2/e9. Publicado 24 de Mai, 2000. Alcançado 29 de abril de 

2004.  

formatação de Referência é coberto completamente no Capítulo 3 do Manual AMA of Style, 

10ª edição.  

Para equipamentos e softwares utilizados no processo de pesquisa, listar o nome do fabricante 

e localização (cidade e estado ou cidade e país, se não nos EUA) após a primeira menção do 

software ou dispositivo no texto do artigo. 

Não mencione equipamento ou software como referência. Não inclua informações do 

fabricante na lista de referências. 

Exemplo:  

PowerPoint (Microsoft, Redmond, WA) foi usado para preparar as lâminas durante a 

apresentação.  

 

Tabelas e figuras 

A) Criando Arte Digital 

1. Saiba mais sobre os requisitos de publicação para Arte Digital: 

http://links.lww.com/ES/A42  

2. Criar, digitalizar e salvar seu trabalho artístico e comparar o seu valor final para o 

Digital Artwork Orientação Checklist (abaixo). 

3. Faça o upload de cada figura para o Editor Editorial em conjunto com o texto do 

manuscrito e as tabelas. 

B) Digital Artwork Orientação Checklist 

Aqui está o básico para ter no lugar antes de enviar sua arte digitais: 

• Obra deve ser salvo como, EPS, TIFF ou MS Office (DOC, PPT, XLS). Arquivos PDF de alta 

resolução também são aceitáveis.  

• Cortar qualquer espaço branco ou preto que rodeia a imagem.  

• Diagramas, desenhos, gráficos e outras artes de linha devem ser vetoriais ou salvos com uma 

resolução de pelo menos 1200 dpi. Se criado em um programa do MS Office, envie o arquivo 

nativo (DOC, PPT, XLS).  
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• Fotografias, radiografias e outras imagens de meio-tom devem ser salvas com uma resolução 

de pelo menos 300 dpi.  

• As fotografias e radiografias com texto devem ser guardadas como postscript ou com uma 

resolução mínima de 600 dpi.  

• Cada figura deve ser salva e enviada como um arquivo separado. As figuras não devem ser 

incorporadas no arquivo de texto do manuscrito. 

Lembre-se:  

• Cite figuras consecutivamente em seu manuscrito.  

• Numere as figuras na legenda da figura na ordem em que são discutidas. 

Envie os números consecutivamente para o site do Editor Manager e insira números 

consecutivos no campo Descrição ao fazer o upload dos arquivos. 

Tabelas: criar tabelas usando a criação de mesa e recurso de edição do seu software de 

processamento de texto; Não use o Excel ou programas de planilhas comparáveis. Cite tabelas 

consecutivamente no texto e numerá-las nessa ordem. Cada tabela deve aparecer em uma 

página separada e deve incluir o título da tabela, cabeçalhos de coluna apropriados e legendas 

explicativas (incluindo definições de quaisquer abreviaturas usadas). Não incorporar tabelas 

dentro do corpo do manuscrito. Eles devem ser auto-explicativos e devem complementar, em 

vez de duplicar, o material no texto.  

 

Conteúdo Digital Suplementar 

Os autores podem submeter certos tipos de Conteúdo Digital Suplementar (SDC) via Editorial 

Manager ao CIN para serem considerados para publicação on-line. A SDC está sujeita à 

aprovação editorial e, se aprovada, será incluída com o manuscrito quando for submetida a 

revisão por pares. Os materiais podem incluir documentos de texto, gráficos, áudio ou arquivos 

de vídeo que atendam aos requisitos de formatação. Para obter uma lista de todos os tipos de 

arquivos disponíveis e instruções detalhadas, visite http://links.lww.com/A142.  

 

Na página Anexar Arquivos do processo de envio, selecione Suplementar Áudio, Vídeo ou 

Dados conforme apropriado antes de carregar o arquivo como Item de Envio. Se um artigo com 

SDC for aceito, a equipe de produção criará um URL ao vivo no artigo que está vinculado ao 

arquivo SDC. O URL será colocado em um call-out dentro do artigo. Os arquivos da SDC não 

são copiados pela equipe da LWW e serão apresentados digitalmente conforme apresentados e 

aprovados pela equipe editorial. 

SDC Chamada-saídas 

De conteúdo complementar Digital devem ser citadas consecutivamente no texto do manuscrito 

submetido. As citações devem incluir o tipo de material enviado (áudio, figura, tabela, etc.), ser 

claramente rotuladas como "conteúdo digital suplementar", incluir o número da lista seqüencial 

e fornecer uma descrição do conteúdo suplementar. Todo o texto descritivo deve ser incluído 

no call-out, uma vez que não aparecerá noutro ponto do artigo. 

Exemplo:  

Nós realizamos muitos testes sobre os graus de flexibilidade no cotovelo (ver Vídeo, Conteúdo 

Digital Suplementar 1, o que demonstra a flexibilidade do cotovelo) e encontrou nossos 

resultados inconclusivos. 

Lista de conteúdo complementar Digital 
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Uma lista de conteúdo complementar Digital deve ser apresentado no final do arquivo do 

manuscrito.Inclua o número SDC eo tipo de arquivo do Conteúdo Digital Suplementar. Este 

texto será utilizado pela equipe de produção e removido do artigo antes da publicação. 

Exemplo:  

Suplementar Conteúdo Digital 1. wmv 

SDC Requisitos de arquivo 

De todos os tipos de arquivo aceitáveis são permitidas até 10 MBs. Para arquivos de áudio ou 

vídeo com mais de 10 MB, os autores devem primeiro consultar o escritório do diário para 

aprovação. Para obter uma lista de todos os tipos de arquivos disponíveis e instruções 

detalhadas, visitehttp://links.lww.com/A142.  

 

Submissão de manuscritos 

Todos os manuscritos devem ser submetidas on-line através do Gestor Editorial 

em http://www.editorialmanager.com/cin 

 

Usuários de primeira viagem: Clique no botão "Registrar" no menu principal (no banner 

superior) e insira as informações solicitadas. No registro bem-sucedido, você receberá um e-

mail indicando seu nome de usuário e senha. Guarde uma cópia destas informações para 

referência futura. Em seguida, faça login no sistema como autor.  

 

Retornar usuários: Se você recebeu um e-mail de nós com um ID de usuário e senha atribuído 

como autor ou como revisor, não registrar novamente. Basta fazer login como autor. Depois de 

ter um ID e uma senha atribuídos, você não precisa se registrar novamente, mesmo que o status 

mude (isto é, autor, revisor ou editor). Os IDs de usuário e senhas da CIN não são 

compartilhados; Se você estiver registrado no site EM de outra revista, você deve se registrar 

novamente para CIN.  

 

Depois de fazer login como autor, você pode enviar seu manuscrito de acordo com as instruções 

passo a passo na página da Web. Você receberá uma confirmação por e-mail após o manuscrito 

ser enviado; O e-mail conterá instruções sobre como acompanhar o progresso de seu manuscrito 

através do processo de revisão e do sistema EM. Se você tiver algum problema, consulte o guia 

detalhado "Tutorial de Autor" disponível no site do Editor de Redes. Se você ainda precisar de 

ajuda, entre em contato com o Escritório Editorial por e-mail em edit@mainedesk.com.  

 

Considerações Éticas e Jurídicas 

O manuscrito submetido deve ser uma contribuição original não publicada anteriormente 

(exceto como resumo ou relatório preliminar), não deve ser considerada para publicação em 

outro lugar e, se aceita, não deve ser publicada em outra forma semelhante, em qualquer idioma, 

sem O consentimento de Lippincott Williams & Wilkins.  

 

Um autor deve ser o principal contato, no entanto, cada pessoa listada como um autor é esperado 

para ter participado no trabalho de forma significativa. Embora os editores e revisores façam 

todos os esforços para garantir a validade dos manuscritos publicados, a responsabilidade final 

cabe aos autores, não à Revista, aos editores ou ao editor.  

 

http://links.lww.com/A142
http://www.editorialmanager.com/cin
mailto:edit@mainedesk.com
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Conflitos de interesse 

Os autores devem declarar todos os possíveis conflitos de interesse no manuscrito, incluindo 

relacionamentos financeiros, de consultoria, institucionais e outros que possam levar a viés ou 

conflito de interesses. Se não houver conflito de interesses, isso também deve ser 

explicitamente declarado como nenhum declarado. Todas as fontes de financiamento devem 

ser reconhecidas no manuscrito.  

 

Todos os conflitos de interesse e fontes de financiamento relevantes devem ser incluídos na 

página de rosto, conforme observado nas Instruções de Submissão e Informações de 

Transferência de Direitos Autorais abaixo.  

 

Transferência de direitos autorais 

Como parte do processo de submissão de manuscritos no Editorial Manager, cada autor deve 

preencher e enviar o Acordo de Transferência de Direitos Autorais (eCTA), que inclui uma 

seção sobre a divulgação de potenciais conflitos de interesse e financiamento.  

Para obter informações adicionais sobre como assinar eletronicamente o formulário, visite 

http://links.lww.com/ZUAT/A106  

Permissões 

O autor deve solicitar permissão para o uso de material de propriedade de terceiros, como 

qualquer material protegido por direitos autorais: tabelas, gráficos, formulários e figuras. Todas 

as cartas de permissão devem ser enviadas com o manuscrito. 

Quaisquer taxas de permissão exigidas pelo proprietário dos direitos autorais são da 

responsabilidade dos autores que solicitam o uso do material emprestado, não a 

responsabilidade de Lippincott Williams & Wilkins.  

 

Cumprimento das exigências do NIH e outras pesquisas Financiamento Agência de 

acessibilidade  

Um número de agências de financiamento da investigação agora requerer ou solicitar os autores 

a submeter a pós-impressão (o artigo após a revisão por pares e aceitação, mas não o último 

artigo publicado) em um repositório que pode ser acessado on-line, Tudo sem carga.  

Como um serviço aos nossos autores, LWW identificará para a Biblioteca Nacional de 

Medicina (NLM) artigos que exigem depósito e irá transmitir a pós-impressão de um artigo 

baseado em pesquisa financiada no todo ou em parte pelo National Institutes of Health, 

Wellcome Trust, Howard Hughes Medical Institute, ou outras agências de financiamento para 

PubMed Central. O Contrato de Transferência de Direitos Autorais revisado fornece o 

mecanismo.  

 

Acesso livre 

A opção Hybrid Open Access da LWW está agora disponível no CIN: Computadores, 

Informática, Enfermagem! O Open Access oferece a todos os leitores, incluindo aqueles que 

não assinam o CIN, o uso gratuito, imediato e em texto integral de material científico e 

acadêmico digital. Os artigos que optarem pelo acesso aberto híbrido estarão disponíveis 

gratuitamente para leitura, download e compartilhamento a partir do momento da 

publicação. Esta opção permite um alcance alargado do seu artigo e promove a troca e o avanço 

de ideias e resultados de investigação.  

http://links.lww.com/ZUAT/A106
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Esta opção de Acesso Aberto é oferecida aos autores cujos artigos foram aceitos para 

publicação. Com esta escolha, os autores de artigos aceitos peer-reviewed têm a opção de pagar 

uma taxa para permitir permanente acesso irrestrito on-line ao seu artigo publicado aos leitores 

globalmente, imediatamente após a publicação. A taxa de processamento do artigo para CIN é 

$ 2.100. A taxa de processamento de artigos para autores financiados pelo Research Councils 

UK (RCUK) é de US $ 2.640. A taxa de publicação é cobrada na aceitação do artigo e deve ser 

paga no prazo de 30 dias por cartão de crédito pelo autor, agência de financiamento ou 

instituição. O pagamento deve ser recebido na íntegra para o artigo a ser publicado acesso 

aberto. Todos os artigos estão sujeitos ao processo de revisão por pares padrão da revista e serão 

aceitos ou rejeitados com base no seu próprio mérito. 

Publicação Open Access híbrido da LWW oferece autores, instituições, agências de fomento à 

pesquisa e outros serviços de publicação de alta qualidade, incluindo:  

 

• Plataforma de publicação inovadora de Lippincott Williams & Wilkins  

• Distribuição global de livre disponibilidade, o acesso aberto a qualidade da pesquisa na nossa 

plataforma revistas  

• Artigo depósito PubMed Central publicação  

• rápido  

• Revisão por pares rigorosa 

• Serviços editoriais de alta qualidade e suporte 

• Compliance com mandatos federais de financiamento, tais como NIH, RCUK e Wellcome 

Trust 

 

Para obter mais informações sobre o Acesso Aberto, leia o LWW Open Access FAQ ou 

consulte a página de acesso aberto, 

http://journals.lww.com/cinjournal/_layouts/oaks.journals/OpenAccess.aspx  

 

 

 

Informações de Revisão e Aceitação 

Anonymous comentário:  

Os manuscritos são analisados anonimamente por revisores com experiência na área de tópico 

manuscrito. Os autores não devem identificar-se a si próprios nem às suas instituições, excepto 

na página de rosto. A página de rosto não será vista pelos revisores e as identidades dos 

revisores não serão reveladas aos autores. 

 

Aceitação 
A aceitação de cada manuscrito é com base nos comentários e decisão do Editor. Os 

manuscritos aceitos serão editados de acordo com os padrões da revista. 

 

Pós-Aceitação 

Provas de página e correções:  
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Correspondente autores receberão provas de página electrónicos para verificar o artigo editada 

e typeset antes da publicação. Um e-mail contendo um link para um arquivo de formato de 

documento portátil (PDF) das páginas tipográficas e documentos de suporte (por exemplo, 

formulário de ordem de reimpressão) será enviado ao autor correspondente pela equipe de 

produção. O PDF é gerado para que os autores possam fazer comentários diretamente na versão 

eletrônica sem necessidade de imprimir páginas e correções de fax de volta para o editor de 

produção. 

É da responsabilidade do autor garantir que não há erros nas provas. Alterações que foram feitas 

para se adequar ao estilo do jornal permanecerão se não alterarem o significado dos 

autores. Somente as alterações mais críticas à precisão do conteúdo serão feitas. Alterações que 

são estilísticas ou são um retrabalho de material previamente aceito serão desautorizadas. O 

editor se reserva o direito de negar quaisquer alterações que não afetem a precisão do conteúdo. 

 

Publicado Ahead of Print 

De tempos em tempos, o Editor irá selecionar artigos a serem publicados "Ahead of Print". Isso 

significa que a prova corrigida do artigo será lançada na seção Publicado antes de Imprimir do 

CINjournal.com antes de ser atribuído e publicado em um volume específico e emissão de 

CIN. O artigo receberá um número DOI que pode ser usado para referências e permanecerá 

com o artigo depois de ser formalmente publicado em um problema. O artigo será retirado da 

seção PAP do site antes que sua edição de CIN seja publicada on-line.  

 

 

 

 
 

 


