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RESUMO 

 

 

COURA, A. S. Validação de conteúdo do instrumento para consulta de 
enfermagem na visita domiciliar às pessoas com lesão medular: um enfoque no 

autocuidado. 2013. 224 fls. Tese (Doutorado) - Programa de Pós-Graduação em 
Enfermagem, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal/RN, 2013. 

 
 
Objetivou-se validar o conteúdo de um Instrumento para Consulta de Enfermagem 

na Visita Domiciliar às Pessoas com Lesão Medular (INCEVDOP-LM), baseado no 
modelo conceitual da Teoria do Déficit de Autocuidado. Estudo de desenvolvimento 

metodológico, realizado com as pessoas com LM adscritas nas Unidades de Saúde 
da Família (USF) de Natal e com os enfermeiros dessas instituições, no período de 
janeiro de 2012 a janeiro 2013. O estudo foi desenvolvido em duas fases: a primeira 

para identificar as necessidades de autocuidado das pessoas com LM, e a segunda 
para desenvolver e validar o INCEVDOP-LM. Na primeira fase foi realizado o censo 

de pessoas com LM residentes em Natal/RN. Na segunda fase a amostragem foi 
não-probabilística por conveniência. Foram formados dois grupos: Primeira fase - 
G1: 73 pessoas com LM diagnosticadas por especialista, com paraplegia ou 

tetraplegia, adultas, função cognitiva preservada e adscritas a alguma USF; 
Segunda fase - G2: seis juizes enfermeiros, com titulação de doutor, produção 

científica na área de desenvolvimento de tecnologias ou assistência às pessoas com 
LM e publicação com qualis A2. Para coleta de dados, na primeira fase, foram 
realizadas visitas domiciliares as pessoas com LM e aplicados três instrumentos: 

Questionário I (variáveis demográficas e socioeconômicas), Escala de Avaliação da 
Competência para o Autocuidado (ASA) e Índice de Barthel (avaliação da 

capacidade funcional). Na segunda fase, a pesquisa foi desenvolvida em duas 
etapas: I. Construção do INCEVDOP-LM; II. Validação do INCEVDOP-LM. O 
instrumento foi encaminhado, juntamente com um formulário de avaliação, para 

apreciação dos especialistas, sendo a concordância entre eles analisada por meio 
do teste Kappa, aceitando-se valores >0,75. Os critérios avaliados foram: 

organização, clareza, simplicidade, facilidade de leitura, adequação do vocabulário, 
objetividade, precisão, credibilidade e adequação. Considerou-se como frequência 
excelente de respostas positivas valores ≥90%. Utilizou-se o teste Qui-quadrado 

para investigar as diferenças entre as proporções observadas. Foram considerados 
os princípios da Resolução 196/96. Os resultados foram apresentados por meio de 4 

artigos científicos derivados da pesquisa. Verificou-se que os itens diagnósticos, 
intervenções e avaliação de enfermagem das facetas dos domínios Nutrição, 
Higiene, Eliminação, Físico, Social e Psicológico e a faceta Capacidade para realizar 

atividades laborais apresentaram discordância entre os especialistas (k=0,02). Nos 
demais itens ocorreu concordância, com kappa variando de 0,72 a 1. Após a 

supressão dos itens com discordância entre os especialistas, todos os critérios 
atingiram índices excelentes e não ocorreram diferenças significativas entre as 
proporções das respostas da avaliação dos especialistas (p>0,05). Conclui-se que o 

instrumento apresenta validade para servir como guia para os enfermeiros na 
realizaçao da consulta sistematizada de enfermagem na visita domiciliar às pessoas 



 

 

com lesão medular, com enfoque no autocuidado, devendo passar por outros níveis 

de validação quando aplicado no âmbito clínico. 
 
Palavras-chave: Enfermagem; Traumatismos da Medula Espinhal; Autocuidado; 

Consulta a Domicílio; Estudos de Validação. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



 

 

ABSTRACT 

 
 

COURA, A. S. Content validation of  instrument for consultation in nursing 
home visits to people with spinal cord injury: a focus on self-care. 2013. 224 

pgs. Thesis (Ph.D.) - Graduate Program in Nursing, Federal University of Rio Grande 

do Norte, Natal / RN, 2013.  
 
This study aimed to validate the contents of an Instrument for Nursing Consultation  

in the Home Visit of people with Spinal Cord Injury (INCEVDOP-LM), based on the  
Self-Care Deficit Theory. The methodological development study was conducted with 

spinal cord injured (SCI) people ascribed in the Family Health Units the city of 
Natal/RN/Brazil, and  with the nurses of these institutions. The study was conducted 
from Januray 2012 to January 2013 in two phases: the first aimed to identify the need 

for self-care of persons with SCI, and the second to develop and validate the 
INCEVDOP-LM. The first phase consisted of a census study of people with SCI living 

in Natal/RN. In the second phase, a non-probabilistic convencience sample of 
subjects was selected to form two groups: First stage - Group 1 of the first stage was 
comprised by 73 adults with SCI diagnosed with paraplegia or tetraplegia, with 

cognitive function preserved and  that were registered to some family health unit; 
Group 2 of the Second phase was composed of six experts that were nurses with 

doctoral formation, scientific experience in the area of technology development or 
assistance to persons with SCI, and with publications in periodicals Qualis A2. Data 
collection of the first phase was conducted through home visits of people with SCI 

that responded three instruments: Questionnaire I (comprised of demographic and 
socioeconomic variables), The Competency Rating Scale for Self-care (ASA) and the 

Barthel Index (an instrument for evaluation of functional capacity). The research for 
the second phase was conducted in two stages: I-construction of the INCEVDOP LM; 
II-validation of the INCEVDOP-LM. The instrument and an evaluation form were 

forwarded to the experts for the validation. The correlations between the responses 
were analyzed by the Kappa test, with accepting values of>0.75. The evaluation 

criteria were: organization, clarity, simplicity, readability, appropriateness of 
vocabulary, objectivity, accuracy, reliability and suitability and the positive responses 
with frequency values of≥90% were considered excellent. The chi-square test was 

used to investigate the differences between proportions. The study attended to the 
principles of Human Rights CNS Resolution 196/96. Results were reported by means 

of four articles derived from the study. The findings indicate that the items that 
showed disagreement among experts (k=0.02) were diagnoses, interventions and 
evaluation of the nursing features pertaining to the domains of Nutrition, Hygiene, 

Elimination, Physical, Social and Psychological, and of the Ability to perform work 
activities feature. Agreement among the experts were reported for the other items, 

with kappa ranging from 0.72 to 1. After removing items with disagreement, all criteria 
achieved excellent rates and no significant differences were observed between the 
proportions of responses of evaluation of experts (p>0.05). We conclude that the 

instrument shows validity to serve as a guide for nurses to conduct a systematic 
consultation during the home visit to people with spinal cord injury, with emphasis on 

self-care. The instrument must go through other levels of validation when applied in 
the clinical setting. 
 



 

 

Keywords: Nursing; Spinal Cord Injuries; Self Care; Household Inquiry; Validation 

Studies. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A medula espinhal é o órgão regulador das funções motora, sensitiva, 

respiratória, circulatória, excretora, térmica e sexual (BAKER; CARDENAS, 1996). Já 

a lesão medular (LM) resulta de doença e/ou lesão na medula que interfiram nos 

trajetos nervosos, aferentes e eferentes, que ligam o encéfalo e as regiões 

periféricas (MILLER, 2003). 

Na atualidade, a incidência de LM vem se constituindo, em todo o mundo, 

como um grave problema de saúde pública devido ao crescimento de episódios de 

violência urbana, a exemplo dos acidentes com veículos automotores e agressões 

com arma de fogo (CAVALCANTE et al., 2008). No entanto, a LM também pode ser 

causada por outras condições, tais como: tumores, doenças bacterianas e viróticas 

(BLANES; CARMAGNANI; FERREIRA, 2008). 

Nos Estados Unidos estima-se que existam, aproximadamente, 300.000 

indivíduos com LM e que ocorrem cerca de 10.000 novos casos por ano. No Brasil, 

são verificadas por volta de 7.000 ocorrências de pessoas com LM por ano (UTIDA 

et al., 2005). Entretanto, é difícil dimensionar a problemática no Brasil devido à 

escassez de informações e dados atualizados acerca da realidade do país nessa 

área, bem como porque na esfera municipal existem muitas lacunas no tocante a 

estudos e pesquisas oficiais sobre o número de pessoas com deficiência, quem são 

estes indivíduos e qual é o contexto sociocultural em que estão inseridas (BRASIL, 

2008). 

A LM, que é mais comum em adultos jovens, do sexo masculino, 

econômica e sexualmente ativos antes da lesão, apresenta intensidades que variam 

desde as leves até as mais graves, podendo ser completa ou incompleta 

(COLOGNA et al., 2002). De acordo com Nettina (2007), a American Spinal Injury 

Association (ASIA) criou uma Escala de Comprometimento destinada a classificar a 

LM que se baseia na completude da lesão e na função motora/sensorial, conforme 

segue: 

ASIA A = Lesão completa: função motora e sensorial ausentes em 

S4-S5. 
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ASIA B = Lesão incompleta: função sensorial intacta, porém função 

motora ausente abaixo do nível neurológico da lesão e inclui o nível 

S4-S5. 

ASIA C = Lesão incompleta: função motora intacta distalmente ao 

nível da lesão e mais da metade dos músculos essenciais distais ao 

nível da lesão têm um grau muscular abaixo de três, numa escala 

que vai de zero a cinco. 

ASIA D = Lesão incompleta, função motora intacta distal ao nível da 

lesão neurológica, e mais da metade dos músculos essenciais distais 

ao nível da lesão neurológica têm grau muscular superior ou igual a 

três. 

ASIA E = Normal: funções motoras e sensoriais intactas (NETTINA, 

2007, p.508). 

 

A pessoa que sofre LM, possivelmente, irá apresentar algum tipo de 

deficiência como a disfunção física e sensorial. Além dessas, várias são as 

consequências da LM, tais como: atrofia do sistema músculo-esquelético, mudanças 

metabólicas, hormonais e neuromusculares, redução da capacidade respiratória, da 

circulação sanguínea e das dimensões das estruturas cardíacas, que juntamente 

com o estado sedentário podem conduzir às doenças cardiovasculares e 

respiratórias (GALVIN; GODFREY, 2001). 

Nessa perspectiva, França e Pagliuca (2008) destacam que pessoas com 

deficiência podem enfrentar barreiras, atitudinais ou arquitetônicas, para realizar 

atividades, obter informação e qualificação laboral, e consequentemente, inserir-se 

no mercado de trabalho, bem como para ter acesso ao lazer e aos serviços de 

saúde. Além disso, devido as consequências supracitadas a pessoa com LM 

apresenta, muitas vezes, dependência de terceiros para realizar atividades 

cotidianas, bem como ações mais íntimas, como a higiene após eliminações. 

Na tentativa de atender as demandas das pessoas com deficiência, o 

Estado brasileiro sancionou a Política Nacional para a Integração da Pessoa 

Portadora de Deficiência e a Política Nacional de Saúde da Pessoa com Deficiência 

que, dentre outras diretrizes, recomendam: assistência integral à saúde, promoção 

da qualidade de vida, organização do funcionamento dos serviços de atenção à 
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pessoa com deficiência e capacitação dos recursos humanos para dar assistência a 

essas pessoas (BRASIL, 1999; BRASIL, 2002). Além das peças jurídicas citadas, os 

próprios princípios do Sistema Único de Saúde (SUS), preconizam os princípios da 

equidade, integralidade e universalidade (BRASIL, 2006). Entretanto, as pessoas 

com deficiência, inclusive os indivíduos com LM, ainda enfrentam dificuldades para 

obter emprego e para ter acesso aos bens e serviços (FRANÇA, 2004). 

Nesse contexto, percebe-se que com o avanço da tecnologia e das 

terapêuticas, a sobrevida de pessoas com LM tem aumentado e cabe aos 

profissionais de saúde se capacitar para prestar uma assistência de qualidade a 

esse tipo de sujeito que apresenta condições peculiares, na perspectiva de 

minimizar as incapacidades e facilitar o retorno do indivíduo a sociedade 

(KIRSHBLUM, 2004). 

Como, cada vez mais, há necessidade de serviços de reabilitação, é 

importante a participação de uma equipe multidisciplinar, na qual a enfermagem 

esteja inserida. Tal processo de reabilitação deve considerar, além do momento 

mais agudo do agravo e suas complicações diretas, o longo período de pós LM, na 

busca por melhor qualidade de vida, independência funcional, inclusão social e 

capacidade para o autocuidado dos acometidos (GREVE, 1999). 

Nesse sentido, é na Atenção Básica em Saúde (ABS) que a maior parcela 

do processo de reabilitação e (re)inclusão social das pessoas com LM deve se 

efetivar. A ABS é normatizada pelo Ministério da Saúde por meio da Portaria no 

2.488 de 21 de outubro de 2011, a qual aponta que o processo de trabalho deve 

possibilitar uma “assistência básica integral e contínua, organizada à população 

adscrita, com garantia de acesso ao apoio diagnóstico e laboratorial”, bem como que 

sejam desenvolvidas “ações focalizadas sobre os grupos de risco e fatores de risco 

comportamentais, alimentares e/ou ambientais, com a finalidade de prevenir o 

aparecimento ou a manutenção de doenças e danos evitáveis.” Dessa maneira, os 

enfermeiros da Estratégia Saúde da Família - também normatizada pela portaria 

supracitada - poderiam ocupar um lugar de destaque para a promoção da saúde, 

reabilitação e socialização dos pacientes com LM, pois teriam a possibilidade de 

acompanhar de forma mais direta e constante o processo saúde-doença-cuidado 

das pessoas adscritas (BRASIL, 2000). 
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Todavia, a práxis de enfermagem acaba enfrentando alguns entraves, 

sendo influenciada por outros profissionais, pois o processo de trabalho da ESF é 

delineado por uma equipe multiprofissional, bem como pelas atividades obrigatórias 

relativas aos programas prioritários e pré-estabelecidos pelo Ministério da Saúde: 

eliminação da hanseníase, controle da tuberculose, controle da hipertensão arterial, 

controle do diabetes mellitus, eliminação da desnutrição infantil, saúde da criança, 

saúde da mulher, saúde do idoso, saúde bucal e a promoção da saúde (BRASIL, 

2000). 

Ao considerar que grande parte das pessoas com LM tornam-se 

paraplégicas ou tetraplégicas, ficando muitas vezes acamadas ou com dificuldade 

de locomoção (COURA; FRANÇA; ENDERS, et. al., 2012), entende-se que uma 

estratégia bastante útil na ABS é a visita domiciliar, a qual pode ser conceituada 

como sendo: 

[...] uma atividade utilizada com o intuito de subsidiar a intervenção 

no processo saúde-doença de indivíduos ou o planejamento de 

ações visando à promoção de saúde da coletividade. A sua 

execução ocorre no local de moradia dos usuários dos Serviços de 

Saúde e obedece uma sistematização prévia (TAKAHASHI; 

OLIVEIRA, 2001, p. 43). 

 

Além disso, existe a dificuldade de acesso às instalações das próprias 

UBSF’s, conforme foi constatado em estudo realizado na atenção primária de saúde 

da cidade de Campina Grande-PB: banheiros inacessíveis (96%); piso fora do 

padrão (75%); telefones instalados inadequadamente (55%); portas fora do padrão 

legal (30%); local do bebedouro dificulta a utilização por cadeirante (30%); 

escadarias sem corrimão (20%); balcões em desacordo com padrão (20%); e não 

possui bebedouros ou filtros (15%) (FRANÇA, 2010). 

Portanto, a visita domiciliar pode ser utilizada pelos enfermeiros para 

prestação de assistência à saúde, direcionada para a educação e conscientização 

dos indivíduos sobre os aspectos de saúde no seu próprio âmbito (SOUZA; LOPES; 

BARBOSA, 2004). Segundo Bruni e colaboradores (2004), na visita domiciliar às 

pessoas com LM, o enfermeiro pode estimular o autocuidado e até recomendar 
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alterações no domicílio com o objetivo de facilitar a acessibilidade e o cuidado em 

casa. Com essa estratégia de assistência é possível contribuir com a formação 

vínculos profissional/usuário, fortalecer relações de confiança e conscientizar sobre 

a co-responsabilidade das ações. 

Para que a visita domiciliar seja bem executada é necessário que a 

consulta de enfermagem tenha boa qualidade, buscando-se identificar possíveis 

problemas de saúde e efetuar intervenções com o objetivo de promover, proteger, 

recuperar ou reabilitar a saúde dos usuários, família e comunidade (COFEN, 1997). 

Entretanto, se desconhece instrumento específico para consulta de enfermagem na 

visita domiciliar de pessoas com LM, fato que pode estar prejudicando a assistência 

de saúde para essa demanda. Cavalcante (2003) corrobora o pressuposto de que a 

deficiência ou ausência de recursos tecnológicos é uma das causas do desassistir 

tão presente na assistência aos indivíduos com LM. Tal lacuna é preocupante, pois 

no âmbito do processo de trabalho os instrumentos e tecnologias são importantes 

para a articulação e intervenção sobre os objetos. 

Além disso, na experiência prática no nível de atenção primária em 

saúde, é possível perceber que não existe assistência de enfermagem para pessoas 

com LM, com ações, tecnologias e planejamento específico, assim como que não se 

prioriza essa demanda no oferecimento de cuidados. Sendo importante salientar que 

as tecnologias podem ser classificadas em leve (relações, acolhimento, gestão de 

serviços); em leve-dura (saberes bem estruturados, como o processo de 

enfermagem); e dura (equipamentos tecnológicos do tipo máquinas e as normas) 

(MERHY, 2002). 

Nessa perspectiva, torna-se objeto do presente estudo o desenvolvimento 

e validação de conteúdo de um instrumento que possa nortear a consulta de 

enfermagem na visita domiciliar as pessoas com LM de maneira que o autocuidado 

seja enfocado de forma eficiente, buscando tornar esses indivíduos capazes de 

atenderem as suas necessidades básicas sem o auxílio ou com o mínimo auxílio de 

terceiros. 

Metodologicamente, os instrumentos são desenvolvidos com base em 

algum arcabouço teórico, o qual possibilita o embasamento para a criação das 

tecnologias, as quais devem ser validadas. O processo de validação consiste na 
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execução de procedimentos que visam atestar confiança na eficácia do material 

produzido para determinado objetivo, podendo ser objeto de validação a 

apresentação, o conteúdo e a fidedignidade de determinado instrumento. Os dois 

primeiros aspectos podem ser validados por meio da análise de especialistas, os 

quais são indivíduos que possuem capacidade para analisar o construto, conferindo-

lhe validade. Esse método de análise por meio da avaliação de especialistas na 

criação e aperfeiçoamento de instrumentos na área de saúde já é prática 

consolidada (FUJINAGA et al., 2008). 

A fidedignidade costuma ser validada por meio de testes estatísticos 

como o Alfa de Cronbach e o Teste-reteste (FIELD, 2009). Outras características 

também podem ser analisadas, tais como: a clareza, o vocabulário e a compreensão 

da tecnologia desenvolvida (LOBIONDO-WOOD; HABER, 2001). 

No âmbito da prática de enfermagem é importante destacar que as 

tecnologias são ferramentas muito importantes para dar maior qualidade ao cuidado, 

todavia deve existir um equilíbrio entre os instrumentos físicos/duros e a atuação do 

enfermeiro, de maneira a assegurar o papel da enfermagem no sistema de cuidado 

em saúde. Portanto, assim como o cuidado, o papel exercido por qualquer 

tecnologia deriva de relações e da significância construída socialmente (MARTINS; 

SASSO, 2008). 

Existem vários modelos teóricos de enfermagem, porém dada a 

complexidade do cuidado das pessoas com LM e as peculiaridades do cuidado no 

âmbito domiciliar, aposta-se na Teoria do Déficit de Autocuidado de Dorothea Orem 

como uma abordagem capaz de nortear a construção de um instrumento para 

consulta de enfermagem às pessoas com LM, por permitir um conhecimento mais 

amplo sobre as reais necessidades e possibilidades de enfrentamento desses 

indivíduos. Segundo Fialho, Pagliuca e Soares (2002), a teoria de Orem é aplicável 

ao ambiente domiciliar, possibilitando auxiliar o paciente na medida em que permite 

identificar os déficits de autocuidado e buscar a superação das limitações. 

Para Orem (2001), os enfermeiros devem acreditar no potencial das 

pessoas para o autocuidado e estarem preparados para verificar a capacidade das 

mesmas serem agentes de autocuidado de maneira contínua e efetiva. Sendo 

assim, pode-se compreender autocuidado como sendo qualquer atividade realizada 
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pelo indivíduo para manutenção da saúde, do bem-estar e da própria vida. É, então 

“[...] o cuidado pessoal que os indivíduos necessitam diariamente para regular seu 

próprio funcionamento e desenvolvimento [...]” (OREM, 1993, p.4). 

Os indivíduos, geralmente, apresentam déficit de autocuidado e é 

considerado como dependente dos cuidados de enfermagem ou de cuidadores 

leigos para atividades básicas da vida diária (FARO, 1999). Para Orem (1993) o 

déficit de autocuidado é entendido como: 

“[...] limitação de ações relacionadas ou derivadas da saúde que os 

fazem completa ou parcialmente incapazes de conhecer os requisitos 

existentes e que impeçam o autocuidado regulador ou o cuidado de 

seus dependentes (OREM, 1993, p.78). 

 

A Teoria do Déficit de Autocuidado subdivide-se em três necessidades de 

autocuidado: 1. Requisitos de Autocuidado Universais - comuns a todas as pessoas, 

durante a totalidade do ciclo vital, relacionado às necessidades básicas; 2. 

Requisitos de Autocuidado de Desenvolvimento - cuidados que apoiam os 

processos vitais e de desenvolvimento, durante etapas específicas da vida; e 3. 

Requisitos de Autocuidado de Desvio da Saúde - cuidados terapêuticos para as 

pessoas enfermas. Assim, compreende-se requisito de autocuidado como uma 

necessidade específica para regulação do desenvolvimento e funcionamento 

humano (OREM, 2001). 

Com base nos requisitos de autocuidado, Orem (1993) propõe três 

sistemas de enfermagem: I. Sistema Totalmente Compensatório: o enfermeiro 

realiza o autocuidado, compensando a incapacidade do paciente, o qual deve ser 

apoiado e protegido; II. Sistema Parcialmente Compensatório: o enfermeiro apoia o 

paciente, realizando algumas ações, porém existe ação bilateral; III. Sistema de 

Apoio - Educação: o enfermeiro apoia o autocuidado, porém é o próprio paciente 

quem executa as ações. 

Portanto, ao considerar que um instrumento norteador da consulta de 

enfermagem na visita domiciliar às pessoas com LM será uma ferramenta importante 

para melhorar a assistência dessa demanda, esse estudo pretendeu responder as 

seguintes questões: Quais as necessidades de autocuidado das pessoas com LM? 
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E, qual a validade de um instrumento, gerado a partir das necessidades de 

autocuidado, para nortear as ações durante a consulta de enfermagem às pessoas 

com LM no âmbito do domicílio? 

Acredita-se que esse estudo é pertinente, do ponto de vista conceitual, 

teórico e metodológico, pois tem potencial para contribuir nas consultas de 

enfermagem as pessoas com LM e, coletar dados detalhados, maximizando a 

produção do conhecimento de enfermagem voltado para esses sujeitos. 

Especialmente desenvolvido para a região nordeste do Brasil, gerando 

conhecimento que pode nortear programas de reabilitação, na área da saúde, e 

subsídios para planejar a assistência pós-reabilitação de modo a assegurar melhor 

QV e saúde às pessoas com LM. 

Justifica-se ainda, por ser uma pesquisa com impacto social presumível 

uma vez que encerra desenvolvimento de uma tecnologia e inovação no âmbito da 

atenção básica. Assim, contribuirá para qualificar a consulta de enfermagem e a 

assistência de saúde às pessoas com LM. Espera-se contribuir para melhorar e/ou 

otimizar o processo de trabalho da enfermagem e os programas de assistência 

desenvolvidos pelas USF, de modo que a prática de enfermagem poderá ser provida 

de maior qualificação. Para além da contribuição desse estudo no âmbito social e 

dos serviços de saúde, o produto dessa pesquisa encerrar o compromisso com 

futuros projetos, fortalecendo as ações de enfermagem na atenção básica e a 

produção científica da enfermagem latino-americana. 
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2 OBJETIVOS E HIPÓTESE 

 

 

2.1 Objetivo Geral 

Validar o conteúdo de um Instrumento para Consulta de Enfermagem na 

Visita Domiciliar às Pessoas com Lesão Medular (INCEVDOP-LM), baseado no 

modelo conceitual da Teoria do Déficit de Autocuidado. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 Identificar na literatura científica os principais aspectos referentes à consulta 

de enfermagem às pessoas com lesão medular; 

 Verificar as necessidades de autocuidado das pessoas com lesão medular; 

 Construir um Instrumento para Consulta de Enfermagem na Visita Domiciliar 

às Pessoas com Lesão Medular; 

 Validar o conteúdo de um Instrumento para Consulta de Enfermagem na 

Visita Domiciliar às Pessoas com Lesão Medular (INCEVDOP-LM). 

 

2.3 Hipótese 

O Instrumento desenvolvido é válido para nortear as ações durante a 

consulta de enfermagem às pessoas com lesão medular no âmbito do domicílio. 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

  

Aborda-se alguns construtos teóricos/metodológicos/filosóficos que 

possibilitam embasamento para atingir os objetivos propostos nessa tese, por meio 

dos aspectos revisionais: Pessoas com deficiência, A lesão medular, Teoria do 

Déficit de Autocuidado, A práxis do enfermeiro na atenção básica e Validação. 

 

3.1 Pessoas com deficiência 

 

As pessoas com deficiência (PcD) ocuparam um lócus de ostracismo 

durante muitos anos, sendo, normalmente, colocados à margem do convívio coletivo 

e enfrentando forte invisibilidade social, muitas vezes por opção dos próprios 

famíliares. Durante a história da humanidade, a imagem e os conceitos sobre esses 

sujeitos foram sendo modificados de acordo com a realidade social, cultural e 

econômica, bem como devido a evolução do segmento das PcD. Nesse contexto, na 

década de 1960 ocorreu significativa contribuição para a formulação do conceito de 

deficiência, sendo a definição relacionada com as limitações enfrentadas por esse 

indivíduos frente o meio ambiente e a intereção com a população (ARAÚJO, 1994). 

Na década de 1970 a deficiência continuou atrelada a noção de limitações 

físicas e mentais, fato que dificultava o processo de inclusão social. Todavia, um 

avanço na década seguinte foi a indicação, por parte da Organização das Nações 

Unidas (ONU), do ano de 1981 como sendo o Ano Internacional da Pessoa 

Deficiente (ONU, 1992). 

Em seguida, outro fato histórico relevante para as PcD foi a criação e 

aprovação do Programa de Ação Mundial para Pessoas com Deficiências por meio 

da Resolução n.º 37/52, referendada pelos membros efetivos da ONU em 

assembléia geral. Nesse documento, buscou-se assegurar às PcD oportunidades 

idênticas aquelas ofertadas à sociedade plural, acesso aos serviços de saúde e 
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educação, vagas de emprego e alternativas para geração de renda satisfatória para 

uma sobrevivência digna, de maneira que esses sujeitos pudessem exercer, 

plenamente, sua cidadania (ONU, 1992). 

Os avanços na busca pelos direitos e inclusão das PcD, ainda que de 

maneira insipiente, estavam ocorrendo. Porém, era necessário uma delimitação mais 

precisa e técnica do conceito de deficiência e de suas variações. Assim, em 1980, 

com a criação da Classificação Internacional de Deficiências, Incapacidades e 

Desvantagens (CIDID), a qual fornece categorizações com base na condição 

etiológica, anatomia e agravos externos, os conceitos sobre as deficiência passaram 

a ser melhor determinados (NUBILA; BUCHALLA, 2008). 

A CIDID conceitua deficiência como sendo a perda ou a anormalidade de 

estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica, que tanto pode ser uma 

perda temporária como permanente. O termo limitação é definido como a 

incapacidade do sujeito para a realização de determinada função ou atividade, 

devido a uma deficiência de um órgão ou sistema, gerando a necessidade da 

pessoa precisar da ajuda de cuidadores ou de apoio técnico para desenvolver as 

atividades da vida diária (FARIAS, 1995).  

A reedição da CIDID, em 1997, recebeu a denominação de Classificação 

Internacional das Deficiências - Atividades e Participação: um manual da dimensão 

das incapacidades e da saúde (CIDDM-2). Nesse documento, em detrimento da 

valorização das incapacidades e das limitações das PcD, enfatizou-se os contextos 

ambientais e as potencialidades dessa demanda (FARIAS, 1995). 

A classificação padronizada de doenças, condições e agravos em saúde 

constitui uma das funções da Organização Mundial de Saúde (OMS), possibilitando 

maior facilidade para coletar, analisar e compreender dados epidemiológicos, 

subsidiando estudos comparativos entre diferentes populações ao longo do tempo e 

do espaço (OMS, 2007). Nesse contexto, a Classificação Estatística Internacional de 

Doenças e Problemas Relacionados à Saúde, 10ª Revisão, criada em 2001 (CID-

10), também contribuiu para um melhor entendimento das deficiências e as variáveis 

existentes (PORTUGAL, 1999). 
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Portanto, entende-se, na atualidade, que a deficiência não indica estado 

patológico, descaracterizando as PcD como sendo sujeitos portadores de alguma 

doença ou síndrome. Nessa perspectiva, o termo considerado mais adequado é 

PcD, em detrimento de expressões como: pessoas especiais, pessoas portadoras 

de deficiência e/ou pessoa com limitação (OMS, 2003). Passa-se a considerar o 

termo funcionalidade em substituição as terminologias incapacidade, deficiência, 

invalidez e desvantagem. Portanto, busca-se avaliar a capacidade desses sujeito em 

desenvolver habilidades e superar as dificuldades para realizar as tarefas diárias 

(BATTISTELLA; BRITO, 2002). 

É necessário compreender as deficiências não apenas como uma 

consequência patológica ou agravo, devendo-se considerar a determinação do meio 

ambiente, da sociedade, da cultura e da legislação. A deficiência passa a ser 

inserida como mais um item que compõe a saúde e a qualidade de vida das pessoas 

(FARIAS; BUCHALLA, 2005). Nesse sentido, considera-se a qualidade de vida como 

um construto que relaciona o potencial da pessoa em reunir os elementos essenciais 

para o seu bem-estar e satisfação em harmonia com a sua cultura, crenças, valores 

e expectativas (MINAYO; HARTZ; BUSS, 2000). 

Com essa compreensão, nasce um novo paradigma, ou seja, uma nova 

maneira de entender algum fenômeno de acordo com a situação contextual e o 

entendimento de mundo atual (KUHN, 1970). Ou seja, as PcD devem ser 

consideradas em sua totalidade e com potencialidades que devem ser 

desenvolvidas para facilitar o processo de (re)inclusão social. 

Todavia, no contexto do modelo de produção capitalista, o corpo significa 

principalmente para os homens, força e instrumento de trabalho, sendo fonte de 

subsistência. Para as mulheres, o corpo representa o equilíbrio entre beleza, saúde, 

juventude e fecundidade (SALES; LEITE; COURA, et. al., 2012). 

Um estudo que buscou compreender as representações sociais dos 

alunos de graduação em Enfermagem sobre as pessoas cegas, identificou que as 

palavras mais relacionadas pelos participantes com a deficiência foram: 

acessibilidade, deficiência, dependência, dificuldade e limitação. Portanto, tal 

investigação concluiu que a estrutura das representações dos estudantes acerca 

das pessoas cegas ainda está composta, principalmente, por elementos negativos, 
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estando associada à representação tida pela sociedade em geral (SALES; LEITE; 

COURA, et. al., 2012). 

No tocante a evolução do aparato jurídico, na tentativa de atender as 

demandas das pessoas com deficiência, em 1999, o Estado brasileiro sancionou a 

Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, a qual, 

considera como sendo PcD, aquela que se enquadra como deficiente física, auditiva, 

visual, mental ou com múltiplas deficiências (BRASIL, 1999). 

Considerando que existe uma prevalência elevada de PcD - o contingente 

populacional de pessoas com deficiência no Brasil corresponde a cerca de 45 

milhões de sujeitos - sendo considerada um importante problema de saúde pública, 

o qual, acarreta elevados investimentos governamentais, o Estado sancionou, em 

2002, a Política Nacional de Saúde da Pessoa com Deficiência (BRASIL, 2008).  

As duas peças constitucionais supracitadas, representam um capital 

jurídico de grande relevância para as PcD, pois dentre outros aspectos, 

recomendam: promoção da qualidade de vida, assistência integral à saúde, 

organização do funcionamento dos serviços de atenção às PcD e capacitação dos 

recursos humanos para dar assistência a essas pessoas (BRASIL, 1999; BRASIL, 

2008). 

Entretanto, apesar dos avanços ocorridos com a emissão dessas 

políticas, o segmento das PcD tem necessidades de saúde específicas que 

requerem atendimento especializado e por tempo indeterminado. Além das 

demandas inerentes ao limite físico, esses indivíduos estão mais expostos aos 

fatores de risco para doenças do aparelho cardiovascular e endócrino, devido se 

tornarem sedentários e tendenciosos ao aumento de peso, pois, é comum que 

ocorra intolerância à atividade física (HADDAD; SILVA; PEREIRA, et al., 1997). 

Outro desafio que se apresenta é o alcance de inclusão social para as 

PcD. A preocupação com a inclusão social desses indivíduos ganhou força a partir 

de 1994 com a aprovação da Declaração de Salamanca. A partir daí, estratégias e 

ações inclusivas e que favoreçam a acessibilidade vem sendo discutidas por 

pesquisadores, governantes, PcD e instituições que defendem os direitos desse 

segmento social (TANAKA, 2006). 
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Portanto, acredita-se que é necessário considerar as PcD como sujeitos 

capazes de desenvolverem atividades na família, na comunidade, no mercado de 

trabalho e em todos os setores sociais. Para isso, além de acessibilidade física, a 

sociedade plural deve mudar atitudes preconceituosas e tornar-se ativa no processo 

de inserção das PcD no contexto das coletividades. 

Um segmento de PcD, que representa parcela consideravel do total, é o 

das pessoas com LM. As peculiaridades desses sujeitos estão apresentadas na 

seção seguinte. 

 

3.2 A lesão medular 

A LM vem sendo documentada desde a antiguidade. As civilizações de 

gregos e egípcios se destacaram na produção dos relatos e tratamento de pessoa 

com LM. Porém, a assistência oferecida por esses povos ainda era bastante 

ineficaz, por isso o prognóstico, geralmente, era tido como sombrio. Na atualidade, 

pacientes que sofrem LM possuem um melhor prognóstico, devido os avanços das 

terapêuticas (MANTOVANI, 2005). 

A medular espinhal é o órgão responsável por possibilitar a ligação entre 

o encéfalo e as outras partes do corpo, sendo tal contato efetivado por meio de 

estímulos sensitivos e motores que circulam nos sentidos aferentes e eferentes. 

Além disso, os sistemas respiratório, circulatório, excretor, térmico e sexual são 

regulados pelo órgão em questão (NINOMYIA, 2007). 

A prevalência desse agravo é maior em pessoas que são expostas a 

situações de risco e violência, como adultos jovens e pessoas do sexo masculino. 

Apesar de se desconhecer o número exato de incidência da LM, devido à mesma 

não ser uma condição de notificação compulsória no Brasil, bem como da produção 

ainda insipiente sobre a epidemiologia da LM, acredita-se que o aumento da 

violência tem aumentado tal problemática. Nesse perspectiva, estima-se uma 

incidência anual de 10.000 casos entre os brasileiros (CAMPOS, 2008). 

Nas lesões em que a função motora é interrompida abaixo do nível do 

trauma são lesões classificadas como completas, enquanto lesões em que ainda 



32 

 

existe algum tipo de função abaixo do nível da lesão, são tidas como incompletas. 

Além disso, de acordo com o tipo da lesão, a força e a direção do impacto, as lesões 

podem ser do tipo: Flexão forçada, Extensão forçada e Compressão vertical 

(OLIVEIRA, 2004). 

A flexão forçada ocorre quando a região cervical é impulsionada para 

frente por um forte golpe, podendo ocasionar o desalinhamento na coluna e lesionar 

a medula. Na extensão forçada a medula espinhal pode ser comprimida e se 

desestabilizar quando a cabeça é empurrada para trás de forma tenaz. Já a 

compressão vertical incide quando a medula ou as raízes nervosas são comprimidas 

através da aplicação de força de cima para baixo, aplicada na cabeça, ou quando 

essa força é tida de baixo para cima, aplicada nos pés (OLIVEIRA, 2004). 

Contudo, a LM também pode ser causada por acidente com arma de 

fogo, onde esse tipo de trauma causa danos mecânico e térmico sobre estruturas 

neurais e vasculares, ou pode ocorrer por objetos perfurantes (FLORES, 1999). 

Além disso, a etiologia da LM pode estar relacionada com doenças bacterianas, 

cirurgias, hemorragias, sífilis e neoplasias (BLANES; CARMAGNANI; FERREIRA, 

2008). 

No tocante a localização topográfica, 55% das lesões são na coluna 

cervical, 15% na torácica, 15% na região tóraco-lombar e os últimos 15% na região 

lombossacra (PAOLILLO, 2004). 

A LM pode variar de dormência transitória a tetraplegia imediata e 

completa, dependendo do nível de vertebras que ela acometa. A tetraplegia ocorre 

quando há lesões no segmento cervical nos nervos C1 a C8, comprometendo as 

funções nos membros superiores, tronco, órgãos pélvicos e membros inferiores.  Já 

a paraplegia é resultante de lesões nos segmentos torácicos, lombares ou sacrais 

dos nervos da medula espinhal, afetando a função no tronco, órgãos pélvicos e 

membros inferiores, porém os braços não são afetados (NETTINA, 2007). 

Pessoas que são acometidas pela LM provavelmente apresentarão 

alguma sequela como disfunção física e sensorial, ou até mesmo atrofia do sistema 

músculo-esquelético, mudanças metabólicas, hormonais e neuromusculares, 

redução da capacidade respiratória, da circulação sanguínea e das dimensões das 
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estruturas cardíacas. Podendo ocorrer doenças cardiovasculares e respiratórias se 

junto houver o sedentarismo. A fadiga pode ocorrer quando estas alterações limitam 

as respostas fisiológicas à atividade motora (PAOLILLO, 2004). 

As limitações ou incapacidades são comuns nas pessoas com LM, 

podendo ser temporárias ou permanentes e interferir diretamente no cumprimento 

de suas tarefas, assim como na qualidade de suas vidas (FRANÇA, 2004). 

Os pacientes com LM são acometidos por complicações graves, dentre 

elas destacam-se as úlceras por pressão que ocorrem em 35% dos casos; a 

depressão, que acomete mais as mulheres, cerca de 47% dos casos, e os homens 

com 5%; amenorréia temporária, afetando 60% das mulheres, bem como dor 

neuropática que ocorre em 34% a 94% dos casos (FRANÇA; COURA; FRANÇA, 

2011). 

Pode ocorrer elevação da pressão arterial, decorrente da disreflexia 

autônoma, principalmente, em sujeitos acometidos com lesão em T6, ou acima 

desse nível. Outra possibilidade é a ocorrência de hipotensão ortostática, 

termodisregulação e anormalidades vasomotoras em decorrência da disfunção 

autônoma (NETTINA, 2007). 

Muitas vezes, nas pessoas acometidas pela LM, ocorre a perda dos 

controles esfincterianos vesical e anal, que resulta na alteração das eliminações 

urinárias e fecais. Também podem ocorrer complicações clínicas como as infecções 

urinárias, litíases e hidronefrose, além dos distúrbios neurogênicos (SMELTZER; 

BARE, 2002). 

Dessa maneira, é bastante comum a ocorrência de intestino neurogênico 

em pessoas que sofreram LM, pois devido aos danos neurológicos o sistema 

nervoso não consegue controlar a função intestinal como anteriormente, podendo 

ocorrer constipação ou incontinência fecal (FURLAN; CALIRI; DEFINO, 2005). A 

crise hipertensiva é uma grave complicação decorrente da obstipação, que necessita 

de uma atenção maior por causar de sequelas graves que pode levar até a morte 

(PADULA; SOUZA, 2007). Tais complicações podem gerar medo de acidentes 

intestinais e, consequentemente, receio de saírem de casa, além do desconforto 

causado pelo acúmulo de fezes endurecidas no tubo intestinal. Essa condição acaba 
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dificultando a participação desses sujeitos em atividades sociais e, possivelmente, 

prejudicando sua qualidade de vida. 

No tocante a bexiga, compreende-se que a presença de LM predispõe a 

bexiga neurogênica, a qual é decorrente de déficit no sistema nervoso central ou 

nervos periféricos envolvidos no controle da micção, podendo ser a bexiga 

neurogênica hipoativa ou hiperativa. Na primeira condição, a bexiga é incapaz de se 

contrair e não esvazia adequadamente. Na segunda condição, a bexiga esvazia-se 

por reflexos incontroláveis (O’LEARY; DIERICH, 2010). 

Nessas condições, os principais pontos a serem considerados no 

tratamento da bexiga neurogênica incluem a preservação do trato urinário superior, 

controle e prevenção de infecções urinárias, reintegração social do paciente, 

melhora da qualidade de vida e promoção da regressão ou estabilização das lesões 

presentes (ASSIS; FARO, 2011). 

Além dessas necessidades, outras possuem um grau de importância 

também considerável como os cuidados odontológicos. Autores descrevem que 

pessoas com deficiência possuem um comprometimento maior da saúde bucal. 

Devido a problemas de mastigação, deglutição, má alimentação causadas por perda 

dentaria, má-higiene bucal, pela inabilidade ou a falta de coordenação motora 

(SILVEIRA; FRANÇA; CATÃO, 2007). 

A lesão medular enquadra-se dentre a forma mais grave das síndromes 

incapacitantes, tornando-se um desafio para a reabilitação, por causar modificações 

na vida da família, da sociedade e do próprio paciente. Contudo são problemas que 

necessitam de uma rede social de apoio, pois as dificuldades vão além das 

limitações sensoriais e físicas. Essa pessoas acabam enfrentando no seu cotidiano 

barreiras arquitetônicas e atitudinais, que acabam compromentendo sua qualidade 

de vida (FRANCA; PAGLIUCA; BAPTISTA, et al., 2010). 

Acredita-se que as barreiras atitudinais são representações dos 

julgamentos políticos, morais e estéticos que compõem o habitus de determinada 

cultura. Como o habitus é uma espécie de matriz definida pela posição social do 

indivíduo, ele responde pelas condições de participação social baseando-se nas 

representações sociais do inconsciente coletivo (BOURDIEU, 1989). 
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Com relação as barreiras arquitetônicas, apesar de legislação específica, 

a acessibilidade das pessoas com LM nas ruas, edifícios públicos, estabelecimentos 

comerciais e instalações dos serviços de saúde, é permeada por obstáculos 

(FRANCA; PAGLIUCA; BAPTISTA, et al., 2010). 

Portanto, diante das dificuldades enfrentadas, as pessoas com LM 

acabam, muitas vezes, passando a depender de terceiros para realizar algumas 

atividades. Esses sujeitos, normalmente apresentam dificuldade para realizar o 

autocuidado, fato que dificulta o processo de reabilitação. Assim, faz-se necessário 

comprender o conceito de autocuidado e a TDA como segue na próxima seção. 

  

3.3 Teoria do Déficit de Autocuidado 

 

O termo teoria refere-se a uma generalização abstrata que apresenta uma 

explicação sistemática de como os fenômenos estão inter-relacionados. Seus 

principais objetivos são: dar significado aos resultados científicos; resumir o 

conhecimento existente em sistemas coerentes; estimular novas pesquisas; fornecer 

direção ao estudo; e explicar a natureza das relações entre as variáveis. Sua 

utilização proporciona o conhecimento necessário para aperfeiçoar sua prática 

(SANTOS; SARAT, 2008). 

Existem vários modelos teóricos de enfermagem, porém dada a 

complexidade do cuidado das pessoas com LM e as peculiaridades do cuidado no 

âmbito domiciliar, acredita-se que a Teoria do Déficit de Autocuidado de Dorothea 

Orem é uma abordagem que pode nortear a construção de um instrumento para 

consulta de enfermagem às pessoas com LM. Essa teoria permite um conhecimento 

mais amplo sobre as reais necessidades e possibilidades de enfrentamento desses 

indivíduos (FIALHO, 2002). 

No âmbito da produção científica de enfermagem, alguns autores já 

utilizaram construtos teóricos para embasar a assistência de enfermagem para 

pessoas com LM. A TDA foi utilizada por Biazin (1987) para analisar as atitudes de 

pessoas com LM no tocante ao sucesso no desempenho do autocateterismo vesical 
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intermitente limpo, bem como o desenvolvimento de um instrumento de Medida de 

Lócus de Controle à Saúde. 

Vall, Lemos e Janebro (2005), buscaram comparar as abordagens e 

possibilidades de aplicação das teorias de Wanda Horta. Dorothea Orem e Callista 

Roy para o processo de reabilitação de pessoa com LM. 

Migiyama, Souza e Mota (2006), avaliaram a percepção de pessoas com 

LM e seus cuidadores, aplicando a Teoria da Adaptação de Roy para identificar os 

diagnósticos de enfermagem. 

A própria TDA foi utilizada por Brito (2007) para analisar o perfil de 

diagnósticos de enfermagem identificados em pessoa com LM. A TDA também já foi 

utilizada por Biazin (1987) para analisar as atitudes de pessoas com LM no tocante 

ao sucesso no desempenho do autocateterismo vesical intermitente limpo, bem 

como o desenvolvimento de um instrumento de Medida de Lócus de Controle à 

Saúde. 

Um estudo constatou que a teoria de Orem é aplicável ao ambiente 

domiciliar, possibilitando auxiliar o paciente na medida em que permite identificar os 

déficits de autocuidado e buscar a superação das limitações (FIALHO, 2002). 

O modelo teórico de Orem surgiu no contexto da década de 1950, 

partindo do pressuposto de que as pessoas podem cuidar de si. Nessa pesrpectiva, 

acredita-se na dedução de que os indivíduos são capazes de desenvolver o 

autocuidado, indicando evidências para apoiar a consistência dessa teoria (VITOR, 

2010; OREM, 2001). 

Conforme apresentado na Figura 1, compõem o modelo de autocuidado 

três teorias relacionadas: a teoria dos sistemas de enfermagem; a teoria do déficit de 

autocuidado e a teoria do autocuidado. A teoria do autocuidado é embasada por 

conceitos que estão relacionados: Fatores condicionantes básicos - fatores 

sociodemográficos, o estado de desenvolvimento e de saúde, a orientação cultural e 

as características do sistema de saúde vigente; Autocuidado - ações que os sujeitos 

executam em seu benefício para a manutenção da saúde, do bem estar e da vida; 

Ação de autocuidado - capacidade do indivíduo engajar-se no autocuidado (OREM, 

2001). 
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Figura 1 - Representação do Modelo 
de acutocuidado de Orem. Natal/RN, 
Brasil, 2012 

 

A Teoria do Déficit de Autocuidado é dividida em três necessidades de 

autocuidado: 1-Requisitos de Autocuidado Universais - comuns a todas as pessoas, 

durante a totalidade do ciclo vital, relacionado às necessidades básicas; 2-

Requisitos de Autocuidado de Desenvolvimento - cuidados que apoiam os 

processos vitais e de desenvolvimento, durante etapas específicas da vida; e 3-

Requisitos de Autocuidado de Desvio da Saúde - cuidados para as pessoas 

enfermas. Assim, compreende-se requisito de autocuidado como uma necessidade 

específica para regulação do desenvolvimento e funcionamento humano (OREM, 

2001). 

Com base nos requisitos de autocuidado, Orem propõe três sistemas de 

enfermagem: I. Sistema Totalmente Compensatório: o enfermeiro realiza o 

autocuidado, compensando a incapacidade do paciente, o qual deve ser apoiado e 

protegido; II. Sistema Parcialmente Conpensatório: o enfermeiro apoia o paciente, 

realizando algumas ações, porém existe ação bilateral; III. Sistema de Apoio - 

Educação: o enfermeiro apoia o autocuidado, porém é o próprio paciente quem 

executa as ações (OREM, 2001). 

Discute-se também, os conceitos do metaparadigma de enfermagem, 

considerando os seres humanos a partir de duas diferentes perspectivas. A primeira, 

como pessoas movendo-se em direção à maturidade e à aquisição do potencial 

humano. A segunda, enfocando a diferenciação estrutural e funcional dos seres 

humanos. Ambas as perspectivas necessitam ser integradas para a enfermagem ser 

efetiva (OREM, 2001). 
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O enfermeiro determina a razão pela qual um sujeito é incapaz de 

satisfazer essas necessidades, o que precisa ser feito para capacitá-lo a satisfazê-

las e o quanto de autocuidado ele e capaz de realizar. Ou seja, a  teoria tem como 

eixo central e, claramente identificável, a meta de aumentar a capacidade do sujeito 

satisfazer de maneira independente essas necessidades (POTTER, 2001). 

Para relacionar o conceito de saúde, Orem apóia a definição da 

Organização Mundial de Saúde. Saúde como o estado de bem-estar físico, mental e 

social e não apenas a ausência da doença. Sobre o conceito de enfermagem a 

teorista classifica como arte, como a qualidade dos enfermeiros em fazer 

investigações criativas, análises e sínteses das variáveis e dos fatores 

condicionantes, para trabalhar em direção à meta de produção de sistemas de 

assistência de enfermagem eficientes. Sendo que os papéis do enfermeiro e do 

paciente são complementares, ou seja, o comportamento do paciente provoca uma 

resposta do profissional e vice-versa. Portanto, ambos trabalham para atingir a meta 

de autocuidado (OREM, 2001). 

Os enfermeiros devem possuir a capacidade de verificar o nível potencial 

dos sujeitos, sob cuidados de enfermagem, de serem ativos no desenvolvimento de 

atividades para o autocuidado, de maneira contínua. Desse modo, deve-se 

considerar os pacientes como capazes de se autocuidar, gerando uma 

responsabiliade bilateral nas ações de promoção da saúde e tratamento de doenças 

(OREM, 2001). 

Os construtos de déficit de autocuidado e os sistemas de enfermagem 

podem ser aplicados a todos os pacientes, com posterior adaptação. A teoria 

permite aos pesquisadores desenvolver instrumentos para mensurar o autocuidado 

e a pesquisa sobre déficit e competência contribui para o conhecimento da área 

(SANTOS; SARAT, 2008). 

A aplicabilidade da Teoria do Déficit de Autocuidado como fundamento de 

pesquisas tem sido demonstrada em diversas especialidades da enfermagem, no 

tópico a seguir será detalhada sua adequação a sujeitos com LM.  Mas, há outras 

modalidades, como na educação a pessoas com doênças crônicas, como 

hipertensão arterial, e no estímulo aos hábitos saudáveis, sejam essas estratégias 

para manutenção da saúde, prevenção de agravos e/ou reabilitação. Apesar de ser 
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uma Teoria geral, é útil para os enfermeiros pesquisadores na observação e 

transformação da prática, para o desenvolvimento e validação do conhecimento, 

ensino e aprendizagem da Enfermagem (RAIMONDO et al., 2012). 

No contexto das pessoas com LM, a promoção do autocuidado deve 

iniciar ainda na fase aguda do agravo, pois a reabilitação dessas pessoas irá 

depender, consideravelmente, da capacidade de adaptação e desenvolvmento de 

habilidades para superar obstáculos durante as atividades da vida diária. Além 

disso, quando o indivíduo com LM consegue um bom nível de independência na 

gestão de suas necessidade básicas, acaba evitando várias complicações 

decorrentes da LM, tais como úlceras por pressão e infecção urinária. 

Entende-se que, apesar das limitações de autonomia vivenciadas pelas 

pessoas com LM, a adequação dos cuidados torna-se imprescindível para que 

essas pessoas sejam reconduzidas à condição de maior autonomia possível. Para 

tanto, devem ser criados mecanismos que permitam determinar quais atividades de 

cuidados são as melhores para que o cliente e sua família possam se sentir 

orientados e auxiliados no autocuidado. Para isso, a práxis do enfermeiro e seu 

processo de trabalho são fatores contextuais importantes, como será discutido na 

próxima seção. 

 

3.4 A práxis do enfermeiro na atenção básica 

 

A atenção básica em saúde (ABS) apresenta como escopo promover a 

saúde, prevenir as doenças, diagnosticar, tratar e reabilitar os usuários, seja por 

meio de ações individuais ou coletivas. O acesso aos cuidados e às tecnologias 

necessárias e adequadas à prevenção e ao enfrentamento das doenças é 

assegurado por meio de uma cadeia progressiva que engloba o acesso às ações e, 

quando necessário, os encaminhamentos dos usuários para os atendimentos de 

média e alta complexidade. Desse modo, busca-se garantir resolução de cerca de 

80% das necessidades e problemas de saúde da população de um município e a 

consolidação dos pressupostos do SUS: equidade, universalidade e integralidade 

(BRASIL, 2004). 
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Foco de reflexões dos gestores e profissonais, a ABS considera o sujeito 

em sua singularidade, complexidade, integralidade e inserção sociocultural e busca 

a promoção de sua saúde, a prevenção e tratamento de doenças e a redução de 

danos ou de sofrimentos que possam comprometer suas possibilidades de viver de 

modo saudável (BRASIL, 2011). 

A ABS é a porta de entrada para os demais níveis. São responsáveis pelo 

atendimento deste nível as Unidades Básicas de Saúde (UBS) e as Unidades de 

Saúde da Família (USF), onde são oferecidos serviços e ações nas especialidades 

básicas da saúde, que são: clínica médica, pediatria, obstetrícia, ginecologia, 

inclusive as emergências referentes a essas áreas (BRASIL, 2004). 

No cenário mundial, desde a realização da Conferência Internacional, 

realizada em Alma-Ata, em 1978, até a atualidade, muitas nomenclaturas para os 

cuidados primários de saúde propostos no evento surgiram, a saber: atenção 

primária à saúde, atenção primária seletiva, atenção primária orientada para a 

comunidade e, mais recentemente, a atenção primária renovada (BRASIL, 2011). 

Historicamente observa-se que a utilização no Brasil, de uma terminologia 

própria, reflete o momento político e a necessidade de diferenciação entre a 

proposta da saúde da família e a dos “cuidados primários de saúde”, interpretados 

como política de focalização e atenção primitiva à saúde. Destarte, cria-se no país 

uma terminologia própria: atenção básica. Todavia, é possível destacar uma 

tendência nas publicações de estudiosos da área, do CONASS (Conselho Nacional 

de Secretários de Saúde) e de documentos oficiais do Ministério da Saúde, na 

adoção da terminologia internacionalmente reconhecida de Atenção Primária à 

Saúde. A APS, atualmente, esta regulamentada pela Portaria no 2.488 de 21 de 

outubro de 2011, que reafirmou a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB). 

Para operacionalização da política no Brasil, utiliza-se de uma estratégia 

nacional prioritária que é a Saúde da Família de acordo com os preceitos do SUS, 

mediante a implantação de equipes multiprofissionais em unidades de saúde de uma 

área geográfica delimitada, a quem compete estabelecer vínculo sólido de co-

responsabilização com a comunidade adscrita (BRASIL, 2011). 
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Na atenção primária o atendimento na unidade de saúde ou nos 

domicílios é prestado pelos profissionais que compõem as Equipes de Saúde da 

Família: médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, agentes comunitários de 

saúde, dentistas e auxiliares de consultório dentário. É atribuição da equipe, de 

acordo com a Portaria n.º 2.488, a atuação em ações de promoção da saúde, 

prevenção, recuperação, reabilitação de doenças e agravos mais frequentes, e na 

manutenção de saúde da população adscrita. 

A PNAB, indica como funções específicas dos enfermeiros:  

I - realizar assistência integral (promoção e proteção da saúde, 

prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento, reabilitação e 

manutenção da saúde) aos indivíduos e famílias na USF e, quando 

indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços 

comunitários (escolas, associações etc), em todas as fases do 

desenvolvimento humano: infância, adolescência, idade adulta e 

terceira idade; 

II - conforme protocolos ou outras normativas técnicas estabelecidas 

pelo gestor municipal ou do Distrito Federal, observadas as 

disposições legais da profissão, realizar consulta de enfermagem, 

solicitar exames complementares e prescrever medicações; 

III - planejar, gerenciar, coordenar e avaliar as ações desenvolvidas 

pelos ACS; 

IV - supervisionar, coordenar e realizar atividades de educação 

permanente dos ACS e da equipe de enfermagem; 

V - contribuir e participar das atividades de Educação Permanente do 

Auxiliar de Enfermagem, Auxiliar de Consultório Dentário (ACD) e 

Técnico em Higiene Dental (THD); e 

VI - participar do gerenciamento dos insumos necessários para o 

adequado funcionamento da USF (BRASIL, 2011). 

Além disso, como funções gerais, os enfermeiros devem: participar do 

processo de territorialização e mapeamento da área, realizar busca ativa e 

notificação de doenças e agravos de notificação compulsória, realizar a escuta 
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qualificada das necessidades dos usuários em todas as ações, responsabilizar-se 

pela população adscrita, participar das atividades de planejamento e avaliação das 

ações da equipe, promover o controle social, garantir a qualidade do registro das 

atividades nos sistemas nacionais de informação na ABS e participar das atividades 

de educação permanente, bem como daquelas de prioridade local (BRASIL, 2011). 

Nessa perspectiva, os enfermeiros acabam enfrentando dificuldades em 

sua prática diária para prestar uma assistência de qualidade, tendo em vistas que 

suas ações são influenciadas pela práxis de outros profissionais durante o processo 

de trabalho em equipe multiprofissional, bem como pelas atividades obrigatórias 

relativas aos programas prioritários e pré-estabelecidos pelo Ministério da Saúde: 

eliminação da hanseníase, controle da tuberculose, controle da hipertensão arterial, 

controle do diabetes mellitus, eliminação da desnutrição infantil, saúde da criança, 

saúde da mulher, saúde do idoso, saúde bucal e a promoção da saúde (BRASIL, 

2000). 

Portanto, a assistência às pessoas com LM também acaba prejudicada, 

pois assim como ocorre com a sociedade plural, a porta de entrada das PcD nos 

serviços de saúde é a ABS. Estima-se que a cobertura assistencial em reabilitação 

só consegue alcançar 2% deste segmento, fato que exige o planejamento e 

desenvolvimento de estratégias para ampliar a assistência em reabilitação nas 

unidades cujas ações são de diferentes níveis de complexidade (BRASIL, 2006).                       

Percebe-se que as ações dos enfermeiros na ABS, inclusive nos cuidados 

para as pessoas com LM encontra desafio e percalços que precisam ser superados. 

Nesse contexto, é mister comprender  o conceito de prática e práxis, salientando-se 

que os dois conceitos teóricos/filosóficos contemporâneos relacionados à prática 

são: o "praticus" de Bourdieu (BOURDIEU, 2009) e o "praxis" de  Vasquez 

(VASQUEZ, 1977). 

 Bourdieu (2009), embasado da noção de prática sustenta o seu esquema 

teórico-sociológico  (fundado,  sobretudo,  nos  conceitos  de  habitus  e  campo)  

voltado  para  a síntese entre objetivismo e subjetivismo, considerando essas 

modalidades  opostas  de  construção  de  conhecimento acerca da realidade social. 

Ele compreende, pela noção de senso prático, o caráter reprodutivista do habitus  

enquanto  um  sistema  de  disposições  duráveis de comportamento, apreendido 
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por meio de uma “primeira educação ao mesmo tempo difusa e total”. Portanto, 

Bourdieu considera a lógica das ações como produto do habitus no campo 

considerado. 

Vasquez (1977), diferencia prática/atividade de práxis, indicando que toda 

práxis é atividade, mas nem toda atividade é práxis. A atividade para ele é toda ação 

ou conjunto de atos que modificam algo, exterior ao sujeito que executa. A práxis é 

um construto mais amplo, não podendo ser entendida como mera prática. Ou seja, a 

práxis é a atividade prática consciente, material, adequada a finalidades, que 

transforma o mundo - natural e humano. 

A práxis é uma espécie de interlocução entre ação e teoria, na qual o 

capital teórico determina a atividade humana de maneira planejada, refletida, 

racional e consciente (VASQUEZ, 1977). 

A práxis então, é diferente de qualquer outra atividade situada num nível 

meramente natural ou meramente de ação, porque requer uma intervenção 

consciente, por meio da qual o produto existe como resultado ideal e como produto 

real (VASQUEZ, 1977). 

Existem formas de práxis de acordo com a materia prima alvo da 

atividade, ou seja, o objeto sobre o qual o sujeito exerce sua ação:  

a) Naturais; a matéria prima (objetos) são fornecidos 

naturalmente; 

b) Produtos de uma práxis anterior que se convertem em matéria 

de uma nova práxis; 

c) Humanos, como a sociedade  ou os  indivíduos concretos 

(VASQUEZ, 1977). 

No âmbito da saúde, geralmente, a materia prima são seres humanos, ou 

seja, existe um relação viva entre o sujeito que executa as atividades e o ser que 

recebe os efeitos das ações, que por sua vez também reage com atos concretos, 

objetivos ou subjetivos (VASQUEZ, 1977). A Enfermagem é uma práxis que possue 

um conjunto de ações no processo saúde-doença, com o objetivo de satisfazer 

determinadas necessidades humanas (MARTINS; PRADO; REIBNITZ, 2006). 
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Para esse estudo, optou-se por considerar as concepções de Vasquez 

(1977), por acreditar que apenas a prática de utilizar um instrumento - o INCEVDOP-

LM -, não é capaz de contemplar as reais necessidades das pessoas com LM. É 

preciso que o ato de aplicar essa tecnologia seja refletida, teorizada e considere 

todo o contexto, no qual, os pacientes estão inseridos. 

Nessa perspectiva, para utilizar um instrumento buscando uma melhoria 

de sua práxis, os enfermeiros devem refletir suas ações e planejar de maneira 

sistematizada os resultados ideais. Para tal, a sistematização da assistência de 

enfermagem (SAE), é um método extremamente importante. Dada a complexidade 

da assitência às pessoas com LM, a SAE é a abordagem que pode permitir um 

conhecimento mais completo e detalhado da situação que envolve tal sujeito, suas 

reais necessidades e condições de enfrentamento do problema. 

A SAE “organiza o trabalho profissional quanto ao método, pessoal e 

instrumentos, tornando possível a operacionalização do processo de Enfermagem 

(PE)”. Por sua vez, “o PE é um instrumento metodológico que orienta o cuidado 

profissional de Enfermagem e a documentação da prática profissional.” (COFEN, 

2009). 

Além disso, o PE deve ser embasado por construtos teóricos. Alguns 

conceitos devem sustentar teoricamente a identificação dos problemas, através dos 

diagnósticos de enfermagem, guiar as intervenções e promover uma avaliação de 

qualidade com constatação de resultados em nível satisfatório (GUERRA; SANTOS; 

ARAÚJO, 2002). 

Compreende-se que a enfermagem deve priorizar o domínio do 

conhecimento científico, importante instrumento da práxis. Porém, apenas o 

desenvolvimento de tecnologias não é suficiente. É preciso ter consciência das 

ações desenvolvidas para que o conhecimento científico, quando específico desta 

práxis, seja adequado para satisfazer necessidades de cuidado (MARTINS; PRADO; 

REIBNITZ, 2006). 

Assim, acredita-se que o enfermeiro com competência teórico-prática-

práxis, pode contribuir para o processo educativo-integrador das pessoas com LM, 
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orientando-as para o autocuidado no atendimento das suas necessidades bio-psico-

socio-espirituais.  

 

3.5 Validação 

Desde a década de 1940 o desenvolvimento de tecnologias em saúde 

intensificou-se na busca por alternativas racionais e eficientes para as problemáticas 

apresentadas (MARTINS; SASSO, 2008). 

Após a criação de uma tecnologia, instrumento e/ou protocolo é preciso 

garantir que tal construto é válido para atingir o objetivo que se propõe, ou seja, é 

preciso que o material passe por alguma fase de validação. Validação é um 

procedimento metodológico, no qual, se avalia a qualidade de um instrumento. A 

validade deste é determinada considerando o contexto em que o mesmo irá ser 

utilizado, podendo suas variáveis serem adaptadas ao referencial teórico adotado. 

(CONTANDRIOPOULOS; CHAMPAGNE; POTVIN, 1997). 

A validade pode envolver dois componentes: operacional e conceitual. No 

tocante ao nível operacional, três aspectos podem ser avaliados: validade de 

conteúdo, validade de critério e validade de construção (LOBIONDO-WOOD; 

HABER, 2001). 

Nesse estudo, como o foco será a validação de conteúdo, é importante 

comprender como esse processo ocorre. Nesse tipo de validação, os itens do 

instrumento devem representar seus objetivos. Salienta-se que essa validade não é 

obtida, diretamente, por meio de testes estatísticos, e sim por meio da apreciação de 

especialistas, que analisam os critérios psicométricos dos itens (POLIT; BECK; 

HUNGLER, 2004). 

Esses especialistas devem racionalizar, compreender o instrumento e 

tomar uma decisão, aprovando-o ou não. Devem ter conhecimento sobre a temática 

e efetuar sua avaliação intuitivamente, sem formular qualquer tipo de hipótese 

BENNER; TANNER, 1987). 
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É importante salientar que a validade de conteúdo apresenta uma 

limitação, pois é de caráter subjetivo, sendo necessário aplicação de outras medidas 

psicométricas, com outros tipos de validação (RUBIO; BERG-WEGER; TEBB, 2003). 

Com relação ao número de especialistas, ocorre divergência na literatura. 

Lynn (1986), indica como sendo ideal um mínimo de cinco e um máximo de dez 

pessoas participando desse processo. Outro autores recomendam de seis a vinte 

sujeitos exercendo o espaço de expert (HAYNES; RICHARD; KUBANY, 1995). 

No concernente as medidas quantitativas para avaliar validade de 

conteúdo, exitem possibilidades na literatura, sendo a porcentagem de respostas o 

método mais utilizado para calcular a concordância entre os especialistas. Para uma 

medida confiável, deve-se considerar como uma taxa aceitável de concordância de 

90% entre os especialistas (POLIT; BECK; HUNGLER, 2004). 

Por fim, outra medida bastante usada e recomendada para avaliar 

medidas de concordância entre avaliadores na área da saúde é o teste Kappa. Os 

valores de kappa variam de -1 (ausência total de concordância) a 1 (concordância 

total), sendo considerado aceitável valores >0,75 (HULLEY; CUMMINGS; 

BROWNER, 2003). 
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4 MÉTODO 

 

 

O estudo foi desenvolvido em duas fases. A primeira para atender o 

objetivo de identificar as necessidades de autocuidado das pessoas com lesão 

medular. A segunda para desenvolver e validar um Instrumento para Consulta de 

Enfermagem na Visita Domiciliar às Pessoas com Lesão Medular baseado nas 

necessidades de autocuidado de pessoas com lesão medular e segundo o modelo 

conceitual da Teoria do Déficit de Autocuidado. 

 

4.1 Tipo de estudo  

Trata-se de um estudo analítico e quantitativo. Falcão e Régnier (2000), 

afirmam que os procedimentos desse tipo de estudo possibilitam visualizar uma 

informação que não pode ser diretamente apreendida, sendo necessário gerar uma 

transformação na massa de dados em direção à objetividade. 

Caracteriza-se também, como um estudo de desenvolvimento 

metodológico, pois apresenta foco na criação, validação, avaliação e 

aperfeiçoamento de instrumento e estratégia metodológica (POLIT; HUNGLER, 

1995). 

  

4.2 Local e período de realização da pesquisa 

O estudo foi realizado no domicílio de pessoas com LM adscritas às 

Unidades de Saúde da Família (USF) e nas próprias USF do município de Natal/RN, 

no período de setembro de 2011 a janeiro de 2013. A cidade de Natal é a capital do 

Estado do Rio Grande do Norte, possui cerca de 803.739 habitantes, cinco distritos 

sanitários, 37 UBSF’s e 116 Equipes de Saúde da Família (IBGE, 2011). 
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4.3 População e tipo de amostragem  

Optou-se nesse estudo, focalizar duas populações distintas: População 1: 

pessoas com LM adscritas as USF de Natal; População 2: especialistas. 

Na primeira fase do estudo foi realizado o censo populacional da 

População 1, ou seja, todos os indivíduos existentes e que atenderam aos critérios 

de inclusão fizeram parte da pesquisa. Esse procedimento justificou-se diante das 

condições logísticas, operacionais e financeiras favoráveis, pois acreditou-se em 

uma prevalência de pessoas com lesão medular abaixo de 0,04%. 

Na segunda fase do estudo, a amostragem utilizada foi do tipo não-

probabilística por conveniência, pois devido às características do estudo o 

importante a ser considerado é a homogeneidade dos participantes e a qualidade 

das respostas em função da pertinência do instrumento a ser desenvolvido e não a 

qualidade das próprias respostas (FIELD, 2009). 

 

4.4 Critérios de elegibilidade e sujeitos da pesquisa 

Elegeu-se dois grupos de sujeitos para o estudo, constituídos da seguinte 

maneira: 

 Grupo 1: todas as pessoas com LM independente do sexo, 

diagnosticadas por especialista, com paraplegia ou tetraplegia, 

com idade igual ou superior 18 anos, função cognitiva preservada e 

adscritas a alguma USF da cidade de Natal. Estes sujeitos 

participaram da primeira fase da pesquisa; 

 Grupo 2: seis enfermeiros, considerados especialistas, com 

titulação de doutor, produção científica na área de desenvolvimento 

de tecnologias ou assistência às pessoas com lesão medular e 

publicação com qualis A2. Estes sujeitos participaram da segunda 

fase da pesquisa. 
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4.5 Procedimentos para a Coleta de Dados  

Antes das atividades de campo, foram providenciados os materiais 

necessários ao estudo. Também foi construído um manual de campo, para auxiliar 

os pesquisadores e coletadores. Efetuou-se um treinamento com os coletadores (6 

alunos de iniciação científica/UFRN), no qual, os instrumentos de pesquisa foram 

apresentados e explicados, por meio de apresentação em data-show, sendo as 

dúvidas de aplicação dirimidas pelos pesquisadores. 

Na primeira fase do estudo, a estratégia para aproximação dos sujeitos e 

coleta de dados foi a visita domiciliar, com o acompanhamento do Agente 

Comunitário de Saúde (ACS) da Estratégia Saúde da Família (ESF) responsável por 

cada micro-área. Foram feitas duas visitas: uma para estabelecer contato, explicar a 

pesquisa e o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para obtenção da 

assinatura dos participantes. Nesse encontro, foi agendada uma segunda visita a 

pessoa que concordou em participar para aplicação dos questionários I (Apêndice 

E), II (Anexo B) e Escala de Avaliação da Competência para o Autocuidado (ASA) 

(Anexo A). 

O Questionário I foi destinado a investigação das variáveis demográficas 

e socioeconômicas. Esse instrumento contém questões fechadas que foram 

preenchidas pelo pesquisador/coletador mediante respostas dos participantes. 

O segundo instrumento, ASA, foi elaborado por Isenber e Evers em 1986, 

a partir de estudos com base em teorias da enfermagem de Orem, da qual se 

entende como capacidade de autocuidado a habilidade do ser humano para realizar 

as práticas de autocuidado, na relação entre indivíduo e o ambiente (ALVAREZ; 

ARIAS, 2009). A ASA é composta por 24 itens, em um escala com variação de 

quatro pontos onde o número um corresponde ao menor valor (nunca), na 

capacidade do autocuidado e o quatro equivale a máxima habilidade do sujeito. A 

validade da ASA foi estudada por Evers e Isenberg, sendo positivamente 

relacionada ao estado de saúde em várias culturas diferentes (ARIAS; ALVAREZ; 

NELLY, 2009). 

O Questionário II, denominado Índice de Barthel (IB) é um questionário 

pré-codificado e que já passou por processo de validação. Tal instrumento, 
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possibilita avaliar a capacidade funcional dos participantes para as Atividades da 

Vida Diária (AVD’s). Este índice contem dez itens de mobilidade que constituem as 

atividades básicas da vida diária: vestir-se, banhar-se, alimentar-se, fazer a higiene, 

levantar-se da cama e sentar-se numa cadeira, controlar bexiga e intestino, utilizar 

banheiro, caminhar e subir escadas. Cada item contém perguntas que recebem 

pontuação 0, 5, 10 ou 15, conforme a capacidade para executar a atividade. O 

resultado global varia de 0 a 100 pontos. A pontuação igual a 100 significa total 

independencia; 60 - 95 indica leve dependência; 40 - 55 indica moderada 

dependência; 20 - 35 indica grave dependência; e < 20 indica total dependência e 

elevado risco de morte. 

Tais instrumentos foram aplicados pelos pesquisadores de forma oral, 

sendo lidos todos os itens das escalas para cada participante, com repetição nos 

casos que foram solicitados. Depois da leitura, as escalas foram assinaladas pelo 

pesquisador de acordo com as respostas dos sujeitos da pesquisa. 

Na segunda fase do estudo, a coleta de dados foi realizada em duas 

etapas: I. Construção do INCEVDOP-LM; II. Validação de conteúdo do INCEVDOP-

LM. 

Para melhor compreensão do estudo, apresenta-se o fluxograma das 

fases e etapas desenvolvidas, conforme Figura 2. 

 

Figura 2 - Fluxograma das etapas do estudo 
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4.5.1 Construção do Instrumento 

O INCEVDOP-LM foi construído com base nos resultados da primeira 

fase da pesquisa, ou seja, nas necessidades de autocuidado de pessoas com LM e 

nos requisitos da Teoria do Déficit de Autocuidado (TDA). Nessa etapa a experiência 

dos pesquisadores também foi considerada.  

Também foi realizada revisão da literatura, pois segundo Sampieri et al. 

(2001) tal procedimento é importante para construção de instrumentos. Tal revisão 

foi narrativa e efetuada entre setembro e novembro de 2011, nas bases SciELO, 

IBECS, LILACS e PubMed. O material foi analisado à luz do modelo da Análise de 

Contexto, que indica quatro camadas de relações contextuais interativas dos 

fenômenos que facilitam a sua compreensão (imediata, específica, geral e 

metacontextual) (HINDS; CHAVES; CYPRESS, 1992). 

O Imediato é caracterizado por englobar as características contextuais 

mais aparentes da imediação onde o fenômeno ocorre; O Específico é uma camada 

que comporta o passado imediato e os fatores relevantes do fenômeno no momento 

que está ocorrendo; O Geral passa a considerar a compreensão de vida dos sujeitos 

envolvidos no fenômeno, que foi gerada através das interações passadas e atuais 

com aquela situação; Já o Metacontexto é uma camada que incorpora passado e 

futuro na formação de um conhecimento socialmente construído e que opera 

continuamente, resultando em uma perspectiva social compartilhada (HINDS; 

CHAVES; CYPRESS, 1992). 

O INCEVDOP-LM possui instruções como guia para o preenchimento e é 

composto por cinco partes: I-Acolhimento; II-Identificação; III-Requisitos de 

autocuidado de desenvolvimento; IV-Requisitos de autocuidado universais; V-

Requisitos de autocuidado nos desvios de saúde. 

O Acolhimento é composto de cincos passos que devem ser seguidos 

pelos enfermeiros no início da consulta da melhor maneira que a situação/contexto 

de cada visita domiciliar possibilitar. Esses passos são importantes para facilitar o 

vínculo e a confiança entre o enfermeiro e o usuário, bem como propiciar um 

ambiente satisfatório para a realização das intervenções de enfermagem. 
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Na parte referente a Identificação, os subitens apresentados são: nome 

do usuário, sexo, idade, naturalidade, estado civil, religião, escolaridade, profissão, 

raça, e renda per capita da família. Tais dados podem subsidiar o conhecimento da 

realidade sociodemográfica dos sujeitos. 

Os Requisitos de autocuidado de desenvolvimento compõem-se de: 

Antecedentes pessoais (imunização, condições pregressas, internações, cirurgias, 

medicamentos); Antecedentes familiares (condições pregressas) e Exame físico 

(sinais vitais, sistema neurológico - cabeça e pescoço, sistema cardiovascular, 

sistema respiratório - tórax, sistema gastrointestinal e urinário). 

A parte Requisitos de autocuidado universais é composta por seis 

domínios e suas respectivas facetas: Domínio Nutrição (capacidade para comer, 

capacidade para preparar os alimentos, capacidade para comprar os alimentos, 

capacidade para alterar os hábitos alimentares); Domínio Higiene (capacidade para 

tomar banho, capacidade para lavar-se, capacidade para arrumar-se, capacidade 

para alterar os hábitos de higiene, capacidade para manter o ambiente limpo) 

Domínio Eliminação (capacidade para evacuar, capacidade para realizar a micção); 

Domínio Físico (capacidade para mobilizar-se, capacidade para promover a própria 

saúde, capacidade para realizar atividades de lazer); Domínio Social (capacidade 

para estabelecer relações sociais); Domínio Psicológico (capacidade para enfrentar 

as mudanças decorrentes da lesão, capacidade para manter-se espiritualmente 

bem). 

A parte Requisitos de autocuidado nos desvios de saúde permite 

identificar: queixas, evolução das queixas, Diagnósticos de Enfermagem, descrição 

da implementação das intervenções planejadas e avaliação. Além disso, é possível 

inserir: data, previsão da periodicidade de visitas domiciliares, previsão da data e 

horário da próxima visita domiciliar e assinatura do Enfermeiro(a)/COREN. 

Salienta-se ainda, que ao final de cada domínio e da parte Requisitos de 

autocuidado universais, o INCEVDOP-LM possibilita verificar: pontuação global, 

escore de avaliação, diagnósticos de enfermagem, sistema de assistência, 

intervenções de enfermagem e avaliação, com base nos seguintes parâmetros: 

Escala: 1-Total dependência; 2-Substancial dependência; 3-Moderada dependência; 

4-Leve dependência; 5-Total independência; Definições: I-Sistema Totalmente 
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Compensatório: o enfermeiro realiza o autocuidado, compensando a incapacidade 

da pessoa com lesão medular, a qual deve ser apoiada e protegida (Escore: 1); II-

Sistema Parcialmente Conpensatório: o enfermeiro apoia a pessoa com lesão 

medular, realizando algumas ações, porém existe ação bilateral (Escores: 2, 3, 4); 

III-Sistema de Apoio - Educação: o enfermeiro apoia o autocuidado, porém é a 

própria pessoa com lesão medular quem executa as ações (Escore: 5); Pontuação 

da faceta: somatório da pontuação dos itens que compõem a faceta; Pontuação 

Global do domínio: média aritmética da pontuação das facetas que compõem o 

domínio; Pontuação Global dos Requisitos de Autocuidado Universais do 

INCEVDOP-LM: média aritmética da pontuação global dos domínios que compõem 

o INCEVDOP-LM (Parte IV). 

 

4.5.2 Validação do Instrumento 

O instrumento foi encaminhado, juntamente com um formulário de 

avaliação, para apreciação por seis especialistas. Salienta-se que foram 

selecionados sete especialistas, porém o formulário de um deles não foi considerado 

por preenchimento com lacunas significativas. Esses especialistas foram 

contactados pelo pesquisador, sendo os convites e materiais da pesquisa enviados 

via e-mail. 

Os critérios avaliados foram: organização, clareza, simplicidade, facilidade 

de leitura, adequação do vocabulário, objetividade, precisão, credibilidade e 

adequação. 

A validação de instrumentos com a utilização de especialistas vem sendo 

empregada na área de saúde com sucesso. Cita-se como exemplo um estudo 

desenvolvido por Faro (1998), no qual se validou intervenções de enfermagem para 

pessoas com LM ou família com base nos pareceres de especialistas. 

Para validação de conteúdo, os especialistas verificaram a 

representatividade do instrumento com relação aos objetivos traçados, ou seja, o 

poder do construto em atingir tais objetivos (LOBIONDO-WOOD; HABER, 2001). 
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Dessa forma, para avaliar os itens, considerou-se cada critério e atribuiu-

se um conceito: SIM ou NÃO. 

 

4.5.3 Critérios psicométricos 

Critério de Organização: os itens devem estar adequadamente organizados. Deve-

se avaliar se a posição do item é adequada para evitar a contaminação de uma 

pergunta com outra. Tal efeito denominado de Ilusão de Müller-Lyer, ocorre quando 

a ordem de uma pergunta influencia na(s) resposta(s) seguinte(s) (FIELD, 2009). 

 

Critério de Clareza: o item deve ser inteligível até para o estrato mais baixo da 

população-meta; daí, utilizar frases curtas, com expressões simples e inequívocas. 

Frases longas incorrem facilmente na falta de clareza. Preocupa-se com a 

compreensão das frases (PASQUALI, 1997). 

 

Critério de simplicidade: um item deve expressar uma única ideia. Itens que 

introduzem explicações de termos ou oferecem razões ou justificativas são 

normalmente confusos porque introduzem ideias variadas e confundem o 

respondente (PASQUALI, 1997). 

 

Critério de Facilidade de leitura: o item deve apresentar redação acessível para o 

sujeito que aplica o instrumento, devendo-se primar por frases de fácil leitura 

(FIELD, 2009). 

 

Adequação do vocabulário: o item deve estar construído de maneira a evitar 

vocábulos extremamente técnicos e ou de pouca aplicação no processo de trabalho 

(FIELD, 2009). 

 

Critério de Objetividade: o item deve buscar mensurar um aspecto específico 

(FIELD, 2009). 
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Critério de precisão: o item deve possuir uma posição definida no contínuo do 

construto e ser distinto dos demais itens que cobrem o mesmo contínuo 

(PASQUALI, 1997). 

 

Critério de credibilidade: o item deve ser formulado de modo que não apareça 

como ridículo, despropositado ou infantil. Itens com esta última caracterização fazem 

o adulto sentir-se ofendido, irritado ou coisa similar (PASQUALI, 1997). 

 

Critério de Adequação: o item apresenta potencial adequado para verificar a 

representação comportamental do(s) atributo(s) latente(s) de determinado aspecto 

(PASQUALI, 1997). 

 

4.6 Processamento e análise dos dados 

Os dados coletados foram implantados em um banco de dados eletrônico 

e analisados por meio do programa estatístico Statistical Package for the Social 

Sciences (SPSS) base para Windows 17.0, sendo apresentados por meio de tabelas 

com frequências absolutas, relativas e os valores dos testes estatísticos. 

Considerou-se os intervalos de confiança em 95% (p<0,05). Para reduzir ao máximo 

os erros, a digitação foi efetivada em dupla entrada e, em seguida, ocorreu o 

cruzamento das informações. 

Para verificar a concordância entre os especialistas foi utilizado o teste de 

Kappa, aceitando-se valores >0,75. Considerou-se como frequência excelente de 

respostas positivas dos especialistas, sobre cada item, valores ≥90%. Utilizou-se o 

teste Qui-quadrado para investigar as diferenças entre as proporções observadas, 

considerando os intervalos de confiança em 95% (p<0,05). 

 

4.7 Aspectos éticos da pesquisa 

O projeto foi encaminhado ao Comitê de Ética em Pesquisa da UFRN, e 

só após aprovação iniciou-se a coleta de dados (CAAE no 0243.0.051.000-11). Os 

participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), 

todavia, aqueles que não conseguiram assinar o nome fizeram a impressão 
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datiloscópica do dedo polegar da mão direita. Cada sujeito foi esclarecido sobre os 

objetivos e benefícios da pesquisa e teve assegurado o sigilo, a privacidade e o 

direito a declinar, em qualquer momento da investigação, sem qualquer tipo de ônus 

devido a sua desistência, conforme preconiza a Resolução 196/96 do Conselho 

Nacional de saúde (BRASIL, 1996). 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

Esta seção está apresentada, conforme determina as normas internas do 

Programa de Pós-graduação em Enfermagem/UFRN, por meio de quatro artigos 

científicos, os quais, serão submetidos à avaliação por periódicos qualificados e com 

impacto acadêmico e científico na área da Enfermagem. 

O Artigo 1, intitulado “Análise contextual da consulta de enfermagem na 

visita domiciliar às pessoas com lesão medular”, analisa os aspectos contextuais 

que influenciam a realização da consulta de enfermagem para essas pessoas. Trata-

se de uma revisão da literatura sobre a temática de sujeitos com lesão medular, a 

qual permitiu uma maior aproximação com o significado do fenômeno “consulta de 

enfermagem na visita domiciliar às pessoas com lesão medular”, sendo este melhor 

compreendido, possibilitando ser compartilhado e utilizado nas práticas de 

enfermagem. Além disso, essa melhor compreensão serviu como um dos subsídios 

para a contrução do INCEVDOP-LM. 

O Artigo 2, denominado “Capacidade de autocuidado e sua associação 

com os fatores sociodemográficos de pessoas com lesão medular”, verifica a 

associação entre a capacidade de autocuidado e os fatores sociodemográficos de 

pessoas com lesão medular. Tal manuscrito, além de verificar as associações 

supracitadas, apresenta necessidades relacionadas ao autocuidado dessas 

pessoas. Tais necessidades também foram indicadas no Artigo 3, “Fatores 

associados à capacidade funcional de pacientes com lesão raquimedular”, o qual, 

verifica a associação entre a capacidade funcional e os fatores sociodemográficos 

desses sujeitos. Esse dois artigos, em conjunto, serviram como norteadores para 

indicar quais os principais itens que deveriam compor o INCEVDOP-LM. 

Nessa perspectiva, o INCEVDOP-LM foi elaborado com base nas 

necessidades de autocuidado das pessoas com LM, no modelo conceitual da Teoria 

do Déficit de Autocuidado, em revisão da literatura científica da área e na 

experiência dos pesquisadores, conforme está apresentado no Artigo 4, intitulado 

“Validação de conteúdo do instrumento para consulta de enfermagem na visita 
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domiciliar às pessoas com lesão medular” o qual além de descrever a construção do 

INCEVDOP-LM e suas características, apresenta a validação do conteúdo dessa 

tecnologia de enfermagem. 
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consulta de enfermagem na visita domiciliar às pessoas com lesão medular: um enfoque no autocuidado ”, 
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ANÁLISE CONTEXTUAL DA CONSULTA DE ENFERMAGEM NA VISITA 

DOMICILIAR ÀS PESSOAS COM LESÃO MEDULAR 

 

RESUMO 

 

Objetivou-se analisar criticamente os aspectos contextuais que influenciam a realização da consulta de 

enfermagem na visita domiciliar às pessoas com lesão medular. Revisão narrativa nas bases SciELO, IBECS, 

LILACS e PubMed. O material foi analisado à luz do modelo da Análise de Contexto, que indica quatro 

camadas de relações contextuais interativas dos fenômenos que facilitam a sua compreensão (imediata, 

específica, geral e metacontextual). Os dados foram apresentados em subtemas: as peculiaridades da consulta de 

enfermagem às pessoas com lesão medular (nível contextual imediato); os percalços do assistir às pessoas com 

lesão medular em visita domiciliar (nível contextual específico); crenças, valores e repercussões psicossociais 

diante da lesão medular (nível contextual geral); e capital jurídico para pessoas com lesão medular: da legislação 

às normativas ministeriais (metacontexto). O significado do fenômeno estudado  foi melhor compreendido, 

possibilitando ser compartilhado e utilizado nas práticas de enfermagem. 

 

Palavras-chave: Enfermagem. Consulta a Domicílio. Traumatismos da Medula Espinhal. 

 

 

ABSTRACT 

 

The objective of the study was to critically analyze the contextual elements that influence the realization of the 

domiciliary nursing consultation to individuals with spinal cord injury. Narrative review using the SciELO, 

IBECS, LILACS and PubMed data bases. Data were analyzed by means of Context Analysis whereby four 

layers of interactive contextual relations were examined and that enabled the comprehension of the phenomenon 

(immediate, specific, general and metacontextual). The data were presented in thematic categories: the 

peculiarities of the nursing consultation of persons with spinal cord injury (immediate contextual level); the 

difficulties of caring for persons with spinal cord injury (specific contextual level); beliefs, values and 

psychosocial repercussions of the individual when faced with the spinal inju ry (general contextual level); and the 

legal capital of individuals with spinal cord injury: from legislation to ministerial norms (metacontext). The 

meaning of the phenomenon derived from the analysis enabled its sharing and use in nursing practices.  

 

Keywords: Nursing. House Calls. Spinal Cord Injuries. 
 

 

RESUMEN 

 

El objetivo fue analizar críticamente los aspectos contextuales que influencian la realización de la consulta de 

enfermería al domicilio de las personas con lesión medular. Revisión narrativa en las bases SciELO, IBECS, 

LILACS y PubMed. El análisis del material se hizo de acuerdo con el modelo de Análisis del Contexto en los 

cuatro niveles de las relaciones interactivas del fenómeno que facilitan su comprensión (inmediato, específico, 

general y metacontextual). Los datos fueron presentados en temas: las cosas peculiares de la consulta de 

enfermería a las personas con lesión medular (nivel contextual inmediato); los trastornos involucrados en el 

cuidado de las personas con lesión medular (nivel contextual específico); creencias, valores y las repercusiones 

psicosociales de las personas al enfrentar el traumatismo de la médula espinal (nivel contextual general); el 

capital jurídico para las personas lesión medular: de la legislación a las normas min isteriales (metacontexto). El 

fenómeno e su significado fue mejor comprendido y eso permitió que ele fuera compartido y usado en la práctica 

de enfermería.  

 

Palabras clave: Enfermería. Consulta a Domicilio. Traumatismos de la Médula Espinal. 
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ANÁLISE CONTEXTUAL DA CONSULTA DE ENFERMAGEM NA VISITA 

DOMICILIAR ÀS PESSOAS COM LESÃO MEDULAR 

 

INTRODUÇÃO 

 No âmbito das ações realizadas pelos enfermeiros, a consulta de enfermagem situa-se 

em um locus importante no concernente à produção do cuidado em saúde, pois por meio dessa 

atividade profissional é possível identificar os problemas e potencialidades dos usuários, bem 

como traçar intervenções.1 

 Em se tratando das pessoas com deficiência, o cuidado exige valorização das 

condições intervenientes que permeiam o contexto existencial desses indivíduos, cuja 

vivência é marcada pelos eventos antecedentes e pelos atributos e eventos consequentes ao 

agravo à saúde.2  

 Na atenção primária de saúde as consultas ocorrem, geralmente, nas Unidades Básicas 

de Saúde da Família (UBSF) ou no domicílio das pessoas adscritas por meio de visita 

domiciliar, a qual é uma estratégia fundamental para a assistência de pessoas que não 

conseguem se deslocar para as instalações das UBSF. Tal situação costuma ocorrer em 

relação às pessoas com lesão medular, tendo em vista que grande parte desses indivíduos 

tornam-se paraplégicos ou tetraplégicos, ficando muitas vezes acamados ou com dificuldade 

de locomoção.3 

 Além disso, existe a dificuldade de acesso às instalações das próprias UBFS, conforme 

foi constatado em estudo realizado na atenção primária de uma cidade da Paraíba, Brasil: 

ausência de corrimão nas escadarias; portas em desacordo com o padrão legal; piso fora do 

padrão; local do bebedouro que dificulta a utilização por pessoas que utilizam cadeira de 

rodas; balcões em desacordo com o padrão; telefones instalados de maneira inadequada; 

desprovimento de bebedouros ou filtros; e banheiros inacessíveis.4 

 Nessa perspectiva, quando o usuário é uma pessoa com lesão medular, normalmente, a 

consulta de enfermagem ocorre em domicílio. Entretanto, ao partirmos da prática, percebe-se 

que os enfermeiros, em seu cotidiano, enfrentam certos desafios e dificuldades para 

implementar uma consulta de enfermagem na residência das pessoas que apresentam algum 

tipo de necessidade especial. Muitas vezes estas dificuldades possuem causas variadas: 

despreparo dos enfermeiros para assistir pessoas com grave incapacidade funcional; déficit de 

recursos materiais; desconhecimento de tecnologias específicas para pessoas com lesão 

medular que possam nortear o processo de trabalho da enfermagem; e até mesmo dificuldade 

de combater o paradigma biomédico ainda dominante nos serviços de saúde. 
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 A práxis de enfermagem ainda enfrenta entraves decorrentes da interferência de outros 

profissionais, pois o processo de trabalho na Estratégia de Saúde da Família é delineado por 

uma equipe multiprofissional, bem como pela necessidade de realizar as atividades 

obrigatórias relativas aos programas prioritários e pré-estabelecidos pelo Ministério da Saúde: 

eliminação da hanseníase, controle da tuberculose, controle da hipertensão arterial, controle 

do diabetes mellitus, eliminação da desnutrição infantil, saúde da criança, saúde da mulher, 

saúde do idoso, saúde bucal e a promoção da saúde.5 

 Portanto, a consulta de enfermagem às pessoas com lesão medular acaba sofrendo 

influência de uma gama de fatores contextuais, tornando-se pertinente compreender a 

dinâmica dessa influência, bem como da inter-relação desses fatores. 

Ao considerar que o cuidado de enfermagem ocorre em um contexto que envolve 

consciência, zelo, solidariedade e amor direcionados às necessidades do indivíduo, da família 

e da comunidade,6 o presente estudo ainda se justifica pela possibilidade de gerar 

conhecimento que possa contribuir com a formação de profissionais no campo da assistência 

de enfermagem às pessoas com deficiência, bem como na (re)formulação de conceitos com 

potencial para subsidiar as políticas públicas que garantam direitos de saúde e cidadania às 

pessoas com lesão medular. 

 Compreende-se por contexto um domínio amplo, no qual os fenômenos podem ser 

entendidos no tocante ao significado em sua totalidade e o todo destes por meio de uma 

interação proposital, sistemática e analítica do profissional em saúde com os eventos.7 

 Desse modo, partindo-se do pressuposto de que os enfermeiros almejam compreender 

a situação do cuidado e usar esse conhecimento para promover a saúde dos outros, e que é 

através de interações propositais com o contexto dos fenômenos que os enfermeiros podem 

predizer, explicar e controlar o efeito de seus cuidados,7 traçou-se como objetivo do estudo 

analisar criticamente os aspectos contextuais que influenciam a realização da consulta de 

enfermagem na visita domiciliar às pessoas com lesão medular. As perguntas que nortearam o 

estudo foram: Quais os elementos contextuais do fenômeno “consulta de enfermagem na 

visita domiciliar às pessoas com lesão medular”? E, como esses aspectos influenciam tal 

fenômeno? 

 

MÉTODO 

 A presente investigação consiste em uma revisão narrativa da literatura científica 

disponível sobre a consulta de enfermagem na visita domiciliar às pessoas com lesão medular. 

A consulta on-line avançada foi realizada entre setembro e novembro de 2011, nas bases de 
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dados: Scientific Electronic Library Online (SciELO), Índice Bibliográfico Español en 

Ciencias de la Salud (IBECS) e Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da 

Saúde (LILACS) para os descritores em português e no PubMed para os descritores 

correspondentes em língua inglesa, objetivando revisar o acervo nacional e internacional 

acerca da temática pesquisada. 

 Foram utilizados os seguintes descritores controlados de assunto existentes na lista dos 

Descritores em Ciências da Saúde (DeCS): “Enfermagem”, “Consulta a Domicílio”, 

“Traumatismos da Medula Espinal” e os mesmos termos em língua inglesa existentes na lista 

de descritores do Medical Subject Headings (MeSH): “Nursing”, “House Calls”, “Spinal Cord 

Injuries”. Utilizou-se o operador booliano “AND” no processo de cruzamento dos descritores 

supracitados. Para tornar os cruzamentos mais robustos, também foram utilizados os seguintes 

descritores não controlados: Lesão Medular/Spinal Cord Injurie e Consulta de Enfermagem/ 

Nursing Consultation. Por fim, foram localizados estudos na bibliografia dos artigos 

encontrados, bem como por meio de busca manual. Também considerou-se, para efeito de 

embasamento teórico/histórico e aprofundamento da discussão, livros, teses de doutorado e 

documentos do Ministério da Saúde. 

 Para a análise do material, considerou-se o modelo de Análise Contextual, que aponta 

a existência de quatro camadas interativas de contexto (Imediato, Específico, Geral e 

Metacontexto), que facilitam a compreensão dos fenômenos. O Imediato é caracterizado por 

englobar as características contextuais mais aparentes da imediação onde o fenômeno ocorre; 

O Específico é uma camada que comporta o passado imediato e os fatores relevantes do 

fenômeno no momento que está ocorrendo; O Geral passa a considerar a compreensão de vida 

dos sujeitos envolvidos no fenômeno, que foi gerada através das interações passadas e atuais 

com aquela situação; Já o Metacontexto é uma camada que incorpora passado e futuro na 

formação de um conhecimento socialmente construído e que opera continuamente, resultando 

em uma perspectiva social compartilhada.7 

 Os dados coletados foram sumarizados em um quadro, e em subtemas conforme a 

perspectiva conceitual de cada camada de contexto atingida. Cabe salientar que os níveis 

contextuais são interativos e não estáticos e/ou isolados, estando apresentados em subtemas 

para facilitar a visualização de cada camada e, consequentemente, a compreensão do todo, 

para que se possa atingir o meio gestalt do fenômeno. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Os subtemas identificados foram nomeados da seguinte maneira: As peculiaridades da 

consulta de enfermagem às pessoas com lesão medular (contexto imediato); Os percalços do 

assistir às pessoas com lesão medular em visita domiciliar (contexto específico); Crenças, 

valores e repercussões psicossociais diante da lesão medular (contexto geral); Capital jurídico 

para pessoas com lesão medular: da legislação às normativas ministeriais (metacontexto). Tais 

camadas contextuais estão representadas na FIGURA 1. 

 

 

FIGURA 1 - Representação das camadas contextuais da consulta de enfermagem na visita 

domiciliar às pessoas com lesão medular. Natal/RN, 2011. 

 

As peculiaridades da consulta de enfermagem às pessoas com lesão medular 

 A preocupação com as pessoas que apresentam alguma deficiência é relativamente 

recente, pois durante muitos anos esses indivíduos passavam despercebidos na sociedade. 

Nessa perspectiva, a assistência em saúde voltada para essa demanda encontra-se em vias de 
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desenvolvimento, entretanto já se percebe que com o avanço da tecnologia e das terapêuticas, 

a sobrevida de pessoas com lesão medular é bem maior. Portanto, cabe aos profissionais de 

saúde se capacitar para prestar uma assistência de qualidade a esse tipo de sujeito que 

apresenta condições peculiares, na perspectiva de minimizar as incapacidades e facilitar o 

retorno do indivíduo à sociedade.8 

 Como a necessidade de serviços de reabilitação é cada vez maior, é importante a 

participação de uma equipe multidisciplinar, na qual a enfermagem esteja inserida. Tal 

processo de reabilitação deve considerar, além do momento mais agudo do agravo e suas 

complicações diretas, o longo período de pós lesão medular, na busca por melhor qualidade 

de vida, independência funcional, inclusão social e capacidade para o autocuidado dos 

acometidos. Nesse contexto, uma das atividades de enfermagem que precisa ser bem 

implementada é a consulta de enfermagem, a qual deve subsidiar a identificação de possíveis 

problemas de saúde e a efetuação de intervenções com o objetivo de promover, proteger, 

recuperar ou reabilitar a saúde dos usuários, família e comunidade.1 

 Nesse sentido, a consulta de enfermagem é definida como sendo uma atividade 

privativa do enfermeiro que utiliza componentes do método científico com o objetivo de 

conhecer/intervir, sobre os problemas/situações de saúde/doença, ou seja diagnosticar e 

solucionar os problemas.9 Dessa maneira, é possível prescrever e implementar medidas de 

enfermagem que contribuam para a promoção, prevenção, proteção da saúde, recuperação e 

reabilitação do indivíduo, família e comunidade. 

 A consulta de enfermagem para pessoas com lesão medular apresenta particularidades 

diferentes do padrão, pois esses sujeitos, possivelmente, irão apresentar algum tipo de 

deficiência, como a disfunção física e sensorial, apresentando, muitas vezes, dependência de 

terceiros para realizar atividades cotidianas, bem como ações mais íntimas, como a higiene 

após eliminações. Portanto, o enfermeiro se depara, geralmente, com usuários acamados ou 

cadeirantes, que muitas vezes ficam a maior parte do tempo em casa, principalmente no 

quarto, e que apresentam elevado déficit de autocuidado. 

 Além disso, durante a consulta de enfermagem às pessoas com lesão medular, o 

enfermeiro deve estar atento para as possíveis complicações que podem surgir, tais como: 

bexiga neurogênica, intestino neurogênico, dor neuropática, úlcera por pressão, trombose 

venosa profunda, infecção do trato urinário e broncopneumonia. 

 Assim, entende-se que o contexto imediato da consulta de enfermagem às pessoas com 

lesão medular no âmbito do domicílio está permeado por peculiaridades e especificidades, 
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fato que gera a necessidade dos enfermeiros implementarem ações diferenciadas em 

comparação com a assistência aos demais usuários do sistema de saúde. 

 

Os percalços do assistir às pessoas com lesão medular em visita domiciliar 

 A visita domiciliar pode ser utilizada pelos enfermeiros para prestação de assistência à 

saúde, direcionada para a educação e conscientização dos indivíduos sobre os aspectos de 

saúde na sua própria casa. Na visita domiciliar às pessoas com lesão medular, o enfermeiro 

pode estimular o autocuidado e até recomendar alterações no domicílio com o objetivo de 

facilitar a acessibilidade e o cuidado em casa. Com essa estratégia de assistência ainda é 

possível formar vínculos profissional/usuário, fortalecer relações de confiança e conscientizar 

sobre a co-responsabilidade das ações.6 

 Entretanto, se desconhece instrumento específico para consulta de enfermagem na 

visita domiciliar de pessoas com lesão medular, fato que pode estar prejudicando a assistência 

de saúde para essa demanda. Nesse contexto, um estudo corrobora o pressuposto de que a 

deficiência ou ausência de recursos tecnológicos é uma das causas do desassistir tão presente 

na assistência aos indivíduos com lesão medular. Tal lacuna é preocupante, pois no âmbito do 

processo de trabalho os instrumentos e tecnologias são importantes para a articulação e 

intervenção sobre os objetos.10 

 Outro fator que dificulta a consulta de enfermagem para essa demanda é o baixo poder 

econômico das pessoas com lesão medular, pois algumas ações de promoção da saúde ficam 

prejudicadas e/ou limitadas diante da impossibilidade da aquisição de alguns insumos, tais 

como: alimentos adequados, colchões de água, órteses e próteses, sondas, medicamentos, 

serviços de cuidadores profissionais, curativos, dentre outros. Nessa perspectiva, as pessoas 

com deficiência podem enfrentar barreiras, atitudinais ou arquitetônicas, para realizar 

atividades, obter informação e qualificação laboral, e consequentemente, inserir-se no 

mercado de trabalho, bem como para ter acesso ao lazer e aos serviços de saúde.11 

 Também se configura como importante percalço a falta de condições de trabalho 

adequadas, como por exemplo, o diminuto tempo para os enfermeiros realizarem as atividades 

protocoladas como prioridades pelo Ministério da Saúde e ao mesmo tempo efetuarem visitas 

domiciliares. Muitas vezes, se reserva um turno da semana para esse tipo de estratégia, de tal 

maneira que vários domicílios devem ser visitados em um pequeno espaço de tempo. Dessa 

maneira, as consultas de enfermagem se tornam curtas, fato que pode estar comprometendo a 

qualidade da assistência. Tal situação ocorre apesar de ser recomendada a realização de três 

consultas/hora pelo enfermeiro.12 
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 Outro desafio a ser enfrentado e que está fortemente envolvido no fenômeno estudado 

é a pouca qualificação de alguns profissionais para assistir as pessoas com deficiência e, 

principalmente aquelas com lesão medular.13 Esse despreparo é um fator que influencia 

negativamente a realização da consulta de enfermagem, pois, como já mencionado, as pessoas 

com deficiência e/ou lesão medular apresentam necessidades específicas que requerem ações 

diferenciadas. 

 Vale salientar que no contexto domiciliar se incluem todos os membros da família, de 

maneira que quando uma dessas pessoas é vítima de uma lesão medular toda a família é 

afetada, pricipalmente, quando o agravo gera incapacidades no acometido. Nessa situação, 

deve ocorrer uma mobilização por parte dos familiares no intuito de cuidar do membro da 

família que se encontra com dificuldades para realizar várias atividades e, ainda, manter a 

rotina de trabalho e cuidados com as outras pessoas, podendo tais condições gerar 

desconfortos e momentos de crise.14 

 Portanto, serão fatores que determinarão o quanto a família terá que se (re)estruturar: o 

grau de incapacidade gerado pela deficiência, o momento em que esta ocorre tanto na vida do 

indivíduo como da família, e o papel que essa pessoa desenvolvia na família antes da lesão.  

Com relação a influência dos membros da família sobre a consulta de enfermagem, 

aponta-se para a interrupção do elo privativo entre enfermeiro/pessoas com lesão medular, 

característica fundamental para a execução de uma boa assistência.15 A privacidade pode 

assegurar veracidade nas informações relatadas pelo usuário, principalmente, com relação aos 

déficits no controle dos esfincteres e na função sexual. 

O contexto domiciliar revela uma situação no qual todos os membros da família de 

uma pessoa com lesão medular acabam, de alguma forma, envolvidos no processo de 

reabilitação e por vezes retirando a privacidade durante a realização da consulta de 

enfermagem. Esta, por sua vez, acaba sendo prejudicada pela grande demanda de atividades 

dos enfermeiros, pela inexistência de instrumento e/ou protocolo que possa nortear essa ação, 

pela desqualificação profissional e pela dificuldade financeira da família em adquirir alguns 

insumos relacionados com a faceta de promoção da saúde inerente à consulta. Dessa maneira, 

emerge a segunda camada contextual - Contexto Específico. 

  

Crenças, valores e repercussões psicossociais diante da lesão medular 

 A lesão medular pode provocar quebra na unidade psicofísica do indivíduo que 

anteriormente funcionava de maneira adequada e proporcionar mudanças corporais e 

limitações da ação provocando reações psicológicas diversas como depressão, isolamento, 
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impulsividade reacional, agressividade e apatia.16 Por outro lado, devido à necessidade da 

pessoa com lesão medular e da família repensarem valores e formas de se relacionar, podem 

surgir sentimentos de união e de ajuda mútua, diante da situação de crise vivenciada. 

 Esses sentimentos podem estar presentes durante a visita domiciliar, de tal sorte que a 

consulta de enfermagem acaba sofrendo esta influência. Além disso, os costumes e hábitos da 

família são fatores contextuais que não devem ser desconsiderados sob pena da consulta ser 

ineficaz por não contar com a aprovação dos membros familiares - principais cuidadores. 

 É preciso reconhecer as influências do contexto familiar, evidenciando suas crenças, 

valores e maneiras de relacionamento. Assim, ao realizar a consulta, o enfermeiro deve estar 

atento para atitudes do usuário e familiares que possam indicar alterações na dinâmica da 

família, com interferência nos conflitos e papeis exercidos, bem como perceber que ele 

próprio, enquanto enfermeiro/humano traz consigo crenças e valores sobre família, doenças, 

impacto de deficiências e organização familiar.17 

 Outro fator relevante no concernente as crenças dos sujeitos envolvidos no assistir das 

pessoas com lesão medular no âmbito domiciliar é a ideia ainda existente de que a atenção 

primária de saúde é uma alternativa de baixo custo, sem instrumentos tecnológicos e para 

suprir necessidades simples. Em outro estudo de análise contextual indicou-se na categoria 

emergida “Culturas e crenças sobre a Atenção Básica de Saúde” a assertiva de que os usuários 

classificam as ações públicas de saúde como sendo de baixa qualidade e com problemas 

operacionais, fato que acaba gerando sentimentos de insatisfação, descontentamento e 

descrédito dos usuários.18 

 Nessa perspectiva, entende-se que existem fatores subjetivos que interferem na 

consulta de enfermagem para pessoas com lesão medular em âmbito domiciliar, os quais são 

provenientes das interpretações geradas por meio de interações passadas e atuais. Portanto, 

essa situação está imbricada com o contexto mais geral do fenômeno estudado. 

 

Capital jurídico para pessoas com lesão medular: da legislação às normativas 

ministeriais 

 Na tentativa de atender as demandas das pessoas com deficiência, o Estado brasileiro 

sancionou a Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência19 e a 

Política Nacional de Saúde da Pessoa com Deficiência20 que, dentre outras diretrizes, 

recomendam: assistência integral à saúde, promoção da qualidade de vida, organização do 

funcionamento dos serviços de atenção à pessoa com deficiência e capacitação dos recursos 

humanos para dar assistência a essas pessoas. Além das peças jurídicas citadas, os próprios 
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princípios do Sistema Único de Saúde (SUS), preconizam os princípios da equidade, 

integralidade e universalidade.21 Entretanto, as pessoas com deficiência, especificamente, os 

indivíduos com lesão medular, ainda enfrentam dificuldades para obter emprego e para ter 

acesso aos bens e serviços, inclusive às ações de saúde.22 

 No tocante à saúde, é na Atenção Primária em Saúde (APS) que a maior parcela do 

processo de reabilitação e (re)inclusão social das pessoas com lesão medular deve se efetivar. 

A APS é normatizada pelo Ministério da Saúde por meio da Política Nacional de Atenção 

Básica em Saúde e da Portaria no 648/GM/2006, a qual aponta que o processo de trabalho 

deve possibilitar uma “assistência básica integral e contínua, organizada à população adscrita, 

com garantia de acesso ao apoio diagnóstico e laboratorial”, e o desenvolvimento de “ações 

focalizadas sobre os grupos de risco e fatores de risco comportamentais, alimentares e/ou 

ambientais, com a finalidade de prevenir o aparecimento ou a manutenção de doenças e danos 

evitáveis”.21 Na APS, os profissionais de saúde devem buscar a eficácia técnica, bem como o 

entendimento das necessidades emergidas na dinâmica de vida dos sujeitos adscritos e de suas 

famílias.23 

Dessa maneira, os enfermeiros da Estratégia Saúde da Família - também normatizada 

pela portaria supracitada - poderiam ocupar um lugar de destaque para a promoção da saúde, 

reabilitação e socialização dos pacientes com lesão medular, pois teriam a possibilidade de 

acompanhar de forma mais direta e constante o processo saúde-doença-cuidado das pessoas 

adscritas.5 Porém, no contexto da APS, a assistência as pessoas com lesão medular é marcada 

pela dificuldade para agendar consultas e exames, dificuldades na referência e contra-

referência, e pela inexistência de ações continuas para cuidar do indivíduo com lesão 

medular.13 

 Tais entraves verificados na APS podem ser consequência do modelo biomédico ainda 

predominante nas práticas de saúde, da influência do positivismo e dos currículos com facetas 

comportamentalistas nas escolas. Nesse sentido, as ações de enfermagem ainda apresentam 

interfaces mecanicistas e reducionistas em detrimento a integralidade da assistência e a 

consideração do processo saúde-doença determinado socialmente no ínterim de uma 

sociedade com crenças, valores e culturas distintas.24 

 Assim, acredita-se que seja necessário efetuar mudanças na formação dos 

profissionais, buscando um perfil mais humanizado, reflexivo e com ênfase na integralidade 

das ações. Além disso, torna-se pertinente uma (re)formulação nas políticas públicas voltadas 

para pessoas com deficiência, bem como mudanças atitudinais por parte da sociedade, na 
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busca pela redução do preconceito e da exclusão social. Nesse sentido, acredita-se contemplar 

o metacontexto do fenômeno estudado, o qual acaba englobando os outros níveis contextuais. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Esse estudo possibilitou uma maior compreensão sobre o fenômeno da consulta de 

enfermagem na visita domiciliar às pessoas com lesão medular a partir da análise crítica dos 

principais aspectos contextuais que estão envolvidos entre si e que influenciam o fenômeno 

supracitado. Assim, contribuiu-se para a reflexão sobre os desafios enfrentados durante o 

fenômeno em questão, de maneira que seu significado foi melhor compreendido, 

possibilitando ser compartilhado e utilizado na pesquisa e nas atividades assistenciais. 

 Constatou-se que a consulta de enfermagem para pessoas com lesão medular não deve 

ser realizada nos mesmos moldes daquela para indivíduos da sociedade plural, tendo em vista 

que as pessoas que apresentam alguma deficiência demonstram necessidades singulares, as 

quais requerem ações de saúde específicas. Nessa perspectiva, verificou-se que existem vários 

elementos contextuais que estão envolvidos com tal fenômeno, os quais interagem entre si e 

influenciam de maneira conjunta. Portanto, são elementos importantes: condições imediatas 

das pessoas com lesão medular, como as limitações físicas e de autocuidado; dificuldades 

específicas enfrentadas pelos enfermeiros em sua prática, como a pouca qualificação 

profissional, falta de condições de trabalho e o desconhecimento de tecnologias específicas 

para o atendimento das pessoas com lesão medular; condições mais gerais, como sentimentos 

negativos, crenças e valores das pessoas com lesão medular e familiares, bem como dos 

próprios enfermeiros; e, por fim, condições metacontextuais representadas pelas políticas 

públicas. 

 Acredita-se que o enfermeiro deve desenvolver a assistência de enfermagem e suas 

atividades voltadas para pessoas com lesão medular preocupando-se com as peculiaridades 

desses indivíduos, sem perder de vista o binômio pessoa/família. E, ao trabalhar com o núcleo 

familiar, buscar preservar a privacidade do sujeito com lesão medular durante a realização da 

consulta. 

 No tocante ao processo de trabalho da enfermagem, sugere-se o desenvolvimento e a 

validação de um instrumento e/ou protocolo que possa nortear a consulta de enfermagem na 

visita domiciliar às pessoas com lesão medular, de maneira que possa enfocar o autocuidado; 

Recomenda-se que as atividades dos enfermeiros da APS sejam repensadas, de modo a 

oferecer melhores condições de trabalho, diminuindo a sobrecarga de atividades e melhorando 
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a qualidade das ações; Indica-se também, a necessidade de cursos de capacitação para os 

enfermeiros no concernente à assistência de enfermagem às pessoas com lesão medular. 

 Considera-se mister que o enfermeiro exercite sua sensibilidade para desempenhar a 

assistência considerando as crenças, valores, costumes e experiências das pessoas com lesão 

medular e da sua família, bem como se auto-administrar para evitar que os próprios valores do 

enfermeiro/humano não interfiram negativamente na atenção em saúde oferecida. 

 Por fim, conclui-se que se deve buscar fortalecer as políticas públicas que defendem os 

direitos das pessoas com deficiência, fomentar currículos que possibilitem uma visão mais 

humana e reflexiva, em detrimento do modelo biomédico, bem como conscientizar a 

população da necessidade de minimizar as barreiras atitudinais que as pessoas com lesão 

medular enfrentam para atingir o processo de (re)socialização. Assim, essas pessoas poderão 

exercer seu direito de cidadania e assumirão a co-responsabilidade para com sua própria vida 

e saúde. 
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RESUMO: Objetivou-se verificar a associação entre a capacidade de autocuidado e os fatores 

sociodemográficos de pessoas com lesão medular. Estudo transversal, realizado em 2012, em 
todas as 58 Unidades Básicas de Saúde de Natal/RN, Brasil. Participaram 73 sujeitos que 
responderam um formulário sociodemográfico e a Escala de Avaliação para o Autocuidado. 

Foram efetuados no SPSS os testes Alfa de Cronbach, Qui-quadrado, Fisher e Coeficiente de 
contingência. O Alfa de Cronbach foi 0,788. Verificou-se que o sexo (p=0,028), a religião 

(p<0,001), a escolaridade (p=0,046) e a idade atual (p=0,027), são variáveis que estão 
associados com a capacidade de autocuidado dos sujeitos. Conclui-se que os fatores 
sociodemográficos podem interferir na capacidade de autocuidado das pessoas com lesão 

medular, devendo os enfermeiros considerar esse aspecto durante a execução do processo de 
enfermagem. 
Descritores: Enfermagem; Traumatismos da Medula Espinhal; Fatores Socioeconômicos; 

Autocuidado. 
 

ABSTRACT: The objective was to verify the association between the capacity for self-care 
and the sociodemographic factors in people with spinal cord injury. Cross-sectional study 
conducted in the all 58 primary health service units of Natal/RN Brazil in 2012 with 73 

subjects that responded a questionnaire sociodemographic and the Evaluation Scale for Self-
care. The Cronbach Alpha, Chi-Square, Fisher, and Contingency Coefficient tests were 

applied, using the SPSS. The Cronbach Alpha was 0,788. The capacity for self-care was 
found to be associated with sex (p=0,028), religion (p<0,001), educational level (p=0,046) 
and current age (p=0,027) factors. It is concluded that sociodemographic factors can interfere 

in the capacity for self-care of people with spinal cord injury. Therefore, nurses should 
therefore consider this aspect when implementing the nursing process with this population. 

Descriptors: Nursing; Spinal Cord Injuries; Socioeconomic Factors; Self Care. 
 

RESUMEN: El objetivo fue verificar la asociación de la capacidad de autocuidado con los 

factores sociodemográficos en personas con lesión medular. Estudio transversal llevado a 
cabo en 2012, en todas las 58 unidades de atención primaria de Natal/RN, Brasil. Los sujetos 

fueron 73 personas que respondieron un cuestionario sociodemográfico y la Escala de 
Evaluación de Autocuidado. Las pruebas de Alfa de Cronbach, Qui-quadrado, Fisher e 
Coeficiente de contingencia fueron aplicadas. El Alfa de Cronbach fue 0,788. La capacidad de 

autocuidado registró asociación con los factores sexo (p=0,028), la religión (p<0,001), la 
escolaridad (p=0,046) y la edad actual (p=0,027). Se concluye que los factores 

sociodemográficos pueden interferir en la capacidad de autocuidado de las personas con 
lesión medular. Es importante que las enfermeras consideren este aspecto al cuidar de estas 
personas. 

Descriptores: Enfermería; Traumatismos de la Médula Espinal; Factores Socioeconómicos; 
Autocuidado. 

 

INTRODUÇÃO 

 O número de pessoas com lesão medular (LM) aumentou significativamente nos 

últimos anos, sendo reflexo da elevação na frequência de traumas externos devido à violência 

urbana(1). As principais causas desses agravos são os acidentes automobilísticos, de trabalho, 

de lazer e os episódios com arma de fogo(1-2). Todavia, a LM também pode ter etiologias não 

traumáticas como doenças infecciosas, vasculares, degenerativas e neoplasias(3). 
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 Os dados sobre a LM ainda não estão bem consolidados, porém a incidência mundial é 

estimada entre nove e 50 casos/milhão de habitantes, sendo mais prevalente nas grandes 

cidades(4). Nos Estados Unidos, cerca de 60 milhões de pessoas, a maioria jovens, são vítimas 

de lesões traumáticas anualmente. No continente europeu, o trauma é a principal causa de 

morte em indivíduos com até 40 anos de idade(5). No Brasil são verificadas, aproximadamente 

7.000 ocorrências de pessoas com LM por ano(6). 

 Como a medula espinhal é o órgão responsável pela comunicação entre o cérebro e as 

demais áreas do corpo, a LM acaba interferindo nos trajetos nervosos e causando severas 

complicações de saúde(7). As pessoas com esse tipo de dano podem ficar com déficit nas 

funções respiratória, térmica, músculo-esquelética, circulatória, nos esfincteres urinário e 

intestinal, na atividade sexual(3), bem como desenvolver processos álgicos(8). 

 Além dos agravos de saúde supracitados, a LM é um grave problema de saúde pública, 

pois atinge, na maioria das vezes, pessoas jovens, que passam a depender de um dispendioso e 

complexo processo de reabilitação(9). Outros fatores agravantes de tal problemática são a 

dificuldade de acessibilidade das pessoas com alguma deficiência às unidades de saúde 

devido às barreiras arquitetônicas e atitudinais(10) e os fatores socioeconômicos desfavoráveis 

como a baixa renda e escolaridade(11). 

 As sequelas deixadas pela LM prejudicam a capacidade das pessoas desempenharem 

algumas atividades em seu dia a dia, tais como: deambular, transferir-se, arrumar-se e subir 

escadas. Nesse contexto, o indivíduo com esse agravo, geralmente, apresenta déficit de 

autocuidado e é considerado como dependente dos cuidados de enfermagem ou de cuidadores 

leigos para atividades básicas da vida diária(12). Nesse contexto, são relevantes os estudos que 

abordam a capacidade de autocuidado das pessoas com LM, objeto de estudo do presente 

manuscrito. 

 O autocuidado é considerado o conjunto de ações desenvolvidas pelo indivíduo para 

atender as necessidades cotidianas, sendo mister destacar que a assistência de enfermagem ao 

sujeito com LM deve favorecer a prevenção e tratamento das complicações associadas a ela e, 

principalmente, favorecer a reabilitação do sujeito e ajudá-lo junto com sua família no 

desenvolvimento do autocuidado a ser realizado no domicílio(3). 

 A pesquisa foi norteada pelo pressuposto de que além das dificuldades de saúde 

geradas pelo dano medular, os fatores demográficos e sociais também podem interferir 

negativamente na capacidade para desenvolver ações de autocuidado(12). Nessa perspectiva, 

objetivou-se verificar a associação entre a capacidade de autocuidado e os fatores 

sociodemográficos de pessoas com lesão medular. 
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 O estudo se justifica diante de algumas lacunas nas publicações de dados oficiais e de 

trabalhos a respeito da LM no Brasil, uma vez que esta condição não é sujeita à notificação 

compulsória(4); pelo potencial da investigação em oferecer subsídios para a (re)formulação de 

políticas públicas destinadas a garantir a cidadania de pessoas com deficiência; bem como 

planejar a assistência de enfermagem na pós-reabilitação de modo a assegurar maior 

autocuidado e melhor qualidade de vida e saúde às pessoas com LM, sendo importante o 

conhecimento acerca da relação entre os fatores sociodemográficos e a capacidade de 

autocuidado. 

 

MÉTODO 

 Trata-se de um estudo transversal e analítico, com abordagem quantitativa, realizado 

no período de janeiro a setembro de 2012, em todas as 58 Unidades Básicas de Saúde (UBS) 

da cidade de Natal/RN, Brasil. 

 Não foi utilizada técnica de amostragem, pois devido à viabilidade logística e temporal 

foi possível realizar o censo de pessoas com LM adscritas nas UBS. Assim, participaram 73 

sujeitos que atenderam aos critérios de elegibilidade: ter 18 anos ou mais, LM diagnosticada 

por especialista, com paraplegia ou tetraplegia, função cognitiva preservada e estar adscrita a 

alguma UBS do município natalense. 

 A estratégia para aproximação dos sujeitos e coleta de dados foi a visita domiciliar, 

com o acompanhamento do agente comunitário de saúde da Estratégia Saúde da Família 

responsável por cada micro-área. No primeiro momento, a pesquisa foi explicada e os 

participantes convidados a assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Em 

seguida, as pessoas que concordaram em participar responderam dois instrumentos: 

Formulário I e Escala de Avaliação da Competência para o Autocuidado (ASA). 

 O Formulário I foi destinado à investigação das variáveis demográficas e 

socioeconômicas. Esse instrumento continha questões fechadas que foram preenchidas pelo 

pesquisador mediante as respostas dos participantes. 

 A ASA foi elaborada a partir de estudos com base na Teoria do Autocuidado de Orem, 

da qual se entende como capacidade de autocuidado a habilidade do ser humano para realizar 

as práticas no cuidado de si, na relação entre indivíduo e o ambiente. A ASA é composta por 

24 itens, em uma escala com variação de quatro pontos onde o número 1 corresponde ao 

menor valor (nunca), na capacidade do autocuidado e o 4 equivale a máxima habilidade do 

sujeito. O resultado global varia de 24 a 96 pontos. A pontuação entre 24-48 significa baixa 

capacidade de autocuidado; 49-72 regular capacidade de autocuidado; e 73-96 boa capacidade 
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de autocuidado. A validade da ASA foi estudada por Evers e Isenberg, sendo positivamente 

relacionada ao estado de saúde em várias culturas diferentes(13). Esse instrumento foi aplicado 

pelo pesquisador de forma oral, sendo lidos todos os itens da escala para cada participante, 

com repetição nos casos que foram solicitados. Depois da leitura, a escala foi assinalada de 

acordo com as respostas dos sujeitos. 

 Os dados foram processados e analisados no software Statistical Package for the 

Social Sciences (SPSS) base para Windows 15.0 e apresentados em tabelas. Utilizou-se a 

estatística dedutiva para descrever as variáveis, através de frequências absolutas e relativas, 

médias, desvio padrão e amplitude de distribuição numérica. 

 Para verificar a consistência interna da escala ASA na amostra estudada foi utilizado o 

Teste Alfa de Cronbach, considerando o Item de Correlação Total, Alfa de Cronbach com 

Item Deletado e Alfa de Cronbach Total. Foi considerado como Alfa de Conbrach Total 

satisfatório os valores > 0,70(14). 

 Para verificar o nível de significância entre associações da capacidade de autocuidado 

e os fatores sociodemográficos, efetuou-se uma dicotomização dos escores totais da ASA 

(Dependente = baixa ou regular capacidade de autocuidado; Independente = boa capacidade 

de autocuidado), calculou-se a razão de prevalência e compararam-se as proporções de 

prevalência por meio do teste de Qui-quadrado ou Fisher quando as caselas foram menores 

que cinco(14). 

 Para verificar a magnitude de associação entre as variáveis efetuou-se o Coeficiente de 

Contingência e os seguintes parâmentros: c≥0,750 = associação forte; 0,500 a 0,749 = 

associação moderada; ≤0,499 = associação fraca. As associações investigadas consideraram 

os intervalos de confiança em 95%(14). 

 O projeto foi aprovado no Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte, com o protocolo nº 223/11 e CAAE nº 0243.0.051.000-11, respeitando-

se os princípios éticos: privacidade, sigilo, autonomia e direito de declinar da participação em 

qualquer momento e sem nenhum ônus. 

 

RESULTADOS 

Perfil sociodemográfico 

 Conforme apresentado na Tabela 1, a maioria dos participantes é homem (84,9%), 

não-branco (60,3%), solteiro (61,7%), com credo religioso (83,6%), estudou até o ensino 

fundamental (54,6%), sobrevive com renda per capita mensal de até 1 salário mínimo (64,4%) 
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e sofreu a lesão até 34 anos de idade (81,2%). A média de idade na época da lesão foi de 

25,48 anos (±12,11) e a média de idade atual foi de 38,37 anos (±13,09). 

Tabela 1 - Perfil sociodemográfico dos adultos com 

lesão medular. Natal/RN, Brasil, 2012. 

Variáveis n % 

Sexo   

   Masculino 62 84,9 

   Feminino 11 15,1 
Faixa etária atual   
   18 - 33 anos 30 41,2 

   34 - 49 anos 26 35,6 
   50 - 65 anos 15 20,5 

   66 - 81 anos 2 2,7 
Faixa etária na época da LM   
    1 - 17 anos 16 21,9 

   18 - 34 anos 44 60,3 
   35 - 51 anos 11 15,1 

   52 - 68 anos 2 2,7 
Raça   
   Parda 37 50,7 

   Branca 29 39,7 
   Negra 6 8,2 

   Amarela 1 1,4 
Religião   
   Sem credo 12 16,4 

   Católico 35 47,9 
   Evangélico 24 33 

   Kardecista 2 2,7 
Escolaridade   
   Sem escolaridade 1 1,4 

   Fundamental I 23 31,3 
   Fundamental II 16 21,9 

   Médio 24 33 
   Superior 7 9,6 
   Pós-graduação 2 2,8 

Estado civil   
   Solteiro 45 61,7 

   Casado 17 23,3 
   União estável 5 6,8 
   Divorciado 4 5,5 

   Viúvo 2 2,7 
Renda per capita   

   1 salário mínimo* 47 64,4 
   2 salários mínimo 18 24,7 
   3 salários mínimo 2 2,7 

   ≥ 4 salários mínimo 4 5,5 

Fonte: Dados da pesquisa. n=73; *Salário 
mínimo=R$:622,00; Dois participantes se recusaram 

em informar a renda. 
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Teste de fidedignidade da escala ASA 

 Por meio do teste de Cronbach, constatou-se que a escala ASA apresentou satisfatória 

consistência interna para a amostra estudada, sendo o alfa total de 0,788. Conforme 

apresentado na Tabela 2, cada item da escala também apresentou boa confiabilidade. 

 

Tabela 2 - Escala de Avaliação da Competência para o Autocuidado (ASA) 
testada com o Alfa de Cronbach. Natal/RN, Brasil, 2012. 

 

Itens da ASA 

 

Capacidade para: 

Correlação 

total de 

itens 

corrigidos 

Alfa de 

Cronbach 

com item 

deletado 

Alfa de 

Cronbach 

total 

Fazer ajustes diante de mudanças 0,486 0,774 0,788 
Certificar se os hábitos são bons 0,481 0,772  

Obter ajuda se não puder se mover 0,158 0,788  
Manter a casa em que mora limpa 0,521 0,768  
Privilegiar a saúde 0,564 0,771  

Cuidar de si como deveria 0,534 0,769  
Melhorar o cuidado da saúde 0,206 0,787  

Aumentar a frequência de banhos 0,449 0,775  
Mudar os hábitos alimentares 0,305 0,782  
Não mudar o jeito de ser 0,154 0,790  

Fazer exercícios e descansar 0,222 0,788  
Recorrer aos amigos 0,177 0,792  

Dormir o suficiente 0,111 0,793  
Pedir informações sobre a saúde 0,508 0,771  
Inspecionar o corpo 0,363 0,779  

Mudar os hábitos de vida 0,519 0,775  
Pedir informações sobre remédios 0,426 0,775  

Tomar atitudes para proteção 0,435 0,775  
Avaliar os hábitos de vida 0,552 0,770  
Ter tempo para cuidar de si 0,041 0,804  

Obter informações quando doente 0,400 0,777  
Obter ajuda se não puder cuidar-se 0,134 0,789  

Ter tempo para si 0,021 0,793  
Cuidar de si como gosta 0,360 0,779  

Fonte: Dados da pesquisa. 
  

Capacidade de autocuidado 

 A média total da ASA correpondeu a 75,9 pontos, desvio padrão de ±9,45, com uma 

amplitude de resposta entre 44 a 92 pontos, frente a uma amplitude real da escala de 24 a 96 

pontos. Verificou-se que 69,9% dos participantes apresentam boa capacidade de autocuidado, 

28,8%, regular e 1,4%, baixa. 

 De acordo com os dados apresentados na Tabela 3, as atividades de autocuidado que 

apresentaram maior comprometimento foram: Ter tempo para cuidar de si (63%), Fazer 
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exercícios e descansar (50,7%), Recorrer aos amigos (38,4%), Cuidar de si como gosta (37%) 

e Pedir informações sobre remédios (37%). 

 

Tabela 3 - Distribuição das pessoas com lesão medular segundo sua capacidade de 

autocuidado indicada pela ASA. Natal/RN, Brasil, 2012. 

Itens da ASA 

 

Capacidade para: 

Nunca Quase 

nunca 

Quase 

sempre 

Sempre 

n % n % n % n % 

Fazer ajustes diante de mudanças 2 2,7 10 13,7 23 31,5 38 52,1 

Certificar se os hábitos são bons 6 8,2 13 17,8 25 34,3 29 39,7 

Obter ajuda se não puder se mover 0 0 4 5,5 21 28,8 48 65,7 

Manter a casa em que mora limpa 14 19,2 7 9,6 17 23,3 35 47,9 

Privilegiar a saúde 2 2,7 5 6,8 22 30,2 44 60,3 

Cuidar de si como deveria 6 8,2 13 17,8 24 32,9 30 41,1 

Melhorar o cuidado da saúde 6 8,2 11 15 28 38,4 28 38,4 

Aumentar a frequência de banhos 3 4,1 9 12,3 18 24,7 43 58,9 

Mudar os hábitos alimentares 11 15 10 13,7 18 24,7 34 46,6 

Não mudar o jeito de ser 5 6,8 12 16,5 21 28,8 35 47,9 

Fazer exercícios e descansar 21 28,8 16 21,9 17 23,3 19 26 

Recorrer aos amigos 21 28,8 7 9,6 21 28,8 24 32,8 

Dormir o suficiente 7 9,6 14 19,2 16 21,9 36 49,3 

Pedir informações sobre a saúde 6 8,2 9 12,3 15 20,6 43 58,9 

Inspecionar o corpo 5 6,8 4 5,5 22 30,2 42 57,5 

Mudar os hábitos de vida 0 0 6 8,2 24 32,9 43 58,9 

Pedir informações sobre remédios 17 23,3 10 13,7 14 19,2 32 43,8 

Tomar atitudes para proteção 7 9,6 3 4,1 14 19,2 49 67,1 

Avaliar os hábitos de vida 4 5,5 6 8,2 18 24,7 45 61,6 

Ter tempo para cuidar de si 30 41,1 16 21,9 13 17,8 14 19,2 

Obter informações quando doente 4 5,5 6 8,2 23 31,5 40 54,8 

Obter ajuda se não puder cuidar-se 2 2,7 2 2,7 12 16,4 57 78,2 

Ter tempo para si 1 1,4 5 6,8 18 24,7 49 67,1 

Cuidar de si como gosta 9 12,3 18 24,7 18 24,7 28 38,3 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Relação entre a capacidade de autocuidado e os fatores sociodemográficos  

 Na Tabela 4, verifica-se que o sexo (p=0,028), a religião (p<0,001), a escolaridade 

(p=0,046) e a idade atual (p=0,027), são fatores sociodemográficos que estão associados com 

a capacidade de autocuidado dos sujeitos, sendo as associações de baixa magnitude (c≤0,499). 

 

Tabela 4 - Associações entre a capacidade de autocuidado e os fatores sociodemográficos das 
pessoas com lesão medular. Natal/RN, Brasil, 2012. 

 

Fatores 

sociodemográficos 

Capacidade de 

autocuidado 
    

Depend. Independ.     

 n % n % RP (IC - 95%) X2* Pd c 

Sexo         

Masculino 14 22,6 48 77,4 0,41 (0,20-0,84) 4,800 0,028 0,457 
Feminino 6 54,5 5 45,5     

Religião         
Sem credo 7 58,4 5 41,6 2,74 (1,39-5,40) 6,910 <0,001 0,219 

Com credo 13 21,3 48 78,7     
Raça         
Não branca 8 27,6 21 72,4 1,01 (0,47-2,16) 0,001 0,977 0,977 

Branca 12 27,3 32 72,7     
Escolaridade         

<10 anos 15 36,6 26 63,4 2,34 (0,95-5,76) 3,970 0,046 0,143 
≥10 anos 5 15,6 27 84,4     
Estado civil         

Sem companheiro 16 31,4 35 68,6 1,72 (0,65-4,57) 1,344 0,193 0,246 
Com companheiro 4 18,2 18 81,8     

Renda         
Até 2 SM† 17 26,2 48 73,8 0,78 (0,23-2,61) 0,144 0,513 0,704 
Mais de 2 SM 2 33,4 4 66,6     

Idade atual         
< 48 anos 19 33,4 38 66,6 5,33 (0,77-36,8) 4,600 0,027 0,244 

> 48 anos 1 6,3 15 93,7     
Idade na LM         
< 34 anos 16 26,7 44 73,3 0,86 (0,34-2,16) 0,900 0,503 0,764 

> 34 anos 4 30,7 9 69,3     

Fonte: Dados da pesquisa; Dependente = baixa ou regular capacidade de autocuidado; 
Independente = boa capacidade de autocuidado; SM = salário mínimo; *Nas caselas menores 

que cinco, considerou-se o teste de Fisher; †SM=salários mínimo. 
 

DISCUSSÃO 

 Nesse estudo, a predominância de indivíduos do sexo masculino, cuja média de idade 

na época da lesão foi de aproximadamente 25 anos, corrobora com investigação realizada no 

município de Campina Grande, Paraíba, na qual a proporção foi de 10,75 homens para cada 

mulher, sendo que 48,9% sofreram a LM quando estavam na faixa etária dos 13 aos 30 

anos(2). Outras pesquisas também identificaram maioria de homens jovens: Malawi, África 
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(75,7%)(5); Brasília, Brasil (69,2%)(15); sudeste dos Estados Unidos (74%)(16) e São Paulo, 

Brasil (86,7%)(17). 

 Ressalta-se que a ocorrência de LM em pessoas na faixa etária produtiva se constitui 

grave problema de saúde pública, pois afeta a saúde, limita a capacidade para atividades 

laborais e cotidianas, além de acarretar implicações econômicas e sociais tanto para a pessoa 

como para a sociedade, devido ao longo período de reabilitação(9). Um estudo realizado em 

São Paulo-SP, com 60 pessoas que sofreram LM traumática indica que a dificuldade de 

inserção no mercado de trabalho e de obtenção de renda é frequente para esses sujeitos, pois a 

maioria tinha um baixo nível de educação (63,3%), 63,3% eram todos beneficiários da 

segurança social e 36,7% tinham alguma ocupação, incluindo as atividades informais, como 

vendedor ambulante(18). 

 Sobre as demais variáveis sociodemográficas, tem-se que a maioria afirmou ser não-

branco, solteiro, com credo religioso, ensino fundamental e renda familiar de até um salário 

mínimo. Um estudo realizado em São Paulo-SP, com 60 sujeitos, identificou resultados 

semelhantes: homens (86,7%), solteiros (61,7%), com idade média de 32,9 (± 9,47) anos e 

ensino fundamental (63,3%)(17). 

 Esses resultados são preocupantes, porque as consequências de uma LM se estendem 

além das questões motoras. Trata-se, muitas vezes, de um indivíduo independente que se 

torna parcial ou completamente dependente de outras pessoas para satisfazer suas 

necessidades básicas. Sendo a falta de companheiro, o baixo grau de ensino e a renda familiar, 

complicadores que farão emergir ou saturar dificuldades nos campos emocionais, sociais, 

econômicos e interpessoais(19). 

 No que se refere ao autocuidado, verificou-se que a maioria dos participantes, 

apresentou boa capacidade de autocuidado, entretanto parcela considerável dos participantes 

foi classificada com regular ou baixa capacidade. Tal resultado se coaduna com a literatura 

consultada, a qual indica que esses indivíduos podem apresentar alterações na motricidade e 

sensibilidade, acarretando dependência de terceiros para atividades corriqueiras ou íntimas, ou 

seja, prejudicando a capacidade para o autocuidado(20). É importante salientar que o fato de 

cada item da escala ASA ter apresentado boa confiabilidade interna, reforçou a relevância e 

consistência dos resultados apresentados(14). 

 Com base nas atividades de autocuidado, nas quais, se verificou maior 

comprometimento, acredita-se que as prescrições de enfermagem que visam à autodefesa, o 

autocuidado, a satisfação de necessidades básicas e atividades recreativas são relevantes, pois 
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o sucesso de sua implementação poderá contribuir para a diminuição das limitações que essas 

pessoas enfrentam(21).  

 Entretanto, as alterações biológicas não são os únicos determinantes da (in)capacidade 

de autocuidado de pessoas com LM, pois como demonstrado pelos resultados, há forte 

influência de caracteres psicológicos. Por esse motivo, pressupõe-se que a estruturação de um 

cuidado de enfermagem para esses indivíduos deve considerar os aspectos humanos, como a 

subjetividade, as emoções, o inconsciente e a vontade de viver, para que as necessidades 

individuais, inclusive a manutenção e estímulo ao convívio social, sejam atingidas(19). 

 No tocante a associação entre a capacidade de autocuidado e os fatores 

sociodemográficos de pessoas com LM, observou-se significância estatística para sexo, 

religião, escolaridade e idade atual. Nesse contexto, foi localizado apenas um estudo com 

metodologia semelhante, no qual, através do Índice de Barthel analisou-se a associação entre 

fatores sociodemográficos e capacidade funcional em pessoas com LM, entretanto não foi 

verificada nenhuma associação(12). Assim, a incipiência de estudos semelhantes impossibilitou 

comparação mais detalhada dos resultados, indicando a necessidade de replicação da 

metodologia utilizada em outros locais. 

 De modo geral, a frequência de dependência na capacidade para o autocuidado foi 

maior no sexo feminino, resultado semelhante ao apresentado por estudo sobre atividades 

básicas da vida diária, realizado com pessoas com LM residentes na região Agreste da 

Paraíba(12). Esse achado provavelmente ocorreu, pois a mulher, após eventos traumáticos, tem 

maior probabilidade de apresentar-se emocionalmente vulnerável, deprimida, comprometendo 

sua auto-imagem, de maneira que dificulta sua participação efetiva no autocuidado e na busca 

pela independência(19). 

 Destacou-se também o fato da maioria referir algum credo religioso, isso porque, via 

de regra, o evento da LM acontece sem que as pessoas se encontrem preparadas para enfrentá-

lo, necessitando de um aporte espiritual. A perda sofrida resulta na violação da pessoa como 

um todo e o sofrimento extrapola o físico, atingindo o psicológico e a espiritualidade. Por 

isso, a esperança alimentada pela fé e sustentada por um credo religioso auxilia na superação 

de estados subjetivos como a desesperança ou impotência, o que contribui para adaptaçao e 

alcance da capacidade para o autocuidado. Após superá-los, adaptar-se e atingir a capacidade 

para cuidar de si, a religião torna-se mais concreta, segundo a visão desses sujeitos(1). 

 Outras variáveis, que apresentaram associação com capacidade funcional, foram 

escolaridade e idade atual. Ao considerar que a maior parte dos participantes foram 

acometidos pela LM na juventude, presume-se que quanto maior o tempo de lesão, melhor o 
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indivíduo adapta-se a condição e garante maior independência para o autocuidado, devido as 

estratégias de enfrentamento construídas com tempo e maturidade(15). 

 No tocante a escolaridade, acredita-se que poucos anos de estudo podem gerar a 

dificuldade para obter trabalho e, por conseguinte, surgir o déficit financeiro. Com a baixa 

renda, a prevenção e promoção em saúde torna-se mais difícil, bem como o acesso aos bens e 

serviços de saúde, principalmente, em nível secundário da assistência em saúde(12). Desse 

modo, o acesso adequado às fontes de informação e cuidados será prejudicado, fato 

preocupante, pois essa assistência é fundamental para adaptação e aquisição de independência 

para as atividades. Nesse contexto, os enfermeiros devem aproveitar que as pessoas estão 

necessitando de informação e apoio para executarem escuta qualificada, incentivo e educação 

em saúde com vistas a facilitar o processo de acessibilidade, reabilitação e (re)inclusão 

social(22). 

 Como implicação deste estudo para a prática de enfermagem, destacam-se os 

resultados indicadores de que a reabilitação das pessoas com LM perpassa as questões 

meramente motoras. Os aspectos sociodemográficos também são relevantes no planejamento 

dos cuidados, com vistas a atingir a independência funcional, devendo os enfermeiros 

considerar esse aspecto durante a execusão do processo de enfermagem. Contudo, a 

assistência ainda carece de um instrumento específico para mensurar a capacidade funcional 

de pessoas com LM, a fim de melhorar os cuidados de enfermagem a essa população(12). 

 Por fim, indica-se como limitação do estudo a impossibilidade de determinar a 

direcionalidade das associações (risco da causalidade reversa), pois as variáveis foram 

consideradas concomitantemente, ocorrendo, portanto, verificação tranversal de fatores 

condicionantes e desfechos. Outro fator limitante foi o fato de algumas unidades não 

possuirem agentes comunitários de saúde e/ou serem providas de algumas micro-áreas sem 

acompanhamento desses profissionais. 

 

CONCLUSÃO 

 Os indivíduos com LM residentes no município de Natal/RN são, em sua maioria, 

homens, com média de idade de 38 anos, não brancos, com credo religioso, com ensino 

fundamental, solteiros e com renda de até dois salários mínimos. Apesar da maior parte dos 

sujeitos ter sido classificada com boa capacidade de autocuidado, apresentaram 

comprometimento na realização de algumas atividades, entre as quais se destacaram: ter 

tempo para cuidar de si, fazer exercícios e descansar, recorrer aos amigos, cuidar de si como 

gosta e pedir informações sobre remédios. 
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 Verificou-se que os fatores sociodemográficos podem interferir na capacidade de 

autocuidado de pessoas com LM, principalmente os relacionados a sexo, idade, religião e 

escolaridade, devendo os enfermeiros considerar esse aspecto durante a execução do processo 

de enfermagem. Portanto, espera-se que o conhecimento gerado permita, além de dados 

estatísticos para planejamento das ações de saúde em nível local, a implementação de ações 

de enfermagem mais qualificadas à recuperação da capacidade de autocuidado dessa 

população. 
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Resumo 

O propósito do presente estudo foi verificar a associação entre a capacidade funcional e os 

fatores sociodemográficos de pessoas com lesão raquimedular. Trata-se de um estudo 

transversal, analítico, com abordagem quantitativa, realizado nas 58 Unidades de Saúde da 

Família (USF) de Natal/RN, Brasil, no período de janeiro a setembro de 2012. Aplicou-se um 

formulário sociodemográfico e um questionário sobre capacidade funcional com 73 sujeitos. 

Efetuaram-se, no SPSS, os testes Qui-quadrado, Fisher, Coeficiente de contingência e 

Cronbach. Como resultados calculou-se o Alfa de Cronbach total que foi de 0,836. 

Identificou-se associação entre a capacidade funcional dos sujeitos e o sexo (p=0,028), bem 

como a escolaridade (p=0,039), entretanto, tais associações são de fraco nível de magnitude 

com, respectivamente, c=0,299 e c=0,256. Por fim, concluí-se que os aspectos 

sociodemográficos podem influenciar na capacidade funcional das pessoas com lesão 

raquimedular e devem ser considerados durante as etapas do processo de enfermagem para 

esses sujeitos. 

 

Descritores: Enfermagem, Traumatismos da Medula Espinhal, Atividades cotidianas, Fatores 

Socioeconômicos. 
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Introdução 

A lesão raquimedular (LRM) é uma condição na qual ocorre interferência nos trajetos 

nervosos que ligam as partes do corpo e o cérebro. As etiologias incluem: doenças na medula 

espinhal, lesão física, hemorragia, tuberculose, sífilis e neoplasias (Blanes, Carmagnani, & 

Ferreira, 2009). Todavia, a maior parte ocorre devido a episódios com arma de fogo, acidentes 

de trabalho e desportivos, como os mergulhos em águas rasas (Ducharme et al., 2010). A 

LRM pode provocar complicações de saúde para os sujeitos acometidos, que afetam 

negativamente sua condição física, mas também vários aspectos de sua vida, como objetivos, 

interação social e, consequentemente, sua qualidade de vida. Ao considerar as estatísticas 

mundiais, é possível concluir que a LRM geralmente ocorre em adultos jovens, do sexo 

masculino, cuja lesão e consequências fisiológicas perdurarão para o resto de suas vidas. 

Desse modo, estudar meios de promover melhor qualidade de vida para esta população torna-

se relevante (Saadat et al., 2010). 

 

Problema 

 As consequências à saúde, associadas a essa lesão, fazem com que as pessoas com 

LRM sejam classificados entre os pacientes mais complexos e dispendiosos para gerir em 

qualquer sistema de saúde. Isso ocorre, pois os problemas de saúde agudos e crônicos nesta 

população rotineiramente envolvem múltiplos sistemas orgânicos, incluindo genitourinário, 

gastrointestinal, respiratório, epitelial, cardiovascular, nervoso autonômico, neuromuscular, 

bem como questões psicossociais (Woo et al., 2011).  

 Essas consequências na visão da própria pessoa com LRM são ainda mais complexas, 

porque o indivíduo após a LRM, tem que conviver com problemas motores e 

comprometimento de estruturas orgânicas que acabam limitando sua capacidade funcional 

(França et al., 2011). 
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 Por capacidade funcional considera-se o grau de preservação da capacidade do 

indivíduo para realizar atividades básicas de vida diária (ABVD), ou seja, atividades 

relacionadas ao autocuidado, por exemplo: cuidar-se e responder por si no espaço limitado de 

seu lar, envolvendo ações como alimentar-se, locomover-se, tomar banho, vestir-se e usar o 

banheiro (Brasil, 2009). 

 No geral, para as pessoas com LRM, essa incapacidade funcional está relacionada com 

o tempo de lesão, ou seja, quanto maior o tempo para adaptação, melhor o indivíduo realiza as 

ABVD. Em contrapartida, sujeitos com lesão recente apresentam maior vulnerabilidade à 

dependência de terceiros (Saadat et al., 2010). Nesse contexto, os enfemeiros são profissionais 

importantes no processo de adaptação desses indivíduos, devendo auxíliar as pessoas com 

LRM a desenvolverem novas habilidades e criarem uma maneira de viver com sentido para 

elas (Amaral, 2009). 

 No que se refere aos fatores sociodemográficos de pessoas com LRM, observa-se que 

elas enfrentam dificuldades para assegurar seus direitos de cidadania que influenciam 

diretamente na inserção no mercado de trabalho, no sistema educacional e de saúde (França et 

al., 2008). Portanto, apesar do aparato jurídico que assegura esses e outros direitos, a depender 

do país de referência, essas pessoas ainda enfrentam barreiras para o processo de (re)inclusão 

social. No caso do Brasil, esses direitos podem ser observados na Política Nacional de Saúde 

da Pessoa Portadora de Deficiência (Brasil, 2009) e na Política Nacional para Integração da 

Pessoa Portadora de Deficiência (Brasil, 1999). 

 Ao considerar as repercussões sociais, econômicas e demográficas da LRM nos 

sujeitos (França et al., 2008), bem como a dependência dos cuidados de enfermagem e de 

cuidadores leigos (Coura et al., 2012), justifica-se a temática do presente estudo na intenção 

de aprofundar o saber capaz de nortear as ações dos enfermeiros, com a finalidade de prestar 

uma assistência especializada, promovendo a recuperação da saúde, auxiliando na reabilitação 
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e prevenindo complicações. O conhecimento sobre os fatores sociodemográficos de pessoas 

com LRM que podem influenciar na capacidade funcional é importante para que o 

enfermeiro, enquanto membro de uma equipe multiprofissional, possa planejar 

adequadamente o processo de enfermagem, possibilitando, assim, que essas pessoas 

(re)assumam sua capacidade funcional e autonomia. 

 

Objetivo 

 O presente estudo, parte do pressuposto que os fatores sociais, econômicos e 

demográficos interferem na capacidade das pessoas com LRM realizarem as ABVD (Coura et 

al., 2012). Objetivou-se verificar as associações entre a capacidade funcional e os fatores 

sociodemográficos de pessoas com LRM. 

  

Desenho 

 Trata-se de um estudo transversal, analítico, com abordagem quantitativa. 

 

Amostra 

 Para o recrutamento dos sujeitos utilizou-se a técnica do censo populacional, tendo 

participado do estudo todas as 73 pessoas com LRM adscritas em alguma Unidade de Saúde 

da Família (USF) de Natal, capital do Rio Grande do Norte, Brasil. 

 

Método 

 A pesquisa foi realizada nas 58 USF de Natal, no período de janeiro a outubro de 

2012. Os critérios de inclusão para participar da investigação foram: ter no mínimo 18 anos, 

LRM diagnosticada por especialista, função cognitiva satisfatória para responder os 

instrumentos de pesquisa propostos e estar cadastrado em uma USF do referido município. 
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 Para a coleta de dados foram realizadas visitas domiciliárias, com o acompanhamento 

de um agente comunitário de saúde. Os dados foram coletados após leitura e assinatura do 

termo de consentimento livre e esclarecido, sendo aplicados um formulário para obter os 

dados sociodemográficos e o questionário Índice de Barthel (IB) para determinar a capacidade 

funcional. 

 O IB é composto por dez itens relacionados às atividades básicas da vida diária 

(ABVDs): banhar-se, vestir-se, alimentar-se, fazer a higiene, levantar-se da cama e sentar-se 

numa cadeira, controlar intestino e bexiga, utilizar banheiro, caminhar e utilizar escadas. A 

pontuação de cada item varia de 0 a 15, conforme a capacidade para realizar a atividade em 

questão. O escore total da escala varia entre 0 a 100 pontos, onde a pontuação igual a 100 

indica total independência; 60-95, leve dependência; 40-55, moderada; 20-35, grave; e < 20, 

total dependência (Moura, Fernanda, Martins, & Campos, 2010). 

 Os dados foram analisados por meio de estatística descritiva e correlacional, através 

do Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 15.0. e apresentados em tabelas. As 

variáveis sociodemográficas e os itens do IB foram descritos por meio de frequências, média, 

desvio padrão e amplitude de distribuição. 

 Para verificar a fidedignidade do questionário IB para a amostra em estudo, efetuou-se 

o Teste Alfa de Cronbach; para verificar as associações entre os fatores sociodemográficos e a 

capacidade funcional para as ABVDs, comparou-se as proporções de frequência por meio do 

teste de Qui-quadrado e teste de Fisher; e para verificar a magnitude de associação entre as 

variáveis utilizou-se o Coeficiente de Contingência e os parâmetros: c≥0,750 = associação 

forte; 0,500 a 0,749 = associação moderada; ≤0,499 = associação fraca (Field, 2009). 

 Foram respeitadas as recomendações da Resolução nº196/96, regulamentada pelo 

Conselho Nacional de Saúde, que trata de pesquisas envolvendo seres humanos. O projeto de 

pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Rio 
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Grande do Norte (protocolo nº 223/11 e CAAE nº 0243.0.051.000-11) e a coleta de dados 

autorizada também pela Secretaria Municipal de Saúde do município. 

 

Resultados 

Perfil sociodemográfico 

 Com relação aos dados sociodemográficos, verificou-se que participaram do estudo 62 

homens e 11 mulheres. A média de idade atual foi de 38,37 anos (±13,09; Xmín=18, Xmáx=79) 

e a média de idade na época da lesão foi de 25,48 anos (±12,11; Xmín=1, Xmáx=68). No tocante 

à raça, 50,7% se declararam pardos, 39,7% brancos, 8,2% negros e 1,4% amarelos. No 

concernente à escolaridade, 33% possuem o ensino médio, 31,3% o ensino fundamental I, 

21,9% o ensino fundamental II, 9,6% o superior, 2,8 pós-graduação e 1,4% nunca 

frequentaram escolas. Em relação ao estado civil, 61,7% são solteiros, 23,3% casados, 6,8% 

vivem com companheiro em uma união estável, 5,5% são divorciados e 2,7% viúvos. Sobre a 

renda per capita, verificou-se que 89,1% sobrevivem com até dois salários mínimos e 10,9% 

com mais de dois. Com relação ao credo religioso, 47,9% são católicos, 33% envangélicos, 

2,7% kardecistas e 16,4% não possuem religião. 

 

Teste de consistência interna do Índice de Barthel 

 O instrumento IB mostrou boa confiabilidade no que diz respeito à consistência 

interna, com Alfa de Cronbach total de 0,836 e com valores de Alfa de Cronbach com item 

deletado variando de 0,797 a 0,836, indicando boa confiabilidade para cada aspecto 

mensurado, pois o intervalo da amplitude de variação não supera o valor do alfa total, fato que 

poderia sugerir itens inconsistentes ou redundantes.   (Ver tabela 1). 
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Tabela 1. Questionário Índice de Barthel testado com o Alfa de 

Cronbach. Natal/RN, Brasil, 2012 

Itens do 

Índice de 

Barthel 

Correlação 

total de itens 

corrigidos 

Alfa de 

Cronbach com 

item deletado 

Alfa de 

Cronbach 

total 

Comer 0,387 0,836 0,836 

Lavar-se 0,593 0,821  

Vestir-se 0,709 0,805  

Arrumar-se 0,544 0,827  

Evacuar 0,560 0,819  

Micção 0,472 0,829  

Usar sanitário 0,696 0,804  

Transferir-se 0,734 0,797  

Deambular 0,472 0,833  

Subir escada 0,454 0,829  

 

Capacidade funcional para as atividades básicas da vida diária 

 Conforme apresentado na Tabela 2, as atividades que as pessoas com LRM 

apresentaram maior dependência foram subir escada (87,7%) e deambular (52,1%). As 

atividades que indicaram maior independência foram comer (91,8%) e arrumar-se (83,6%). 
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Tabela 2 - Distribuição das pessoas com lesão raquimedular 

segundo sua capacidade funcional. Natal/RN, Brasil, 2012. 

Atividades básicas da vida diária N % 

Comer Independente 67 91,8 
 Ajuda 4 5,5 

 Dependente 2 2,7 
Lavar-se Independente 50 68,5 

 Dependente 23 31,5 
Vestir-se Independente 49 67,1 
 Ajuda 17 23,3 

 Dependente 7 9,6 
Arrumar-se Independente 61 83,6 

 Dependente 12 16,4 
Evacuar Continência normal  28 38,4 
 Acidente ocasional 18 24,6 

 Incontinente 27 37 
Micção Continência normal 35 47,9 

 Acidente ocasional 13 17,9 
 Incontinente 25 34,2 
Usar sanitário Independente 41 56,2 

 Ajuda 21 28,7 
 Dependente 11 15,1 

Transferir-se Independente 41 56,2 
 Pequena ajuda 15 20,5 
 Grande ajuda 11 15,1 

 Dependente 6 8,2 
Deambular Independente 9 12,3 

 Ajuda 1 1,4 
 Cadeirante 25 34,2 
 Dependente 38 52,1 

Subir escada Independente 3 4,1 
 Ajuda 6 8,2 

 Dependente 64 87,7 

 

 No tocante a distribuição dos escores médios de capacidade funcional dos 

participantes, com base nos escores de cada atividade, tem-se que foram classificados como 

totalmente independentes 4,1% e a maiora apresentou grau de leve incapacidade funcional 

(52,1%), os demais foram classificados em incapacidade moderada (23,2%) e grave 

incapacidade (15,1%). 
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Associações entre a capacidade funcional e os fatores sociodemográficos 

 Conforme apresentado na Tabela 3, identificou-se associação estatisticamente 

significativa entre a capacidade funcional dos sujeitos com LRM e o sexo (p=0,028), bem 

como a escolaridade (p=0,039). Entretanto, tais associações são de fraco nível de magnitude 

com, respectivamente, c=0,299 e c=0,256. 

 

Tabela 3. Associações entre a capacidade funcional e os fatores sociodemográficos das 

pessoas com lesão raquimedular. Natal/RN, Brasil, 2012. 

Fatores 

sociodemográficos 

Capacidade Funcional   

Dependente Moderado Independente   

N % N % N % p* c 

Sexo         
Masculino 14 22,6 11 17,7 37 59,7 0,028 0,299 

Feminino 1 9,1 6 54,5 4 36,4   
Faixa etária         

  atual         
   < 48 anos 13 22,8 12 21,1 32 56,1 0,548 0,127 
   > 48 anos 2 12,5 5 31,3 9 56,3   

  época da lesão         
   < 34 anos 10 16,7 14 23,3 36 60 0,187 0,210 

   > 34 anos      5 38,5 3 23,1 5 38,5   
Credo religioso         
Sem credo 2 16,7 3 25 7 58,3 0,935 0,043 

Com credo 13 21,3 14 23 34 55,7   
Escolaridade         

<10 anos 12 29,3 6 17,1 23 53,7 0,039 0,256 
≥10 anos 3 9,4 11 31,3 18 59,4   
Estado civil         

Sem companheiro 13 25,5 12 23,5 26 51 0,243 0,193 
Com companheiro 2 9,1 5 22,7 15 68,2   

Renda per capita         
Até 2 SM† 14 21,5 15 23,1 36 55,4 0,867 0,063 
Mais de 2 SM 1 16,7 1 16,7 4 66,7   

Raça         
Não branca 7 24,1 8 27,6 14 48,3 0,544 0,128 

Branca 8 18,2 9 20,5 27 61,4   

Legenda: Dependente = nível de incapacidade total ou grave; Moderado = nível de 

incapacidade moderado; Independente = nível de incapacidade leve ou total capacidade 

funcional; *Nas caselas menores que cinco, considerou-se o teste de Fisher. 
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Discussão 

 A LRM por ser de instalação inesperada, com potencial para causar sequelas 

fisiológicas e psicológicas, e por acometer preferencialmente indivíduos no auge de sua 

produtividade, enquadra-se como um importante problema de saúde pública em âmbito 

mundial (Brito, Chein, Marinho, & Duarte, 2011). Tal realidade foi evidenciada no presente 

estudo, no qual as médias de idade atual e na época da lesão dos sujeitos com LRM indicaram 

tratar-se de pessoas jovens. A maior proporção de homens corrobora outros estudos de 

prevalência relacionados à LRM (Coura et al., 2012; Brito, Chein, Marinho, & Duarte, 2011; 

França et al., 2011; Saadat et al., 2010). 

 Outras variáveis sociodemográficas revelaram um perfil com fatores complicadores 

para a reaquisição da capacidade funcional, como a pouca escolaridade, a baixa renda e viver 

sem companheiro. As consequências de uma LRM incidem, muitas vezes, em um indivíduo 

independente que se torna parcial ou completamente dependente de outras pessoas para 

satisfazer suas necessidades básicas, sendo a falta de companheiro e a baixa renda percalços a 

serem superados na busca de um cuidador, seja ele leigo ou profissional. Tal situação tende a 

representar um desgaste econômico, social, familiar e psicológico que, em conjunto, 

interferirão na capacidade funcional desses indivíduos (Conceição et al., 2010). 

 Em contrapartida, os participantes apresentaram um fator que pode contribuir para sua 

(re)adaptação, pois a maioria afirmou ter credo religioso. Outro estudo analisou a 

interferência do fator religioso/espiritual na superação de sofrimento físico e concluiu que a 

esperança alimentada pela fé e por um credo religioso auxilia na superação de estados 

subjetivos como a impotência, a desesperança e a negação da atual situação de saúde. De 

maneira geral, só após superar o trauma psicológico, o indivíduo com LRM busca com maior 

empenho (re)adquirir a capacidade funcional (Amaral, 2009). 
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 Tendo em vista que a literatura aponta fatores intervenientes para a capacidade 

funcional de indivíduos com LRM que extrapolam questões meramente fisiológicas (Coura et 

al., 2012; França et al., 2011; Henao-Lema, & Pérez-Parra, 2010), foi pertinente verificar se 

fatores sociodemográficos podem influenciar a capacidade de pessoas com LRM realizarem 

ABVD. Para tanto, e podendo-se considerar como uma potencialidade do estudo, utilizou-se o 

Índice de Barthel, o qual, apresentou boa confiabilidade para cada aspecto mensurado. 

 No que se refere à análise da capacidade funcional, a constatação de que a maioria dos 

participantes apresentou grau de leve dependência e que poucos participantes são totalmente 

independentes se deve, principalmente, porque esses indivíduos apresentam alterações na 

motricidade e sensibilidade, acarretando dependência de terceiros para realização de parte de 

suas ABVD (Machado, & Scramin, 2010). 

 A capacidade funcional foi mensurada pela avaliação de diferentes ABVD, sendo 

identificada maior dependência para atividades que exigem mobilidade física e força dos 

membros inferiores, como subir escadas e deambular. Nessa perspectiva, são relevantes as 

ações de enfermagem que estimulem a prática de atividades físicas pelas pessoas com LRM, 

contribuindo com a autodefesa, o autocuidado, a satisfação de necessidades básicas e 

atividades recreativas (Miranda et al., 2010). 

 Por outro lado, as atividades nas quais os participantes afirmaram ter maior 

independência foram comer e arrumar-se. No que se refere à contribuição dessas atividades às 

funções fisiológicas do corpo, tem-se que a nutrição adequada, o bem estar com a própria 

imagem e a mobilidade produzida durante essas atividades, ativam os sistemas digestório, 

muscular, esquelético e circulatório, o que contribui para o funcionamento geral do corpo 

(Miranda et al., 2010). Inclusive para as questões psicológicas, pois ser independente, mesmo 

que em algumas atividades, aumenta a auto-estima do indivíduo com LRM, estimula a busca 
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pela (re)adaptação, melhora seu convívio social e diminui a carga de cuidados exigidos de 

terceiros (Conceição et al., 2010). 

No que se refere às associações entre a capacidade funcional e os fatores 

sociodemográficos, identificou-se significância estatística para as variáveis sexo e 

escolaridade, apesar da baixa magnitude estatística. Esse achado corrobora com a literatura 

científica, a qual, indica que as mulheres, por apresentarem maior prevalência de condições 

incapacitantes não-fatais, geralmente possuem maior dificuldade de realizar atividades 

quando comparadas com os homens (Giacomin, Peixoto, Uchoa, & Lima-Costa, 2008). Outra 

concordância com o conhecimento anterior da área é a associação entre as deficiências e a 

quantidade de anos de estudo, não estando muito clara a direcionalidade estatística dessa 

relação (França, Pagliuca, & Baptista, 2008). 

 Uma outra investigação realizada em 12 cidades da Paraíba, Brasil, com 75 pessoas 

com LRM não identificou associação entre as variáveis sociodemográficas e a incapacidade 

funcional, todavia observou-se maior prevalência de independência entre os sujeitos que 

tinham credo religioso (Coura et al., 2012). 

 Outro estudo realizado na Colômbia concluiu que além de variáveis clínicas como o 

nível da lesão e a ocorrência de complicações, alguns fatores sociodemográficos como a idade 

e o sexo podem interferir na independência das pessoas com LRM (Henao-Lema, & Pérez-

Parra, 2010. Nesse contexto, acredita-se que a incapacidade funcional é maior entre pessoas 

mais velhas, pois essas acabam sendo acometidas por doenças crônicas não-transmissíveis, 

bem como acabam perdendo potencial músculo-esquelético (Giacomin, Peixoto, Uchoa, & 

Lima-Costa, 2008). 

 De modo geral, a frequência de independência funcional foi maior no sexo masculino, 

resultado que corrobora com a literatura (Blanes, Carmagnani, & Ferreira, 2009). Outro 

pesquisa identificou que as frequências de incapacidade funcional para as atividades da vida 
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diária foram maiores no sexo feminino, exceto com relação à micção (Coura et al., 2012). Isso 

ocorre porque as mulheres possuem uma recuperação neurológica natural mais lenta, de 

maneira que os homens, geralmente, apresentam maior funcionalidade com o passar do tempo 

durante o processo de reabilitação (Henao-Lema, & Pérez-Parra, 2010). 

 A associação da escolaridade com a capacidade funcional deve ser melhor investigada, 

pois como tais variáveis foram verificadas concomitantemente não se pode determinar a 

direcionalidade da relação, configurando-se como uma fragilidade do estudo. Nessa 

perspectiva, tanto o nível de capacidade funcional pode influenciar no acesso aos diversos 

níveis educacionais, como a baixa escolaridade pode gerar dificuldades para obter trabalho, 

renda e acesso aos serviços de saúde, fatores importantes para o desenvolvimento de 

habilidades e independência para realizar ABVD (Coura et al., 2012). 

 Uma coorte retrospectiva, desenvolvida com dados do National Spinal Cord Injury 

Statistical Center, Estados Unidos, por meio da análise de 11.685 prontuários de pessoas com 

LRM identificou associação entre a capacidade funcional desses sujeitos com a renda, as 

condições de moradia e de emprego (Cohen, Marino, Sacco, & Terrin, 2012). 

 Apesar da limitação do estudo no tocante a dificuldade de generalização dos resultados 

diante do tamanho amostral, a contribuição para a prática de enfermagem é indicar a 

necessidade dos enfermeiros considerarem as características sociodemográficas no 

planejamento da assistência às pessoas com LRM. Além disso, tem-se que alguns enfermeiros 

não tiveram a experiência de cuidar de pessoas com LRM, portanto, os resultados 

apresentados facilitam o encontro desses profissionais e/ou estudantes com a realidade vivida 

por esses sujeitos e suas necessidades específicas (Henao-Lema, & Pérez-Parra, 2010). 

 A enfermagem está presente em cada uma das fases de reabilitação, seja no hospital ou 

na comunidade. É tarefa dos enfermeiros compreender a pessoa considerando, além de sua 

condição física, o seu ambiente familiar, pois as características sociais, econômicas e 
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demográficas interferem na capacidade funcional. Portanto, é preciso reconhecer as limitações 

potenciais e fomentar redes de apoio para a reabilitação, inclusive na assistência comunitária 

(Echeverría, Price, & Muñoz, 2011). 

 

Aplicação 

 Os resultados demostraram que o sexo e o grau de escolaridade são variáveis que 

interferem na capacidade de pessoas com LRM realizarem ABVD. Portanto, conclui-se que 

os aspectos sociodemográficos podem influenciar na capacidade funcional desses sujeitos e 

devem ser considerados durante as etapas do processo de enfermagem. 

 Acredita-se que uma abordagem envolvendo as questões físicas e sociodemográficas 

pode servir como referência para ajustes das atuais políticas públicas, programas e ações em 

saúde e enfermagem, com vistas a transcender as abordagens terapêuticas tradicionais, sendo 

o indivíduo encarado como agente ativo no processo de reabilitação. Uma proposta mais 

inclusiva e voltada para o funcionamento pleno do complexo biopsicosocial é capaz de 

oferecer ao indivíduo com LRM mais oportunidades de ser reintegrado ao seu contexto social 

e cultural, com maior grau de independência funcional e autonomia. 

 

Financiamento 

 Estudo realizado com auxílio de financiamento do Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), Brasil, MCT/CNPq nº 14/2011 - 

Universal. Auxílio à pesquisa Processo nº 482618/2011-6. 
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ARTIGO 4 

 

 

Validação de conteúdo do instrumento para consulta de enfermagem na visita 

domiciliar às pessoas com lesão medular 

 

Alexsandro Silva Coura3; Bertha Cruz Enders2 
 

Objetivo: validar o conteúdo de um Instrumento para Consulta de Enfermagem na Visita 

Domiciliar às Pessoas com Lesão Medular, segundo a Teoria do Déficit de Autocuidado. 

Método: estudo de desenvolvimento metodológico, realizado em 2012, no qual, o instrumento 

foi encaminhado, juntamente com um formulário de avaliação, para apreciação de seis 

especialistas, sendo a concordância entre eles analisada por meio do teste Kappa, aceitando-se 

valores >0,75. Os critérios avaliados foram: organização, clareza, simplicidade, facilidade de 

leitura, adequação do vocabulário, objetividade, precisão, credibilidade e adequação. 

Considerou-se como frequência excelente de respostas positivas valores ≥90%. Utilizou-se o 

teste Qui-quadrado para investigar as diferenças entre as proporções observadas. Resultados: 

verificou-se que os itens diagnósticos, intervenções e avaliação de enfermagem das facetas 

dos domínios Nutrição, Higiene, Eliminação, Físico, Social e Psicológico e, a faceta 

Capacidade para realizar atividades laborais apresentaram discordância entre os especialistas 

(k=0,02). Nos demais itens ocorreu concordância, com kappa variando de 0,72 a 1. Após a 
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supressão dos itens com discordância entre os especialistas, todos os critérios atingiram 

índices excelentes e não ocorreram diferenças significativas entre as proporções das respostas 

da avaliação dos especialistas (p>0,05). Conclusões: o instrumento apresenta validade para 

servir como guia para os enfermeiros na realizaçao da consulta sistematizada de enfermagem 

na visita domiciliar às pessoas com lesão medular, com enfoque no autocuidado, devendo 

passar por outros níveis de validação quando aplicado no âmbito clínico. 

Descritores: Enfermagem; Traumatismos da Medula Espinhal; Autocuidado; Consulta a 

Domicílio; Estudos de Validação. 

 

Content validity of an instrument for nursing consultation in the home visit to people 

with spinal cord injury 

 

Objective: to validate the content of an instrument for the nursing consultation during the 

home visit to people with spinal cord injury based on the Selfcare Deficit Theory. Method: 

methodological study conducted in 2012 in which the instrument and an evaluation foram 

were forwarded to six experts. The inter-rater agreement was analyzed using the Kappa Test 

with an acceptance value of >0,75. The evaluating criteria were: organization, clarity, 

simplicity, readability, vocabulary adequacy, objectivity, credibility, and adequacy. Positive 

responses with frequency of ≥90% were considered excellent. The chi-square test was used to 

investigate the differences observed.  Results: the items diagnoses, interventions and nursing 

evaluation in the domain features of Nutrition, Hygiene, Elimination, Physical, Social and 

Psychological, and the Capacity for Work Activities presented disagreement among the experts 

(k=002).  The experts were in agreement on the other items, with a kappa statistic varying from 0,72 to 

1. When the items in disagreement were suppressed, all the criteria obtained excellent indices and no 

significant diferences were observed in the proportions of the evaluation responses (p>0,05).  

Conclusions: the instrument has validity and can serve as a guide for nurses to conduct a 
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systematized nursing consultation with a focus on self-care during the home visit to people 

with spinal cord injury. The instrument should undergo other validations in the clinical 

ambiance. 

Descriptors: Nursing; Spinal Cord Injuries; Self Care; House Calls; Validation Studies. 

 

Validación de contenido de un instrumento para la consulta de enfermería en la visita 

domiciliaria a las personas con lesión de la médula espinal 

 

Objetivo:  validar el contenido de un instrumento para la consulta de enfermera en la visita 

domiciliaria a las personas con traumatismo de la medula espinal y de acuerdo con la Teoría 

de Déficit del Autocuidado. Método: estudio metodológico que se llevó a cabo en 2012. El 

instrumento y un formulario de evaluación fueron encaminados a los seis jueces. La 

discordancia entre los jueces se analizó por medio del teste de Kappa con los valores >0,75. 

Se evaluaron los criterios: organización, claridad, simplicidad, facilidad de lectura, 

adecuación del vocabulario, objetividad, precisión, credibilidad, y adecuación. Se 

consideraron excelentes las respuestas positivas que tuvieron frecuencia ≥90%. Las 

diferencias entre las proporciones fueron investigadas con la prueba Chi-cuadrado.  

Resultados: los ítems diagnósticos, intervenciones y evaluación de enfermería pertinentes a 

las facetas de los dominios Nutrición, Higiene, Eliminación, Físico, Social y Psicológico, y la 

faceta Capacidad para Realizar Actividades Laborales presentaron discordancia entre los 

jueces (k=0,02).  Los otros ítems obtuvieron concordancia con la prueba de Kappa variando 

entre 0,72 y 1. Con la supresión de los ítems con discordancia todos los criterios obtuvieron 

índices excelentes y no ocurrieron diferencias significativas entre las proporciones de las 

respuestas de evaluación de los jueces (p>0,05). Conclusión: el instrumento presenta validad 

para ser usado por las enfermeras como guía para conducir la consulta sistematizada de 



112 

 

enfermera en la visita domiciliaria a las personas con  las personas con lesión de la médula 

con foco en el autocuidado. El instrumento deberá ser validado en otros niveles en el 

ambiente clínico. 

Descriptores: Enfermería; Traumatismos de la Médula Espinal; Autocuidado; Consulta a 

Domicilio; Estudios de Validación. 

 

Introdução 

 A prevalência de sujeitos com lesão medular (LM) aumentou consideravelmente, 

configurando-se como um grave problema de saúde pública mundial. Acomete, 

principalmente, adultos jovens que acabam ficando com alguma deficiência severa no auje de 

sua idade produtiva(1). Este agravo ocorre, principalmente, devido às lesões traumáticas como 

acidentes laborais, com arma de fogo e arma branca, quedas e mergulho em águas rasas. 

Todavia, doenças bacterianas, viróticas e neoplasias também são etiologias que podem causar 

a LM(2). 

 Ao considerar que grande parte das pessoas com LM tornam-se paraplégicas ou 

tetraplégicas, ficando muitas vezes acamadas ou com dificuldade de locomoção(1), entende-se 

que uma estratégia bastante útil no âmbito da atenção primária seja a visita domiciliar 

realizada por enfermeiros, a qual pode ser entendida como uma atividade que pode subsidiar 

ações no âmbito do processo saúde/doença ou o planejamento de intervenções com a 

finalidade de promover a saúde individual e coletiva, constituindo-se como uma importante 

tecnologia de trabalho em saúde(3). 

 Além da dificuldade de deslocamento às Unidade de Saúde da Família (USF), existem 

os percalços de acesso às instalações das próprias USF, tais como: banheiros inacessíveis 

(96%); piso fora do padrão (75%); telefones instalados inadequadamente (55%); portas fora 

do padrão legal (30%); local do bebedouro dificulta a utilização por cadeirante (30%); 
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escadarias sem corrimão (20%); balcões em desacordo com padrão (20%); e não possui 

bebedouros ou filtros (15%)(4). 

 Para que a visita domiciliar seja satisfatoriamente executada é necessário que a 

consulta de enfermagem tenha boa qualidade, buscando-se identificar possíveis problemas de 

saúde e efetuar intervenções com o objetivo de promover, proteger, recuperar ou reabilitar a 

saúde dos usuários, família e comunidade(3). 

 Entretanto, se desconhece instrumento específico para nortear a consulta de 

enfermagem na visita domiciliar de pessoas com LM, fato que pode estar prejudicando a 

assistência de saúde para essa demanda. Salienta-se que a deficiência de recursos tecnológicos 

é uma das causas do desassistir presente nos cuidados aos indivíduos com LM. Tal lacuna é 

preocupante, pois no âmbito do processo de trabalho os instrumentos e tecnologias são 

importantes para articular e intervir sobre os objetos(5). 

 Normalmente, os instrumentos são desenvolvidos com base em algum arcabouço 

teórico, o qual possibilita o embasamento para a criação das tecnologias, as quais devem ser 

validadas. O processo de validação consiste na execução de procedimentos que visam atestar 

confiança na eficácia do material produzido para determinado objetivo, podendo ser objeto de 

validação o conteúdo e os aspectos psicométricos, bem como a fidedignidade de determinado 

instrumento(6). 

 O conteúdo e os aspectos psicométricos podem ser validados por meio da análise de 

especialistas, os quais são indivíduos que possuem capacidade para analisar o construto, 

conferindo-lhe validade. Esse método de análise por meio da avaliação de especialistas na 

criação e aperfeiçoamento de instrumentos na área de saúde já é prática consolidada(6). 

 Portanto, considerando que, no âmbito da prática de enfermagem, as tecnologias são 

ferramentas importantes para dar maior qualidade ao cuidado(7), objetivou-se validar o 
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conteúdo de um Instrumento para Consulta de Enfermagem na Visita Domiciliar às Pessoas 

com Lesão Medular (INCEVDOP-LM), segundo a Teoria do Déficit de Autocuidado. 

 Nesse contexto, acredita-se na pertinência do estudo, pois espera-se que tenha impacto 

social, levando ao desenvolvimento de tecnologia, que contribuirá para qualificar a consulta 

de enfermagem e a assistência de saúde às pessoas com LM. O estudo possibilitará ainda, 

melhorar o processo de trabalho da enfermagem e os programas de assistência desenvolvidos 

na atenção primária à saúde, de modo que a prática dos enfermeiros poderá ser provida de 

maior qualificação. 

 

Referencial teórico-metodológico 

 Existem vários modelos teóricos de enfermagem, porém dada a complexidade do 

cuidado das pessoas com LM e as peculiaridades do cuidado no âmbito domiciliar, acredita-se 

que a Teoria do Déficit de Autocuidado de Dorothea Orem é uma abordagem que pode 

nortear a construção de um instrumento para consulta de enfermagem às pessoas com LM, por 

permitir um conhecimento mais amplo sobre as reais necessidades e possibilidades de 

enfrentamento desses indivíduos(8). 

 Um estudo constatou que a teoria de Orem é aplicável ao ambiente domiciliar, 

possibilitando auxiliar o paciente a medida que permite identificar os déficits de autocuidado 

e buscar a superação das limitações(8). 

 Compõem o modelo de autocuidado três teorias relacionadas: a teoria dos sistemas de 

enfermagem; a teoria do déficit de autocuidado e a teoria do autocuidado. A teoria do 

autocuidado é embasada por conceitos que estão relacionados: Fatores condicionantes básicos 

- fatores sociodemográficos, o estado de desenvolvimento e de saúde, a orientação cultural e 

as características do sistema de saúde vigente; Autocuidado - ações que os sujeitos executam 
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em seu benefício para a manutenção da saúde, do bem estar e da vida; Ação de autocuidado - 

capacidade do indivíduo engajar-se no autocuidado(9). 

 A Teoria do Déficit de Autocuidado é dividida em três necessidades de autocuidado: 

1-Requisitos de Autocuidado Universais - comuns a todas as pessoas, durante a totalidade do 

ciclo vital, relacionado às necessidades básicas; 2-Requisitos de Autocuidado de 

Desenvolvimento - cuidados que apoiam os processos vitais e de desenvolvimento, durante 

etapas específicas da vida; e 3-Requisitos de Autocuidado de Desvio da Saúde - cuidados para 

as pessoas enfermas. Assim, compreende-se requisito de autocuidado como uma necessidade 

específica para regulação do desenvolvimento e funcionamento humano(9). 

 Com base nos requisitos de autocuidado, Orem propõe três sistemas de enfermagem: I. 

Sistema Totalmente Compensatório: o enfermeiro realiza o autocuidado, compensando a 

incapacidade do paciente, o qual deve ser apoiado e protegido; II. Sistema Parcialmente 

Conpensatório: o enfermeiro apoia o paciente, realizando algumas ações, porém existe ação 

bilateral; III. Sistema de Apoio - Educação: o enfermeiro apoia o autocuidado, porém é o 

próprio paciente quem executa as ações(9). 

 

Método 

 Trata-se de um estudo de desenvolvimento metodológico, com abordagem 

quantitativa, realizado em 2012. Considerado uma estratégia que busca elaborar uma nova 

intervenção ou melhorar uma intervenção existente ou, ainda, um instrumento, dispositivo ou 

um método através do uso sistemático de conhecimentos existentes(10). 

 O estudo foi desenvolvido em duas fases. I. Construção do instrumento; II. Validação 

do conteúdo. Na Fase I, elaborou-se o INCEVDOP-LM, com base nas necessidades de 

autocuidado das pessoas com LM, verificadas em um estudo transversal inicial, no modelo 
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conceitual da Teoria do Déficit de Autocuidado, em revisão da literatura científica da área e 

na experiência dos pesquisadores. 

 O INCEVDOP-LM possui instruções como guia para o preenchimento e é composto 

por cinco partes: I-Acolhimento; II-Identificação; III-Requisitos de autocuidado de 

desenvolvimento; IV-Requisitos de autocuidado universais; V-Requisitos de autocuidado nos 

desvios de saúde. 

   O Acolhimento compõe-se de cincos passos que devem ser seguidos pelos enfermeiros 

no início da consulta da melhor maneira que a situação/contexto de cada visita domiciliar 

possibilitar. Esses passos são importantes para facilitar o vínculo e a confiança entre o 

enfermeiro e o usuário, bem como propiciar um ambiente satisfatório para a realização das 

intervenções de enfermagem. 

 Na parte referente a Identificação, os subitens apresentados são: nome do usuário, 

sexo, idade, naturalidade, estado civil, religião, escolaridade, profissão, raça, e renda per 

capita da família. Tais dados podem subsidiar o conhecimento da realidade sociodemográfica 

dos sujeitos. 

 Os Requisitos de autocuidado de desenvolvimento compõem-se de: Antecedentes 

pessoais (imunização, condições pregressas, internações, cirurgias, medicamentos); 

Antecedentes familiares (condições pregressas) e Exame físico (sinais vitais, sistema 

neurológico - cabeça e pescoço, sistema cardiovascular, sistema respiratório - tórax, sistema 

gastrointestinal e urinário). 

 A parte Requisitos de autocuidado universais é composta por seis domínios e suas 

respectivas facetas: Domínio Nutrição (capacidade para comer, preparar os alimentos, 

comprar os alimentos, alterar os hábitos alimentares); Domínio Higiene (capacidade para 

tomar banho, lavar-se, arrumar-se, alterar os hábitos de higiene, manter o ambiente limpo) 

Domínio Eliminação (capacidade para evacuar, realizar a micção); Domínio Físico 
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(capacidade para mobilizar-se, promover a própria saúde, realizar atividades de lazer); 

Domínio Social (capacidade para estabelecer relações sociais); Domínio Psicológico 

(capacidade para enfrentar as mudanças decorrentes da lesão, manter-se espiritualmente bem). 

 A parte Requisitos de autocuidado nos desvios de saúde permite identificar: queixas, 

evolução das queixas, Diagnósticos de Enfermagem, descrição da implementação das 

intervenções planejadas e avaliação. Além disso, é possível inserir: data, previsão da 

periodicidade de visitas domiciliares, previsão da data e horário da próxima visita domiciliar e 

assinatura do Enfermeiro(a)/COREN. 

 Salienta-se ainda, que ao final de cada domínio e da parte Requisitos de autocuidado 

universais, o INCEVDOP-LM possibilita verificar: pontuação global, escore de avaliação, 

diagnósticos de enfermagem, sistema de assistência, intervenções de enfermagem e avaliação, 

com base nos seguintes parâmetros: Escala: 1-Total dependência; 2-Substancial dependência; 

3-Moderada dependência; 4-Leve dependência; 5-Total independência; Definições: I-Sistema 

Totalmente Compensatório: o enfermeiro realiza o autocuidado, compensando a incapacidade 

da pessoa com lesão medular, a qual deve ser apoiada e protegida (Escore: 1); II-Sistema 

Parcialmente Compensatório: o enfermeiro apoia a pessoa com lesão medular, realizando 

algumas ações, porém existe ação bilateral (Escores: 2, 3, 4); III-Sistema de Apoio - 

Educação: o enfermeiro apoia o autocuidado, porém é a própria pessoa com lesão medular 

quem executa as ações (Escore: 5); Pontuação da faceta: somatório da pontuação dos itens 

que compõem a faceta; Pontuação Global do domínio: média aritmética da pontuação das 

facetas que compõem o domínio; Pontuação Global dos Requisitos de Autocuidado 

Universais do INCEVDOP-LM: média aritmética da pontuação global dos domínios que 

compõem o INCEVDOP-LM (Parte IV). 

 O instrumento foi encaminhado, juntamente com um formulário de avaliação, para 

apreciação de seis especialistas, enfermeiros, com titulação de doutor, produção científica na 
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área de desenvolvimento de tecnologias ou assistência às pessoas com lesão medular e 

publicação com qualis A2, sendo a concordância entre eles analisada por meio do teste 

Kappa, aceitando-se valores >0,75. Salienta-se que foram selecionados sete especialistas, 

porém o formulário de um deles não foi considerado por preenchimento com lacunas 

significativas, totalizando seis especialistas. 

 Os critérios avaliados foram: organização, clareza, simplicidade, facilidade de leitura, 

adequação do vocabulário, objetividade, precisão, credibilidade e adequação. Considerou-se 

como frequência excelente de respostas positivas valores ≥90%. 

 Os dados coletados foram implantados em um banco de dados eletrônico e analisados 

por meio do programa SPSS base para Windows 20.0 e apresentados por meio de tabelas com 

frequências relativas e os valores dos testes estatísticos. Utilizou-se o teste Qui-quadrado para 

investigar as diferenças entre as proporções observadas, considerando os intervalos de 

confiança em 95% (p<0,05).  

 O projeto foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte. Após aprovação iniciou-se a coleta de dados (CAAE no 

0243.0.051.000-11). Os participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido, e tiveram garantidos o sigilo, a privacidade e o direito a declinar, em qualquer 

momento da investigação, sem qualquer tipo de ônus devido a sua desistência. 

 

Resultados 

 Na Tabela 1 são apresentadas as frequências de respostas dos especialistas sobre os 

critérios psicométricos dos itens do INCEVDOP-LM. Percebe-se que todos os critérios 

atingiram frequências totais maiores que 90%, porém alguns especialistas indicaram valores 

abaixo de 80%. As proporções observadas apresentaram diferenças, com significância 

estatística, entre os especialistas, em todos os critérios (p<0,001). 
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Tabela 1 - Distribuição do total de respostas dos especialistas sobre os critérios 

psicométricos dos itens do INCEVDOP-LM. Natal/RN, Brasil. 2012. 

Critérios 

psicométricos 

Juiz 1 Juiz 2 Juiz 3 Juiz 4 Juiz 5 Juiz 6 Total  

% % % % % % % p 

Organização         

Sim 78,5 97,9 77,1 98,8 92,6 98,5 90,6 <0,001 
Não 21,5 2,1 22,9 1,2 7,4 1,5 9,4  

Clareza         

Sim 79,4 99,1 78,2 99,7 99,7 99,1 92,4 <0,001 
Não 20,6 0,9 21,8 0,3 0,3 0,9 7,6  

Simplicidade         
Sim 79,4 98,2 76,8 98,8 95 98,2 91,1 <0,001 
Não 20,6 1,8 23,2 1,2 5 1,8 8,9  

Leitura         
Sim 79,4 99,4 78,2 99,7 99,4 99,4 92,6 <0,001 

Não 20,6 0,6 21,8 0,3 0,6 0,6 7,4  
Vocabulário         

Sim 79,7 99,4 78,5 99,4 99,4 99,4 92,7 <0,001 

Não 20,3 0,6 21,5 0,6 0,6 0,6 7,3  
Objetividade         

Sim 78,2 97,9 77,1 99,4 93,2 98,2 90,7 <0,001 
Não 21,8 2,1 22,9 0,6 6,8 1,8 9,3  

Precisão         

Sim 79,7 98,5 77,6 98,8 92,9 98,8 91,1 <0,001 
Não 20,3 1,5 22,4 1,2 7,1 1,2 8,9  

Credibilidade         
Sim 79,7 99,1 78,2 99,4 99,1 99,1 92,5 <0,001 
Não 20,3 0,9 21,8 0,6 0,9 0,9 7,5  

Adequação         
Sim 79,7 97,4 76,5 97,6 92,1 97,4 90,1 <0,001 

Não 20,3 2,6 23,5 2,4 7,9 2,6 9,9  

 

 Conforme apresentado na Tabela 2, foi possível verificar que os itens diagnósticos, 

intervenções e avaliação de enfermagem das facetas dos domínios Nutrição, Higiene, 

Eliminação, Físico, Social e Psicológico e, a faceta Capacidade para realizar atividades 

laborais apresentaram discordância entre os especialistas (k=0,02). Nos demais itens ocorreu 

concordância, com kappa variando de 0,72 a 1. 

 

 

 



120 

 

Tabela 2 - Valores de concordância Kappa dos especialistas sobre os critérios psicométricos dos itens 

do INCEVDOP-LM. Natal/RN, Brasil. 2012. 
Itens Critérios psicométricos - Kappa 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Instruções 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 1 
Acolhimento 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 1 0,76 0,76 0,76 
Identificação 1 1 0,78 1 1 1 1 1 1 
RA de desenvolvimento 1 0,77 1 1 1 1 1 0,77 0,77 
Exame físico 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Sistema neurológico 1 1 1 1 1 0,78 1 1 0,78 
Sistema cardiovascular 0,72 1 1 1 1 0,72 0,72 1 1 
Sistema respiratório 1 1 0,76 1 1 1  0,76 1 0,76 
S. gastrointestinal e urinário 1 1 1 1 1 1 1 1 0,77 
RA universais 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
CP para comer 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
CP para preparar os alimentos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
CP para comprar os alimentos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
CP alterar hábitos alimentares 1 1 0,76 1 1 1 1 1 1 
APC - facetas do domínio Nutrição 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
DIAE - facetas do domínio Nutrição 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 
APC - domínio Nutrição 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
CP tomar banho 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
CP lavar-se 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
CP arrumar-se 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
CP alterar os hábitos de higiene 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
CP manter o ambiente limpo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
APC - facetas do domínio Higiene 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
DIAE - facetas do domínio Higiene 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 
APC - domínio Higiene 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
CP evacuar 0,76 1 1 1 1 1 0,76 1 1 
CP realizar a micção 0,76 1 1 1 1 1 0,76 1 1 
APC - facetas do domínio Eliminação 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
DIAE - facetas do domínio Eliminação  0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 
APC - domínio Eliminação 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
CP mobilizar-se 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
CP promover a própria saúde 1 1 0,76 1 1 1 1 1 1 
CP realizar atividades laborais 1 0,02 0,02 1 0,02 1 1 1 0,02 
CP realizar atividades de lazer 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
APC - facetas do domínio Físico 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
DIAE - facetas do domínio Físico 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 
APC - domínio Físico 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
CP estabelecer relações sociais 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
APC - facetas do domínio Social 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
DIAE - facetas do domínio Social 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 
APC - domínio Social 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
CP enfrentar as mudanças 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
CP manter-se espiritualmente bem 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
APC - facetas do domínio Psicológico 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
DIAE - facetas do domínio Psicológico 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 
APC - domínio Psicológico 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
APC - INCEVDOP-LM - Parte IV 0,76 1 1 1 1 0,76 1 1 1 
RA nos desvios de saúde 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
 RA=Requisitos de autocuidado; S=Sistema; CP=Capacidade para; APC=Aspectos de pontuação e 
classificação; DIAE=Diagnósticos, intervenções e avaliação de enfermagem; 1=Organização, 
2=Clareza; 3=Simplicidade; 4=Facilidade de leitura; 5=Adequação do vocabulário; 6=Objetividade; 
7=Precisão; 8=Credibilidade; 9=Adequação. 
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 Na Tabela 3, percebe-se que após a supressão dos itens com discordância entre os 

especialistas, todos os critérios atingiram índices excelentes e não ocorreram diferenças 

significativas entre as proporções das respostas da avaliação dos especialistas (p>0,05). 

Tabela 3 - Distribuição do total de respostas dos especialistas sobre os critérios 
psicométricos dos itens do INCEVDOP-LM, sendo retirados aqueles com 
discordâncias pelo Kappa. Natal/RN, Brasil. 2012. 

Critérios 

psicométricos 

Juiz 1 Juiz 2 Juiz 3 Juiz 4 Juiz 5 Juiz 6 Total  

% % % % % % % p 

Organização         
Sim 99,1 98,8 97,3 98,8 98,8 99,4 98,7 0,231 

Não 0,9 1,2 2,7 1,2 1,2 0,6 1,3  
Clareza         

Sim 99,4 99,1 98,5 99,7 99,7 99,1 99,1 0,677 
Não 0,6 0,9 1,5 0,3 0,3 0,9 0,9  

Simplicidade         

Sim 99,4 98,2 97,1 98,8 98,5 98,2 98,4 0,255 
Não 0,6 1,8 2,9 1,2 1,5 1,8 1,6  

Leitura         
Sim 99,4 99,4 98,5 99,7 99,4 99,4 99,3 0,545 
Não 0,6 0,6 1,5 0,3 0,6 0,6 0,7  

Vocabulário         
Sim 99,7 99,4 98,8 99,4 99,4 99,4 99,3 0,920 

Não 0,3 0,6 1,2 0,6 0,6 0,6 0,7  
Objetividade         

Sim 99,4 98,8 97,3 99,4 99,4 99,1 98,9 0,067 

Não 0,6 1,2 2,7 0,6 0,6 0,9 1,1  
Precisão         

Sim 99,7 98,5 97,9 98,8 99,1 98,8 98,8 0,408 
Não 0,3 1,5 2,1 1,2 0,9 1,2 1,2  

Credibilidade         

Sim 99,7 99,1 98,5 99,4 99,1 99,1 99,1 0,677 
Não 0,3 0,9 1,5 0,6 0,9 0,9 0,9  

Adequação         
Sim 99,7 97,4 96,7 97,6 98,2 97,4 97,8 0,128 
Não 0,3 2,6 3,3 2,4 1,8 2,6 2,2  

 

 Discussão 

 A apreciação de uma equipe de especialistas em determinada área de conhecimento 

possibilita melhorar e legitimar um novo instrumento que está sendo desenvolvido(11). O 

presente estudo buscou validar o conteúdo de um instrumento (INCEVDOP-LM) que visa 

nortear a consulta de enfermagem na visita domiciliar as pessoas com LM, de maneira que o 
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autocuidado seja enfocado de forma eficiente(9), buscando tornar esses indivíduos capazes de 

atenderem as suas necessidades básicas sem o auxílio ou com o mínimo auxílio de terceiros. 

 A avaliação dos especialistas referendou o INCEVDOP-LM como um instrumento de 

conteúdo válido, sendo pertinente para nortear a consulta de enfermagem para pessoas com 

LM de modo sistematizado e possibilitando uma melhor assistência de enfermagem no âmbito 

do autocuidado. Destaca-se a legitimidade das frequências das respostas dos especialistas 

sobre os critérios psicométricos dos itens do INCEVDOP-LM, os quais, atingiram valores 

acima do considerado como satisfatório. 

  Alguns especialistas apresentaram respostas negativas para alguns critérios; constatou-

se que existiu diferenças significativas entre tais experts; e discordância kappa de alguns itens. 

Nesse contexto, foi necessário incorporar as sugestões dos especialistas para o 

aperfeiçoamento do construto. Assim, removeu-se a faceta sobre atividades de trabalho, bem 

como os itens sobre diagnósticos, intervenções e avaliação de enfermagem específicos de 

cada faceta. Os rearranjos reduziram o tamanho do INCEVDOP-LM, eliminou repetições 

desnecessárias e as diferenças significativas entre os avaliadores. A redução foi importante, 

pois a Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) e seu registro demandam tempo e 

impactam a carga de trabalho dos enfermeiros(12). 

Salienta-se que a adequação do processo operacional sugerido no preenchimento do 

instrumento à SAE foi considerada, pois é de suma importância para instrumentalizar e 

humanizar as ações de enfermagem(12). 

 As respostas positivas foram maioria em todos os critérios, sugerindo que os 

especialistas compreenderam todos os itens do INCEVDOP-LM, e que, consequentemente, o 

conteúdo do instrumento revela potencial de compreensão e utilização pelos enfermeiros da 

atenção primária em saúde. Essa constatação é importante, pois buscou-se utilizar conceitos 



123 

 

da própria Teoria do Autocuidado(9), fato que, presumivelmente, poderia gerar dificuldade de 

operacionalização. 

O INCEVDOP-LM possibilita a verificação e, consequentemente, o cuidado às 

necessidades marcantes, como aquelas relacionadas à dificuldade de locomoção/mobilidade, 

bem como às necessidades com menor frequência ou com caráter mais subjetivo. Essa 

característica, circunscreve o instrumento como uma tecnologia inovadora e atendendo ao 

princípio da integralidade, portanto fundamental para se pensar as ações de enfermagem na 

perspectiva de uma práxis. Ou seja, assistência de enfermagem com uma espécie de 

interlocução entre ação e teoria, na qual o capital teórico determina a atividade humana de 

maneira planejada, refletida e consciente(13). 

Salienta-se que apenas a prática de utilizar o INCEVDOP-LM não seja capaz de 

contemplar, totalmente, as reais necessidades das pessoas com LM. Recomenda-se que o ato 

de aplicar essa tecnologia seja refletido, teorizado e considere todo o contexto, no qual, os 

pacientes estão inseridos. Assim, acredita-se que o enfermeiro com competência teórico-

prática-práxis, contribui para o processo educativo-integrador e de inclusão social das pessoas 

com LM, orientando-as para o autocuidado no atendimento das suas necessidades bio-psico-

socio-espirituais. 

 Considera-se frente a importante contribuição da presente investigação, que a mesma 

apresenta limitações. A primeira, de ordem operacional, diz respeito ao número par de 

especialistas devido a exclusão de um formulário de avaliação, fator que dificultou a tomada 

de decisão na fase de consideração das sugestões dos experts. A segunda, foi a carência de 

estudos de validação na área das pessoas com LM, fato que limitou o processo comparativo, 

mas que permite aos autores propor no âmbito da academia e dos serviços de saúde uma 

reflexão crítica e reflexiva sobre a temática, consequentemente, incentivando novos estudos e 

críticas na perspectiva teórico/epistemológica. 
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Conclusão 

 O INCEVDOP-LM apresenta validade para servir como guia para os enfermeiros na 

realização da consulta sistematizada de enfermagem na visita domiciliar às pessoas com LM, 

com enfoque no autocuidado, devendo passar por outros níveis de validação quando aplicado 

no âmbito clínico. 

 O processo de validação prévia por especialistas mostra-se relevante para oferecer 

maior credibilidade ao construto ora desenvolvido, possibilitando a pertinência de seu uso. 

Portanto, a próxima etapa de validação psicométrica do instrumento é submetê-lo aos 

enfermeiros de diferentes unidades de saúde da família para que possam utilizá-lo na práxis 

de enfermagem diária, sendo possível testar a sua confiabilidade. 
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6 CONCLUSÕES 

 

 

Esse estudo, discutido mediante os resultados dos artigos, possibilitou 

maior compreensão sobre a consulta de enfermagem na visita domiciliar às pessoas 

com LM. A partir da análise crítica dos aspectos contextuais que influenciam a ação 

do enfermeiro, contribuiu-se para a reflexão sobre os desafios enfrentados durante o 

fenômeno em questão, de maneira que seu significado foi melhor compreendido, 

possibilitando ser compartilhado e utilizado na pesquisa e nas atividades 

assistenciais. 

A consulta de enfermagem para pessoas com LM não deve ser realizada 

nos mesmos moldes daquela para indivíduos da sociedade plural, tendo em vista 

que as pessoas que apresentam alguma deficiência demonstram necessidades 

singulares, as quais requerem ações de saúde específicas. 

Portanto, são elementos importantes: condições imediatas das pessoas 

com LM, como as limitações físicas e de autocuidado; dificuldades específicas 

enfrentadas pelos enfermeiros, como a desqualificação profissional, falta de 

condições de trabalho e  desconhecimento de tecnologias para o atendimento das 

pessoas com LM; condições mais gerais, como sentimentos negativos, crenças e 

valores das pessoas com LM e familiares, bem como dos próprios enfermeiros; e 

condições metacontextuais representadas pelas políticas públicas. 

O enfermeiro deve desenvolver a assistência de enfermagem e suas 

atividades voltadas para pessoas com LM preocupando-se com as peculiaridades 

desses indivíduos, sem perder de vista o binômio pessoa/família. E, ao trabalhar 

com o núcleo familiar, buscar preservar a privacidade dos sujeitos durante a 

realização da consulta. 

Os indivíduos com LM residentes no município de Natal/RN são, em sua 

maioria, homens, com média de idade de 38 anos, não brancos, com credo religioso, 

com ensino fundamental 1, solteiros e com renda de até 2 salários mínimos. Apesar 

da maior parte dos sujeitos ter sido classificada com boa capacidade de 



128 

 

autocuidado, apresentaram comprometimento na realização de atividades, entre as 

quais se destacaram: ter tempo para cuidar de si, fazer exercícios e descansar, 

recorrer aos amigos, cuidar de si como gosta e pedir informações sobre remédios. 

A constatação de que os fatores sociodemográficos podem interferir na 

capacidade de autocuidado de pessoas com LM, principalmente os relacionados a 

sexo, idade, religião e escolaridade, implica que, apesar da limitação do estudo no 

tocante a dificuldade de generalização dos resultados diante do tamanho amostral, a 

contribuição para a prática de enfermagem é indicar a necessidade dos enfermeiros 

considerarem as características sociodemográficas no planejamento da assistência 

para esses sujeitos. Além disso, tem-se que alguns enfermeiros não tiveram a 

experiência de cuidar de pessoas com LM, portanto, os resultados apresentados 

facilitam o encontro desses profissionais e/ou estudantes com a realidade vivida por 

esses indivíduos e suas necessidades específicas. 

A enfermagem está presente em cada uma das fases de reabilitação, seja 

no hospital ou na comunidade. É tarefa dos enfermeiros compreender a pessoa 

considerando, além de sua condição física, o seu ambiente familiar, pois as 

características sociais, econômicas e demográficas interferem na capacidade 

funcional. Portanto, é preciso reconhecer as limitações potenciais e fomentar redes 

de apoio para a reabilitação, inclusive na assistência comunitária. 

O sexo e o grau de escolaridade são variáveis que interferem na 

capacidade de pessoas com LM realizarem ABVD, nas quais, as necessidades de 

locomoção/mobilidade foram mais marcantes. Portanto, conclui-se também, que os 

aspectos sociodemográficos influenciam na capacidade funcional desses sujeitos e 

devem ser considerados durante as etapas do processo de enfermagem. 

Confirma-se que uma abordagem envolvendo as questões físicas e 

sociodemográficas podem servir como referência para ajustes das atuais políticas 

públicas, programas e ações em saúde e enfermagem, com vistas a transcender as 

abordagens terapêuticas tradicionais, sendo o indivíduo encarado como agente ativo 

no processo de reabilitação. Uma proposta mais inclusiva e voltada para o 

funcionamento pleno do complexo biopsicosocial é capaz de oferecer ao indivíduo 

com LM mais oportunidades de ser reintegrado ao seu contexto social e cultural, 

com maior grau de independência funcional e autonomia. 
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Conclui-se que o INCEVDOP-LM apresenta validade para servir como 

guia para os enfermeiros na realização da consulta sistematizada de enfermagem 

centrada na visita domiciliar às pessoas com LM, com enfoque no autocuidado, 

devendo passar por outros níveis de validação quando aplicado no âmbito clínico. 

O processo de validação prévia por especialistas mostrou-se relevante 

para oferecer maior credibilidade ao construto ora desenvolvido, possibilitando a 

pertinência de seu uso. Portanto, a próxima etapa de validação psicométrica do 

instrumento é submetê-lo aos enfermeiros de diferentes unidades de saúde da 

família para que possam utilizá-lo na práxis de enfermagem diária, sendo possível 

testar a sua confiabilidade. 

O INCEVDOP-LM possibilita a verificação e, consequentemente, o 

cuidado às necessidades marcantes, como aquelas relacionadas à dificuldade de 

locomoção/mobilidade, bem como às necessidades com menor frequência ou com 

caráter mais subjetivo. Essa característica, torna tal tecnologia inovadora e 

atendendo ao princípio da integralidade, o qual é fundamental ao se pensar as 

ações de enfermagem na perspectiva de uma práxis. 

Portanto, além da implicação prática relacionada a utilidade do 

INCEVDOP-LM para nortear a consulta de enfermagem, acredita-se ter contribuído 

com uma reflexão teórica acerca de uma prática pensada que interliga uma teoria e 

um intrumento de coleta de dados, indicando a necessidade da atividade ser 

consciente, material, adequada a finalidades, de maneira que tenha potencial real de 

transformar a matéria - natural e humano. 

Nessa perspectiva, compreende-se que apenas a prática de utilizar o 

INCEVDOP-LM não é capaz de contemplar, totalmente, as reais necessidades das 

pessoas com LM. É preciso que o ato de aplicar essa tecnologia seja refletida, 

teorizada e considere todo o contexto, no qual, os pacientes estão inseridos. Assim, 

acredita-se que o enfermeiro com competência teórico-prática-práxis, pode contribuir 

para o processo educativo-integrador e de inclusão social das pessoas com LM, 

orientando-as para o autocuidado no atendimento das suas necessidades bio-psico-

socio-espirituais. 
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APÊNDICE A - TERMO DE COMPROMISSO DO PESQUISADOR 

  

Por este termo de responsabilidade, eu BERTHA CRUZ ENDERS, 

enfermeira, pesquisadora responsável pela pesquisa intitulada: “Desenvolvimento e 

validação de instrumento para consulta de enfermagem na visita domiciliar às 

pessoas com lesão medular: um enfoque no autocuidado”, abaixo assinado, assumo 

cumprir fielmente as diretrizes regulamentadoras emanadas na Resolução no 196/96 

do Conselho Nacional de Saúde - MS e suas complementares, outorgada pelo 

Decreto no 93.833, de 24 de janeiro de 1987, visando assegurar os direitos e 

deveres que dizem respeito à comunidade cientifica, ao (s) sujeito (s) da pesquisa e 

ao Estado. 

Reafirmo, outrossim, minha responsabilidade indelegável e intransferível, 

mantendo em arquivo todas as informações inerentes à presente pesquisa, 

respeitando a confidencialidade e sigilo das informações correspondentes a cada 

sujeito incluído na pesquisa, por um período de cinco anos após o término desta. 

Apresentarei sempre que solicitado pelo CEP/UFRN (Conselho de Ética em 

Pesquisa/Universidade Federal do Rio Grande do Norte), ou CONEP (Conselho 

Nacional de Ética em Pesquisa), envolvidos no presente estudo, relatório sobre o 

andamento da pesquisa, comunicando ainda ao CEP/UFRN, qualquer eventual 

modificação proposta no supracitado projeto. 

 

Natal,       de                    de 2012 

 

_____________________________________________________   

Bertha Cruz Enders (Pesquisadora) 

Telefone para contato: (84) 3215-3857 

E-mail: bertha@ufrnet.br 

 
 



145 

 

APÊNDICE B (JUIZ ESPECIALISTA) 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Esclarecimentos 

 

Este é um convite para você participar da pesquisa “Validação de 

instrumento para consulta de enfermagem na visita domiciliar às pessoas com lesão 

medular: um enfoque no autocuidado”, que é coordenada por Bertha Cruz Enders. 

Sua participação é voluntária, o que significa que você poderá desistir a 

qualquer momento, retirando seu consentimento, sem que isso lhe traga nenhum 

prejuízo ou penalidade. 

Essa pesquisa procura validar um Instrumento para Consulta de 

Enfermagem na Visita Domiciliar às Pessoas com Lesão Medular (INCEVDOP-LM), 

segundo a Teoria do Déficit de Autocuidado. O instrumento tem o propósito de servir 

de guia para os enfermeiros das unidades de atenção primária à saúde na 

realizaçao dessa atividade, otimizando a preocupação com a capacidade dos 

sujeitos com lesão medular para o autocuidado. 

O estudo se justifica, pois possui potencial de gerar conhecimento que 

possa contribuir com programas de reabilitação, na área da saúde, e de gerar 

subsídios para planejar a assistência pós-reabilitação de modo a assegurar melhor 

qualidade de vida e saúde às pessoas com lesão medular.  Caso decida aceitar o 

convite, você será submetido(a) ao(s) seguinte(s) procedimentos: irei enviar-lhe via 

e-mail o INCEVDOP-LM (instrumento construído no estudo), para que este recurso 

seja avaliado quanto a: Organização, Clareza, Simplicidade, Facilidade de leitura, 

Adequação do vocabulário, Objetividade, Precisão, Credibilidade e Adequação. Para 

essa avaliação também lhe enviarei via e-mail um formulário que deverá ser 

preenchido. 

Os riscos envolvidos com sua participação são: constrangimentos que 

possam surgir durante sua análise do instrumento e contato virtual com a equipe da 
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pesquisa, que serão minimizados através das seguintes providências: 

profissionalismo por parte da equipe da pesquisa que foi treinada para tal. 

Você terá os seguintes benefícios ao participar da pesquisa: benefício 

social uma vez que ocorrerá o desenvolvimento de uma tecnologia, que contribuirá 

para qualificar a consulta de enfermagem e a assistência de saúde às pessoas com 

lesão medular; possibilitará melhorar o processo de trabalho da enfermagem e os 

programas de assistência desenvolvidos pelas Unidades de Saúde da Família, de 

modo que a prática de enfermagem poderá ser provida de maior qualificação. Para 

além da contribuição desse estudo no âmbito social e dos serviços de saúde, o 

produto dessa pesquisa poderá ser utilizado em futuros projetos, fortalecendo a 

produção científica da enfermagem brasileira. 

Todas as informações obtidas serão sigilosas e seu nome não será 

identificado em nenhum momento. Os dados serão guardados em local seguro e a 

divulgação dos resultados será feita de forma a não identificar os voluntários. Se 

você tiver algum gasto que seja devido à sua participação na pesquisa, você será 

ressarcido(a), caso solicite. Em qualquer momento, se você sofrer algum dano 

comprovadamente decorrente desta pesquisa, você terá direito a indenização. 

Você ficará com uma cópia digitalizada deste Termo que lhe será enviada 

por e-mail e toda a dúvida que você tiver a respeito desta pesquisa, poderá 

perguntar diretamente para Bertha Cruz Enders, no endereço: Av. Senador Salgado 

Filho, 3000 - Campus Universitário - sala 14 - 1 andar - Lagoa Nova - Natal/RN - 

Brasil, pelo telefone (84) 3215-3857 ou pelo e-mail: bertha@ufrnet.br 

Dúvidas a respeito da ética dessa pesquisa poderão ser questionadas ao 

Comitê de Ética em Pesquisa da UFRN, no endereço: Av. Senador Salgado Filho, 

3000 - Praça do Campus Universitário, Lagoa Nova - Natal/RN - Brasil, pelo telefone 

(84) 3215-3135 ou pelo endereço eletrônico: http://www.etica.ufrn.br/ 

 

Consentimento Livre e Esclarecido 

Declaro que compreendi os objetivos desta pesquisa, como ela será 

realizada, os riscos e benefícios envolvidos e concordo em participar 

voluntariamente da pesquisa “Desenvolvimento e validação de instrumento para 
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consulta de enfermagem na visita domiciliar às pessoas com lesão medular: um 

enfoque no autocuidado”. 

 

Participante da pesquisa: 

 

Assinatura digitalizada do participante 

 

Pesquisador responsável: 

Bertha Cruz Enders: 

_____________________________________________________________ 

Av. Senador Salgado Filho, 3000 - Campus Universitário - sala 14 - 1 andar - Lagoa 
Nova - Natal/RN - Brasil - Tel.: (84) 3215-3857 - E-mail: bertha@ufrnet.br 

 

Comitê de ética e Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

Av. Senador Salgado Filho, 3000 - Praça do Campus Universitário, Lagoa Nova - 

Natal/RN - Brasil - Tel.: (84) 3215-3135 - Endereço eletrônico: 

http://www.etica.ufrn.br/ 
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APÊNDICE C (PESSOA COM LESÃO MEDULAR) 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Esclarecimentos 

 

Este é um convite para você participar da pesquisa “Desenvolvimento e 

validação de instrumento para consulta de enfermagem na visita domiciliar às 

pessoas com lesão medular: um enfoque no autocuidado”, que é coordenada por 

Bertha Cruz Enders. 

Sua participação é voluntária, o que significa que você poderá desistir a 

qualquer momento, retirando seu consentimento, sem que isso lhe traga nenhum 

prejuízo ou penalidade. 

Essa pesquisa procura desenvolver e validar um Instrumento para 

Consulta de Enfermagem na Visita Domiciliar às Pessoas com Lesão Medular 

baseado nas necessidades de autocuidado de pessoas com lesão medular e 

segundo o modelo conceitual da Teoria do Déficit de Autocuidado. 

O estudo se justifica, pois possui potencial de gerar conhecimento que 

possa contribuir com programas de reabilitação, na área da saúde, e de gerar 

subsídios para planejar a assistência pós-reabilitação de modo a assegurar melhor 

qualidade de vida e saúde às pessoas com lesão medular. Caso decida aceitar o 

convite, você será submetido(a) ao(s) seguinte(s) procedimentos: Preencher três 

questionários sobre aspectos sociodemográficos, competência para o autocuidado e 

para realizar atividades da vida diária. Em seguida, irei filmar você sendo 

consultado(a) por um(a) enfermeiro(a) em duas oportunidades: uma sem a utilização 

do instrumento construído nessa pesquisa e a outra com a utilização de tal 

instrumento. Estas filmagens serão usadas pelo pesquisador para observar como a 

enfermeira desenvolve a consulta com o (a) senhor (a). 

Os riscos envolvidos com sua participação são: alguns constrangimentos 

que possam surgir durante a consulta de enfermagem, que serão minimizados 
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através das seguintes providências: profissionalismo por parte da equipe da 

pesquisa que será treinada para tal. 

Você terá os seguintes benefícios ao participar da pesquisa: benefício 

social uma vez que ocorrerá o desenvolvimento de uma tecnologia, que contribuirá 

para qualificar a consulta de enfermagem e a assistência de saúde às pessoas com 

lesão medular; Possibilitará melhorar o processo de trabalho da enfermagem e os 

programas de assistência desenvolvidos pelas UBSF’s, de modo que a prática de 

enfermagem poderá ser provida de maior qualificação. Para além da contribuição 

desse estudo no âmbito social e dos serviços de saúde, o produto dessa pesquisa 

poderá ser utilizado em futuros projetos, fortalecendo a produção científica da 

enfermagem brasileira. 

Todas as informações obtidas serão sigilosas e seu nome não será 

identificado em nenhum momento. Os dados serão guardados em local seguro e a 

divulgação dos resultados será feita de forma a não identificar os voluntários. 

Se você tiver algum gasto que seja devido à sua participação na 

pesquisa, você será ressarcido, caso solicite. 

Em qualquer momento, se você sofrer algum dano comprovadamente 

decorrente desta pesquisa, você terá direito a indenização. 

Você ficará com uma cópia deste Termo e toda a dúvida que você tiver a 

respeito desta pesquisa, poderá perguntar diretamente para Bertha Cruz Enders, no 

endereço Av. Senador Salgado Filho, 3000 - Campus Universitário - sala 14 - 1 

andar - Lagoa Nova - Natal, RN - Brasil, ou pelo telefone (84) 3215-3857. 

Dúvidas a respeito da ética dessa pesquisa poderão ser questionadas ao 

Comitê de Ética em Pesquisa da UFRN no endereço Av. Senador Salgado Filho, 

3000 - Praça do Campus Universitário, Lagoa Nova - Natal, RN - Brasil, ou pelo 

telefone (84)215-3135. 

 

Consentimento Livre e Esclarecido 

Declaro que compreendi os objetivos desta pesquisa, como ela será 

realizada, os riscos e benefícios envolvidos e concordo em participar 
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voluntariamente da pesquisa “Desenvolvimento e validação de instrumento para 

consulta de enfermagem na visita domiciliar às pessoas com lesão medular: um 

enfoque no autocuidado”. 

 

Participante da pesquisa: 

 

Assinatura do participante 

 

Pesquisador responsável: 

Bertha Cruz Enders: 

_____________________________________________________________ 

Av. Senador Salgado Filho, 3000 - Campus Universitário - sala 14 - 1 andar - Lagoa 

Nova - Natal, RN – Brasil - Tel.: (84) 3215-3857. 

 

Comitê de ética e Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

Av. Senador Salgado Filho, 3000 - Praça do Campus Universitário, Lagoa Nova - 

Natal, RN - Brasil - Tel.: (84)215-3135. 
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APÊNDICE D - QUESTIONÁRIO I 

 

 

PROJETO: DESENVOLVIMENTO E VALIDAÇÃO DE INSTRUMENTO PARA 

CONSULTA DE ENFERMAGEM NA VISITA DOMICILIAR ÀS PESSOAS COM 

LESÃO MEDULAR: UM ENFOQUE NO AUTOCUIDADO 

 

Número do questionário: ______ 

Entrevistador: ________________________________________________________ 

Data da Entrevista:___ /___ /______ 

1. Sexo:  1. (   ) Masculino    2. (   ) Feminino                               2. Idade:  ____ anos 

3. Religião  

1. (   ) Sem credo religioso    2. (   ) Católico    3. (   ) Evangélico    4. (   ) Kardecista 

5. (   ) Umbandista    6. (   ) Outras. Qual? _________________________ 

4. Raça: 

1. (   ) Branca      2. (   ) Preta     3. (   ) Parda      4. (   ) Amarela      5. (    ) Indígena 

5. Em que estado do Brasil o(a) Sr.(a) nasceu? ______________________ 

6. Há quanto tempo o(a) Sr.(a) mora nesta cidade?  __________________ 

7. Escolaridade: 

1. (   ) Sem escolaridade 

2. (   ) Alfabetizado 

3. (   ) Ensino Fundamental 1 incompleto 

4. (   ) Ensino Fundamental 1 completo 

5. (   ) Ensino Fundamental 2 incompleto 
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6. (    ) Ensino Fundamental 2 completo 

7. (   ) Ensino Médio (científico, técnico ou equivalente) incompleto 

8. (   ) Ensino Médio (científico, técnico ou equivalente) completo 

9. (   ) Ensino Superior incompleto 

10. (   ) Ensino Superior completo 

11. (   ) Pós-Graduação incompleta 

12. (   ) Pós-Graduação completa 

8. Estado civil:    

1. (   ) Solteiro   2. (   ) Casado   3. (   ) Viúvo    4. (   ) Divorciado   5. (   ) União 

Estável 

9. O(a) Sr.(a) tem filhos? 

1. (   ) Sim (em caso positivo, quantos?)  __________        2. (   ) Não     

10. Quantas pessoas vivem com o(a) Sr.(a) nesta casa?       _________ pessoas 

11. As pessoas que convivem com o(a) senhor(a) são: 

1. (   ) Esposo(a)/companheiro(a)                             6. (   )  Pais          

2. (   )  Filhos                                                             7. (   ) Filhas                                                 

3. (   ) Irmãos/irmãs                                                  8. (   ) Netos(as) 

4. (   ) Outros parentes                                             9. (   ) Amigos                                      

5. (   ) Empregado(a)  

12. Tempo da LM: _______________      13. Etiologia:_______________________ 

14. Renda Familiar Total: __________________ 

15. Renda per capita: ______________________ 
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APÊNDICE E - FORMULÁRIO PARA ANÁLISE DOS ESPECIALISTAS 

 

1. Dados do projeto 

Titulo: Validação de instrumento para consulta de enfermagem na visita domiciliar 

às pessoas com lesão medular: um enfoque no autocuidado 

Área de Concentração: Enfermagem na atenção a saúde 

Linha de Pesquisa: Desenvolvimento tecnológico em saúde e enfermagem 

Doutorando: Alexsandro Silva Coura 

Orientadora: Profa. Dra. Bertha Cruz Enders 

 

2. Problema de pesquisa e sua significância 

A incidência de lesão medular (LM) vem se constituindo como um grave 

problema de saúde pública devido ao crescimento de episódios de violência urbana, 

a exemplo dos acidentes com veículos automotores e agressões com arma de 

fogo(1). 

Como a medula espinhal é um órgão responsável pela troca de estímulos 

entre o sistema nervoso central e outras partes do corpo, um dano nessa estrutura 

pode ocasionar a perda da sensibilidade e/ou motricidade. Assim, as pessoas com 

LM, costumam apresentar problemas motores, sensoriais, metabólicos, sexuais e 

déficit no controle dos esfincteres vesical e intestinal(1). 

Como grande parte das pessoas com LM ficam com dificuldade de 

locomoção e de autocuidado(1), havendo a necessidade de estimulá-las no dia a dia, 

entende-se que uma estratégia importante para a atenção em saúde desses sujeitos 

é a visita domiciliar dos enfermeiros. Para que a visita domiciliar seja bem executada 

é necessário que a consulta de enfermagem tenha boa qualidade, buscando-se 

identificar possíveis problemas de saúde e efetuar intervenções com o objetivo de 

promover, proteger, recuperar ou reabilitar a saúde dos usuários, família e 

comunidade. Todavia, se desconhece instrumento específico para nortear a consulta 

domiciliar de enfermagem para essa demanda, fato que pode estar prejudicando a 

assistência de saúde, bem como dificultando a promoção do autocuidado. 

Salienta-se que a deficiência ou ausência de recursos tecnológicos é uma 

das causas do desassistir presente nos cuidados aos indivíduos com LM. Tal lacuna 
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é preocupante, pois no âmbito do processo de trabalho os instrumentos e 

tecnologias são importantes para a articulação e intervenção sobre os objetos(2). 

Nessa perspectiva, acredita-se que esta pesquisa terá impacto social, 

pois levará ao desenvolvimento de uma tecnologia, que visa contribuir para qualificar 

a consulta de enfermagem e a assistência de saúde às pessoas com LM. O estudo 

também tem potencial de melhorar o processo de trabalho da enfermagem e os 

programas de assistência desenvolvidos na atenção básica, de modo que a prática 

dos enfermeiros poderá ser provida de maior qualificação. 

 

3. Objetivo Geral 

Validar um Instrumento para Consulta de Enfermagem na Visita Domiciliar 

às Pessoas com Lesão Medular (INCEVDOP-LM), segundo a Teoria do Déficit de 

Autocuidado. 

 

4. Intruções para preenchimento do formulário para análise dos especialistas 

Antes de preencher o formulário é necessário a leitura e compreensão 

dos critérios a serem considerados na avaliação. Com base nestes critérios, os 

especialistas deverão analisar cada item do INCEVDOP-LM e preencher o formulário 

para análise dos especialistas. 

Salienta-se que, em seguida, o instrumento será reformulado pelo 

pesquisador com base nas considerações dos especialistas e os itens poderão ser 

refeitos, incluídos ou mesmo excluídos. Dessa forma, para avaliar os itens, deve-se 

considerar cada critério psicométrico (Organização, Clareza, Simplicidade, 

Facilidade de leitura, Adequação do vocabulário, Objetividade, Precisão, 

Credibilidade e Adequação) e atribuir-se um conceito: SIM ou NÃO. 

 

4.1 Critério de Organização: os itens devem estar adequadamente organizados. 

Deve-se avaliar se a posição do item é adequada para evitar a contaminação de 

uma pergunta com outra. Tal efeito denominado de Ilusão de Müller-Lyer, ocorre 

quando a ordem de uma pergunta influencia na(s) resposta(s) seguinte(s)(3). 

 

4.2 Critério de Clareza: o item deve ser inteligível até para o estrato mais baixo da 

população-meta; daí, utilizar frases curtas, com expressões simples e inequívocas. 
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Frases longas incorrem facilmente na falta de clareza. Preocupa-se com a 

compreensão das frases(4). 

 

4.3 Critério de simplicidade: um item deve expressar uma única ideia. Itens que 

introduzem explicações de termos ou oferecem razões ou justificativas são 

normalmente confusos porque introduzem ideias variadas e confundem o 

respondente(4). 

 

4.4 Critério de Facilidade de leitura: o item deve apresentar redação acessível 

para o sujeito que aplica o instrumento, devendo-se primar por frases de fácil 

leitura(3). 

 

4.5 Adequação do vocabulário: o item deve estar construído de maneira a evitar 

vocábulos extremamente técnicos e ou de pouca aplicação no processo de 

trabalho(3). 

 

4.6 Critério de Objetividade: o item deve buscar mensurar um aspecto 

específico(3). 

 

4.7 Critério de precisão: o item deve possuir uma posição definida no contínuo do 

construto e ser distinto dos demais itens que cobrem o mesmo contínuo(4). 

 

4.8 Critério de credibilidade: o item deve ser formulado de modo que não apareça 

como ridículo, despropositado ou infantil. Itens com esta última caracterização fazem 

o adulto sentir-se ofendido, irritado ou coisa similar(4). 

 

4.9 Critério de Adequação: o item apresenta potencial adequado para verificar a 

representação comportamental do(s) atributo(s) latente(s) de determinado aspecto(4). 

 

5. Prazo 

Como esta etapa é essencial para o desenvolvimento do nosso estudo, o 

qual se torna inviável sem a sua contribuição, solicitamos que nos envie o 

instrumento preenchido em um prazo máximo de 7 dias para que os resultados das 

avaliações sejam analisados e, assim, seja possível a execução da próxima fase. A 
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devolução do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido assinado, bem como do 

formulário preenchido deve ser por via eletrônica (digitalizado). 
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1. Referente a cada item do INCEVDOP-LM, assinale com um X as opções SIM ou NÃO. 

Itens do INCEVDOP-
LM 

Organização Clareza 
 

Simplicidade Facilidade 
de leitura 

Adequação 
do 

vocabulário 

Objetividade Precisão Credibilidade Adequação 

Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não 

1. INSTRUÇÕES                   

1.1                   

1.2.                   

1.2.1.                   

1.2.2.                   

1.2.3                   

1.2.4.                   

1.2.4.1.                   

1.2.4.2.                   

1.2.4.3.                   

1.2.4.4.                   

1.2.4.5.                   

1.2.5.                   

2. I-ACOLHIMENTO                   

2.1.                   

2.1.1. Passo 1                   

2.1.2. Passo 2                   
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2.1.3. Passo 3                   

2.1.4. Passo 4                   

2.1.5. Passo 5                   

3. II-IDENTIFICAÇÃO                   

3.1. Nome                   

3.2. Sexo                   

3.3. Idade                   

3.4. Naturalidade                   

3.5. Estado civil                   

3.6. Religião                   

3.7. Escolaridade                   

3.8. Profissão                   

3.9. Raça                   

3.10. Renda per capita                   

4. III-REQUISITOS DE 
AUTOCUIDADO DE 
DESENVOLVIMENTO 

                  

4.1. Antecedentes 
pessoais 

                  

4.1.1. Imunização                   

4.1.2. Condições 
pregressas 

                  

4.1.3. Internações                   

4.1.4. Cirurgias                   
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4.1.5. Medicamentos                   

4.2. Antecedentes 
familiares 

                  

4.2.1. Condições 
pregressas 

                  

4.3. Exame físico                   

4.3.1. Sinais vitais                   

4.3.1.1. Pressão 
arterial 

                  

4.3.1.2 Temperatura                   

4.3.1.3. Pulso                   

4.3.1.4. Respiração                   

4.4. Sistema 
neurológico - cabeça e 
pescoço 

                  

4.4.1. Pupilas                   

4.4.1.1. Tamanho                   

4.4.1.2. Simetria                   

4.4.1.3. Reação à luz                   

4.4.2. Condições da 
visão 

                  

4.4.3. Condições da 
audição 

                  

4.4.4. Condições da 
fala 

                  

4.4.5. Condições da 
cavidade oral 

                  

4.4.6. Condições dos                   
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linfonodos 

4.4.7. Condições de 
higiene 

                  

4.5. Sistema 
Cardiovascular 

                  

4.5.1. Condições da 
ausculta cardíaca 

                  

4.5.2. Condições do 
pulso periférico 

                  

4.5.3. Condições da 
pele 

                  

4.6. Sistema 
respiratório - tórax 

                  

4.6.1. Condições da 
ausculta pulmonar 

                  

4.6.2. Condições do 
padrão respiratório 

                  

4.6.3. Condições da 
expansão torácica 

                  

4.6.4. Condições de 
fluido pulmonar 

                  

4.6.5. Condições da 
pele 

                  

4.7. Sistema 
gastrointestinal e 
urinário 

                  

4.7.1. Condições 
alimentares 

                  

4.7.2. Condições de 
hidratação 

                  

4.7.3.Condições de 
eliminação vesical 

                  

4.7.4. Condições de 
eliminação intestinal 
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4.7.5. Condições do 
abdomen 

                  

4.7.6. Condições do 
ânus 

                  

4.7.7. Condições das 
genitálias 

                  

5. IV-REQUISITOS DE 
AUTOCUIDADO 
UNIVERSAIS 

                  

5.1. CAPACIDADE DE 
AUTOCUIDADO 

                  

5.2. Escala                   

5.3. Definições                   

5.4. Pontuação da 
faceta 

                  

5.5. Pontuação Global 
do domínio 

                  

5.6. Pontuação Global 
dos Requisitos de 
Autocuidado 
Universais do 
INCEVDOP-LM 

                  

6. DOMÍNIO 
NUTRIÇÃO 

                  

6.1. Faceta: 
Capacidade para 
comer 

                  

6.1.1. Critérios 
operacionais 

                  

6.1.2. Parâmetros de 
magnitude 

                  

6.1.2.1. Item 1                   



162 

 

6.1.2.2. Item 2                   

6.1.2.3. Item 3                   

6.1.2.4. Item 4                   

6.1.3. Pontuação da 
faceta 

                  

6.1.4. Escore de 
avaliação da faceta 

                  

6.1.5. Diagnósticos de 
Enfermagem 

                  

6.1.6. Sistema de 
assistência da faceta 

                  

6.1.7. Intervenções de 
Enfermagem 

                  

6.1.8. Avaliação                   

6.2. Faceta: 
Capacidade para 
preparar os alimentos 

                  

6.2.1. Critérios 
operacionais 

                  

6.2.2. Parâmetros de 
magnitude 

                  

6.2.2.1. Item 1                   

6.2.2.2. Item 2                   

6.2.2.3. Item 3                   

6.2.2.4. Item 4                   

6.2.3. Pontuação da 
faceta 

                  

6.2.4. Escore de 
avaliação da faceta 

                  



163 

 

6.2.5. Diagnósticos de 
Enfermagem 

                  

6.2.6. Sistema de 
assistência da faceta 

                  

6.2.7. Intervenções de 
Enfermagem 

                  

6.2.8. Avaliação                   

6.3. Faceta: 
Capacidade para 
comprar os alimentos 

                  

6.3.1. Critérios 
operacionais 

                  

6.3.2. Parâmetros de 
magnitude 

                  

6.3.2.1. Item 1                   

6.3.2.2. Item 2                   

6.3.2.3. Item 3                   

6.3.2.4. Item 4                   

6.3.3. Pontuação da 
faceta 

                  

6.3.4. Escore de 
avaliação da faceta 

                  

6.3.5. Diagnósticos de 
Enfermagem 

                  

6.3.6. Sistema de 
assistência da faceta 

                  

6.3.7. Intervenções de 
Enfermagem 

                  

6.3.8. Avaliação                   

6.4. Faceta: 
Capacidade para 
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alterar os hábitos 
alimentares 
6.4.1. Critérios 
operacionais 

                  

6.4.2. Parâmetros de 
magnitude 

                  

6.4.2.1. Item 1                   

6.4.2.2. Item 2                   

6.4.2.3. Item 3                   

6.4.2.4. Item 4                   

6.4.3. Pontuação da 
faceta 

                  

6.4.4. Escore de 
avaliação da faceta 

                  

6.4.5. Diagnósticos de 
Enfermagem 

                  

6.4.6. Sistema de 
assistência da faceta 

                  

6.4.7. Intervenções de 
Enfermagem 

                  

6.4.8. Avaliação                   

6.4.9. Pontuação 
Global do domínio 
Nutrição 

                  

6.4.10. Escore de 
avaliação do domínio 
Nutrição 

                  

6.4.11. Diagnósticos de 
Enfermagem 

                  

6.4.12. Sistema de 
assistência do domínio 
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Nutrição 

6.4.13. Intervenções 
de Enfermagem 

                  

6.4.14. Avaliação                   

7. DOMÍNIO HIGIENE                   

7.1. Faceta: 
Capacidade para 
tomar banho 

                  

7.1.1. Critérios 
operacionais 

                  

7.1.2. Parâmetros de 
magnitude 

                  

7.1.2.1. Item 1                   

7.1.2.2. Item 2                   

7.1.2.3. Item 3                   

7.1.2.4. Item 5                   

7.1.3. Pontuação da 
faceta 

                  

7.1.4. Escore de 
avaliação da faceta 

                  

7.1.5. Diagnósticos de 
Enfermagem 

                  

7.1.6. Sistema de 
assistência da faceta 

                  

7.1.7. Intervenções de 
Enfermagem 

                  

7.1.8. Avaliação                   

7.2. Faceta: 
Capacidade para lavar-
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se 

7.2.1. Critérios 
operacionais 

                  

7.2.2. Parâmetros de 
magnitude 

                  

7.2.2.1. Item 1                   

7.2.2.2. Item 2                   

7.2.2.3. Item 3                   

7.2.2.4. Item 4                   

7.2.3. Pontuação da 
faceta 

                  

7.2.4. Escore de 
avaliação da faceta 

                  

7.2.5. Diagnósticos de 
Enfermagem 

                  

7.2.6. Sistema de 
assistência da faceta 

                  

7.2.7. Intervenções de 
Enfermagem 

                  

7.2.8. Avaliação                   

7.3. Faceta: 
Capacidade para 
arrumar-se 

                  

7.3.1. Critérios 
operacionais 

                  

7.3.2. Parâmetros de 
magnitude 

                  

7.3.2.1. Item 1                   

7.3.2.2. Item 2                   
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7.3.2.3. Item 3                   

7.3.2.4. Item 4                   

7.3.3. Pontuação da 
faceta 

                  

7.3.4. Escore de 
avaliação da faceta 

                  

7.3.5. Diagnósticos de 
Enfermagem 

                  

7.3.6. Sistema de 
assistência da faceta 

                  

7.3.7. Intervenções de 
Enfermagem 

                  

7.3.8. Avaliação                   

7.4. Faceta: 
Capacidade para 
alterar os hábitos de 
higiene 

                  

7.4.1. Critérios 
operacionais 

                  

7.4.2. Parâmetros de 
magnitude 

                  

7.4.2.1. Item 1                   

7.4.2.2. Item 2                   

7.4.2.3. Item 3                   

7.4.2.4. Item 4                   

7.4.3. Pontuação da 
faceta 

                  

7.4.4. Escore de 
avaliação da faceta 
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7.4.5. Diagnósticos de 
Enfermagem 

                  

7.4.6. Sistema de 
assistência da faceta 

                  

7.4.7. Intervenções de 
Enfermagem 

                  

7.4.8. Avaliação                   

7.5. Faceta: 
Capacidade para 
manter o ambiente 
limpo 

                  

7.5.1. Critérios 
operacionais 

                  

7.5.2. Parâmetros de 
magnitude 

                  

7.5.2.1. Item 1                   

7.5.2.2. Item 2                   

7.5.2.3. Item 3                   

7.5.2.4. Item 4                   

7.5.3. Pontuação da 
faceta 

                  

7.5.4. Escore de 
avaliação da faceta 

                  

7.5.5. Diagnósticos de 
Enfermagem 

                  

7.5.6. Sistema de 
assistência da faceta 

                  

7.5.7. Intervenções de 
Enfermagem 

                  

7.5.8. Avaliação                   
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7.5.9.Pontuação 
Global do domínio 
Higiene 

                  

7.5.10. Escore de 
avaliação do domínio 
Higiene 

                  

7.5.11. Diagnósticos de 
Enfermagem 

                  

7.5.12. Sistema de 
assistência do domínio 
Higiene 

                  

7.5.13. Intervenções 
de Enfermagem 

                  

7.5.14. Avaliação                   

8. DOMÍNIO 
ELIMINAÇÃO 

                  

8.1. Faceta: 
Capacidade para 
evacuar 

                  

8.1.1. Critérios 
operacionais 

                  

8.1.2. Parâmetros de 
magnitude 

                  

8.1.2.1. Item 1                   

8.1.2.2. Item 2                   

8.1.2.3. Item 3                   

8.1.2.4. Item 4                   

8.1.3. Pontuação da 
faceta 

                  

8.1.4. Escore de 
avaliação da faceta 
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8.1.5. Diagnósticos de 
Enfermagem 

                  

8.1.6. Sistema de 
assistência da faceta 

                  

8.1.7. Intervenções de 
Enfermagem 

                  

8.1.8. Avaliação                   

8.2. Faceta: 
Capacidade para 
realizar a micção 

                  

8.2.1. Critérios 
operacionais 

                  

8.2.2. Parâmetros de 
magnitude 

                  

8.2.2.1. Item 1                   

8.2.2.2. Item 2                   

8.2.2.3. Item 3                   

8.2.2.4. Item 4                   

8.2.3. Pontuação da 
faceta 

                  

8.2.4. Escore de 
avaliação da faceta 

                  

8.2.5. Diagnósticos de 
Enfermagem 

                  

8.2.6. Sistema de 
assistência da faceta 

                  

8.2.7. Intervenções de 
Enfermagem 

                  

8.2.8. Avaliação                   

8.2.9. Pontuação 
Global do domínio 
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Eliminação 

8.2.10. Escore de 
avaliação do domínio 
Eliminação 

                  

8.2.11. Diagnósticos de 
Enfermagem 

                  

8.2.12. Sistema de 
assistência do domínio 
Eliminação 

                  

8.2.13. Intervenções 
de Enfermagem 

                  

8.2.14. Avaliação                   

9. DOMÍNIO FÍSICO                   

9.1. Faceta: 
Capacidade para 
mobilizar-se 

                  

9.1.1. Critérios 
operacionais 

                  

9.1.2. Parâmetros de 
magnitude 

                  

9.1.2.1. Item 1                   

9.1.2.2. Item 2                   

9.1.2.3. Item 3                   

9.1.2.4. Item 4                   

9.1.3. Pontuação da 
faceta 

                  

9.1.4. Escore de 
avaliação da faceta 

                  

9.1.5. Diagnósticos de 
Enfermagem 
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9.1.6. Sistema de 
assistência da faceta 

                  

9.1.7. Intervenções de 
Enfermagem 

                  

9.1.8. Avaliação                   

9.2. Faceta: 
Capacidade para 
promover a própria 
saúde 

                  

9.2.1. Critérios 
operacionais 

                  

9.2.2. Parâmetros de 
magnitude 

                  

9.2.2.1. Item 1                   

9.2.2.2. Item 2                   

9.2.2.3. Item 3                   

9.2.2.4. Item 4                   

9.2.3. Pontuação da 
faceta 

                  

9.2.4. Escore de 
avaliação da faceta 

                  

9.2.5. Diagnósticos de 
Enfermagem 

                  

9.2.6. Sistema de 
assistência da faceta 

                  

9.2.7. Intervenções de 
Enfermagem 

                  

9.2.8. Avaliação                   

9.3. Capacidade para 
realizar atividade 
laborais 
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9.3.1. Critérios 
operacionais 

                  

9.3.2. Parâmetros de 
magnitude 

                  

9.3.2.1. Item 1                   

9.3.2.2. Item 2                   

9.3.2.3. Item 3                   

9.3.2.4. Item 4                   

9.3.3. Pontuação da 
faceta 

                  

9.3.4. Escore de 
avaliação da faceta 

                  

9.3.5. Diagnósticos de 
Enfermagem 

                  

9.3.6. Sistema de 
assistência da faceta 

                  

9.3.7. Intervenções de 
Enfermagem 

                  

9.3.8. Avaliação                   

9.4. Faceta: 
Capacidade para 
realizar atividades de 
lazer 

                  

9.4.1. Critérios 
operacionais 

                  

9.4.2. Parâmetros de 
magnitude 

                  

9.4.2.1. Item 1                   

9.4.2.2. Item 2                   
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9.4.2.3. Item 3                   

9.4.2.4. Item 4                   

9.4.3. Pontuação da 
faceta 

                  

9.4.4. Escore de 
avaliação da faceta 

                  

9.4.5. Diagnósticos de 
Enfermagem 

                  

9.4.6. Sistema de 
assistência da faceta 

                  

9.4.7. Intervenções de 
Enfermagem 

                  

9.4.8. Avaliação                   

9.4.9. Pontuação 
Global do domínio 
Físico 

                  

9.4.10. Escore de 
avaliação do domínio 
Físico 

                  

9.4.11. Diagnósticos de 
Enfermagem 

                  

9.4.12. Sistema de 
assistência do domínio 
Físico 

                  

9.4.13. Intervenções 
de Enfermagem 

                  

9.4.14. Avaliação                   

10. DOMÍNIO SOCIAL                   

10.1. Faceta: 
Capacidade para 
estabelecer relações 
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sociais 

10.1.1. Critérios 
operacionais 

                  

10.1.2. Parâmetros de 
magnitude 

                  

10.1.2.1. Item 1                   

10.1.2.2. Item 2                   

10.1.2.3. Item 3                   

10.1.2.4. Item 4                   

10.1.3. Pontuação da 
faceta 

                  

10.1.4. Escore de 
avaliação da faceta 

                  

10.1.5. Diagnósticos de 
Enfermagem 

                  

10.1.6. Sistema de 
assistência da faceta 

                  

10.1.7. Intervenções 
de Enfermagem 

                  

10.1.8. Avaliação                   

10.1.9. Pontuação 
Global do domínio 
Social 

                  

10.1.10. Escore de 
avaliação do domínio 
Social 

                  

10.1.11. Diagnósticos 
de Enfermagem 

                  

10.1.12. Sistema de 
assistência do domínio 
Social 
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10.1.13. Intervenções 
de Enfermagem 

                  

10.1.14. Avaliação                   

11. DOMÍNIO 
PSICOLÓGICO 

                  

11.1. Faceta: 
Capacidade para 
enfrentar as mudanças 
decorrentes da lesão 

                  

11.1.1. Critérios 
operacionais 

                  

11.1.2. Parâmetros de 
magnitude 

                  

11.1.2.1. Item 1                   

11.1.2.2. Item 2                   

11.1.2.3. Item 3                   

11.1.2.4. Item 4                   

11.1.3. Pontuação da 
faceta 

                  

11.1.4. Escore de 
avaliação da faceta 

                  

11.1.5. Diagnósticos de 
Enfermage 

                  

11.1.6. Sistema de 
assistência da faceta 

                  

11.1.7. Intervenções 
de Enfermagem 

                  

11.1.8. Avaliação                   

11.2. Faceta: 
Capacidade para 
manter-se 
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espiritualmente bem 

11.2.1. Critérios 
operacionais 

                  

11.2.2. Parâmetros de 
magnitude 

                  

11.2.2.1. Item 1                   

11.2.2.2. Item 2                   

11.2.2.3. Item 3                   

11.2.2.4. Item 4                   

11.2.3. Pontuação da 
faceta 

                  

11.2.4. Escore de 
avaliação da faceta 

                  

11.2.5. Diagnósticos de 
Enfermagem 

                  

11.2.6. Sistema de 
assistência da faceta 

                  

11.2.7. Intervenções 
de Enfermagem 

                  

11.2.8. Avaliação                   

11.2.9. Pontuação 
Global do domínio 
Social 

                  

11.2.10. Escore de 
avaliação do domínio 
Social 

                  

11.2.11. Diagnósticos 
de Enfermagem 

                  

11.2.12. Sistema de 
assistência do domínio 
Social 
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11.2.13. Intervenções 
de Enfermagem 

                  

11.2.14. Avaliação                   

11.2.15. Pontuação 
Global do INCEVDOP-
LM (Parte IV) 

                  

11.2.16. Escore de 
avaliação do 
INCEVDOP-LM (Parte 
IV) 

                  

11.2.17. Diagnósticos 
de Enfermagem 

                  

11.2.18. Sistema de 
assistência do 
INCEVDOP-LM (Parte 
IV) 

                  

11.2.19. Intervenções 
de Enfermagem 

                  

11.2.20. Avaliação                   

12. V-REQUISITOS DE 
AUTOCUIDADO NOS 
DESVIOS DE SAÚDE 

                  

12.1. Queixas                   

12.2. Evolução das 
queixas 

                  

12.3. Diagnósticos de 
Enfermagem 

                  

12.4. Descrição da 
Implementação das 
intervenções 
planejadas 

                  

12.5. Avaliação                   
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12.6.                   

12.7. Data                   

12.8. Previsão da 
periodicidade de 
visitas domiciliares 

                  

12.9. Previsão da data 
e horário da próxima 
visita domiciliar 

                  

12.10. Assinatura do 
Enfermeiro(a)/COREN 

                  

 

2. Caso o item seja classificado como NÃO, justifique abaixo e aponte sugestões para melhorar o construto:  

 

Item _________ 
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APÊNDICE F - INSTRUMENTO PARA CONSULTA DE ENFERMAGEM NA VISITA 

DOMICILIAR ÀS PESSOAS COM LESÃO MEDULAR  

 
(INCEVDOP-LM) 

 

INSTRUÇÕES 
-  Este instrumento tem o propósito de servir como guia para os enfermeiros das unidades de 

atenção primária à saúde na realização da consulta de enfermagem na visita domiciliar às 
pessoas com lesão medular, otimizando a preocupação com a capacidade desses sujeitos 
para o autocuidado, na medida que auxilia na identificação do grau de dependência para 
atividades cotidianas. 

 
-   O instrumento é composto por 5 partes: 
 
      I-Acolhimento: nessa parte o enfermeiro deve seguir os 5 passos sugeridos da melhor 

maneira que a situação de cada visita domiciliar possibilite; 
 
      II-Identificação: o enfermeiro deve inserir as respostas por extenso ou assinalar com um X, 

dependendo da possibilidade de resposta sugerida em cada questão; 
 
      III-Requisitos de Autocuidado de Desenvolvimento: o enfermeiro deve inserir as respostas 

por extenso ou assinalar com um X, dependendo da possibilidade de resposta sugerida em 
cada questão; 

 
      IV-Requisitos de Autocuidado Universais: nessa parte o enfermeiro irá assinalar com um X 

as opções de resposta para cada um dos itens que compõem as facetas (ações 
desenvolvidas pelos sujeitos no contexto do autocuidado). Em seguida, deverá inserir o 
somatório dos itens no campo “Pontuação da faceta”. 

 
         Com base nessa pontuação, irá assinalar com um X o “Escore de avaliação da capacidade 

para (faceta Y, por exemplo)”. Na sequência, também com um X, deverá assinalar um dos 
campos do Sistema de assistência da (faceta Y, por exemplo). Por fim, deverá indicar 
diagnósticos de enfermagem, intervenções de enfermagem e avaliação. 

 
          Essa mesma sequência deverá ser realizada para cada domínio (conjunto de facetas com 

semelhanças de acordo com a necessidade de habilidades e força exigidas para sua 
realização) e para os Requisitos de Autocuidado Universais do INCEVDOP-LM (Parte IV 
completa), obedecendo as seguintes pontuações: 

 
- Pontuação da faceta: somatório da pontuação dos itens que compõem a faceta. 
 
- Pontuação Global do domínio: média aritmética da pontuação das facetas que compõem 
o domínio. 
 
- Pontuação Global dos Requisitos de Autocuidado Universais do INCEVDOP-LM: média 
aritmética da pontuação global dos domínios que compõem o INCEVDOP-LM (Parte IV). 
 

     V-Requisitos de Autocuidado nos Desvios de Saúde: o enfermeiro deve inserir as respostas 
por extenso. 

 

I-ACOLHIMENTO 

O enfermeiro deverá: 

Passo 1-Identificar-se ao iniciar a consulta; 
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Passo 2-Tocar na pessoa com lesão medular, como por exemplo através de um toque no ombro 
ou um aperto de mão; 

Passo 3-Acomodar a pessoa com lesão medular e buscar deixar o ambiente em condições 
satisfatórias para a consulta; 

Passo 4-Chamar a pessoa com lesão medular pelo nome; 
Passo 5-Informar os procedimentos que serão realizados. 

II-IDENTIFICAÇÃO 
Nome: ________________________________________________________________________ 
Sexo:      M         F       Idade: _____ anos/_____meses       Naturalidade: ____________________ 
Estado civil:         Solteiro         Casado          Viúvo            Divorciado            União Estável 
Religião:     Sem credo       Católica       Evangélica       Kardecista      Outra. Qual? _____________ 
Escolaridade:      Sem escolaridade       Fund. Inc.       Fund. Com.        Médio Inc.        Médio Com.  
    Superior Inc.       Superior Com.       Pós Inc.       Pós Com.   Profissão: _____________________ 
Raça:     Branca        Preta       Parda        Amarela        Indígena    Renda per capita: ____________ 

III-REQUISITOS DE AUTOCUIDADO DE DESENVOLVIMENTO 

Antecedentes pessoais 

Imunização:       Completa            Incompleta. Quais? ___________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
Condições pregressas:       Hipertensão        Diabetes         Obesidade        Alergias         Câncer 
      Outras. Quais? _______________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
Internações:       Não         Sim. Quais? _______________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
Cirurgias:       Não          Sim. Quais? _________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
Medicamentos:        Não          Sim. Quais? ____________________________________________ 
______________________________________________________________________________              

Antecedentes familiares 
Condições pregressas:       Hipertensão        Diabetes         Obesidade        Alergias         Câncer 

      Outras. Quais? _______________________________________________________________ 

Exame físico 
Sinais vitais 

Pressão arterial: ______ x ______ mmHg Temperatura: ________ oC 
Pulso: __________ bpm Respiração: ___________ irpm 

Sistema neurológico - cabeça e pescoço 
Pupilas: 
Tamanho:      Normal        Midríase          Miose            Simetria:       Isocóricas          Anisocóricas 
Reação à luz:      Presente        Ausente 
Condições da visão: 
     Cegueira           Diminuição da acuidade             Visão turva            Diplopia            Usa prótese 
     Outras condições. Quais? _______________________________________________________ 
Condições da audição: 
     Surdez        Diminuição da acuidade       Usa prótese        Outra. Qual? ____________________ 
Condições da fala: 
     Mudez        Afasia        Disartria        Dislalia        Outra. Qual? ___________________________ 

Condições da cavidade oral: 
     Ausência de dentes        Usa prótese        Sialorréia         Outra. Qual? ____________________ 
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Condições dos linfonodos:     Normais         Alterados. Quais alterações? ___________________ 
Condições de higiene: ___________________________________________________________ 

Sistema Cardiovascular 
Condições da ausculta cardíaca: ___________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
Condições do pulso periférico:       Rítmico         Arrítmico         Filiforme         Cheio 
Condições da pele: ______________________________________________________________ 
Sistema respiratório - tórax 

Condições da ausculta pulmonar: __________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

Condições do padrão respiratório:      Eupneico       Dispneico        Taquipneico        Bradipneico 
Condições da expansão torácica:       Superficial      Profunda         Boa simetria        Má simetria 

Condições de fluido pulmonar:      Tosse seca              Tosse produtiva              Expectoração 
Condições da pele:      Ausência de lesão        Presença de lesão. Quais? ____________________ 

______________________________________________________________________________ 

Sistema gastrointestinal e urinário 
Condições alimentares:       Aceita dieta            Não aceita dieta 

Condições de hidratação:        Hidratado            Desidratado 
Condições de eliminação vesical: __________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
Condições de eliminação intestinal: ________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
Condições do abdomen:       Ruídos hidroaéreos presentes          Ruídos hidroaéreos ausentes  

     Globoso      Escavado        Plano        Rígido         Flácido       Ascítico         Timpânico 
Condições do ânus: ______________________________________________________________ 
Condições das genitálias: _________________________________________________________ 

IV-REQUISITOS DE AUTOCUIDADO UNIVERSAIS 

CAPACIDADE DE AUTOCUIDADO 

Escala: 1-Total dependência; 2-Substancial dependência; 3-Moderada dependência; 4-Leve 
dependência; 5-Total independência. 

Definições: I-Sistema Totalmente Compensatório: o enfermeiro realiza o autocuidado, 
compensando a incapacidade da pessoa com lesão medular, a qual deve ser apoiada e 
protegida (Escore: 1); II-Sistema Parcialmente Conpensatório: o enfermeiro apoia a pessoa com 
lesão medular, realizando algumas ações, porém existe ação bilateral (Escores: 2, 3, 4); III-

Sistema de Apoio - Educação: o enfermeiro apoia o autocuidado, porém é a própria pessoa com 
lesão medular quem executa as ações (Escore: 5). 

Pontuação da faceta: somatório da pontuação dos itens que compõem a faceta. 
Pontuação Global do domínio: média aritmética da pontuação das facetas que compõem o 
domínio. 
Pontuação Global dos Requisitos de Autocuidado Universais do INCEVDOP -LM: média 
aritmética da pontuação global dos domínios que compõem o INCEVDOP-LM (Parte IV). 
DOMÍNIO NUTRIÇÃO 

Faceta: Capacidade para comer 
Critérios operacionais Parâmetros de magnitude 

Perguntar ao sujeito se 

ele é capaz de: 
deslocar-se dentro de 

Item 1: Necessidade de ajuda 

para se locomover até o local de 
refeição. 

     Total - 0 pontos 
     Substancial - 5 pontos 
     Moderada - 10 pontos 
     Leve - 15 pontos 
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casa, principalmente 
para a sala de refeição, 

e em quais condições; 
controlar o tronco; 

manusear os talheres; 
engolir os alimentos 

sem apresentar 
dificuldades ou 

desconforto como 
tosse e dores. 

     Nenhuma - 20 pontos 
Item 2: Necessidade de ajuda 

para controlar o tronco e ficar 
sentado à mesa em posição 
ortostática. 

     Total - 0 pontos 
     Substancial - 5 pontos 
     Moderada - 10 pontos 
     Leve - 15 pontos 
     Nenhuma - 20 pontos 

Item 3: Necessidade de ajuda 

para manusear os talheres. 

     Total - 0 pontos 
     Substancial - 5 pontos 
     Moderada - 10 pontos 
     Leve - 15 pontos 
      Nenhuma - 20 pontos 

Item 4: Apresenta disfagia, com 
casos de desconforto como tosse 
e dores ao deglutir. 

     Total - 0 pontos 
     Substancial - 5 pontos 
     Moderada - 10 pontos 
     Leve - 15 pontos 
     Nenhuma - 20 pontos 

Pontuação da faceta Escore de avaliação da faceta 
   1 

0 pontos 
 2 

5-20 pontos 
3 

25-40 pontos 
  4 

45-75 pontos 
  5 

80 pontos 

 
Sistema de assistência da faceta 

 

Sistema Totalmente Compensatório 
Sistema Parcialmente Compensatório 
Sistema de Apoio - Educação 

Faceta: Capacidade para preparar os alimentos 

Critérios operacionais  Parâmetros de magnitude 
Perguntar ao sujeito se 
ele é capaz de: 
deslocar-se dentro de 
casa, principalmente 
para a cozinha, e em 
quais condições; cortar 
alimentos como carne, 

peixes, pão, queijo, 
legumes, frutas, 
rapadura, entre 
outros; utilizar 
utensílios de cozinha 
cortantes com 
segurança; lavar os 
utensílios. 

Item 1: Necessidade de ajuda 
para se locomover até o local de 
preparo dos alimentos. 

     Total - 0 pontos 
     Substancial - 5 pontos 
     Moderada - 10 pontos 
     Leve - 15 pontos 
     Nenhuma - 20 pontos 

Item 2: Necessidade de ajuda 
para cortar alimentos de maior 

densidade. 

     Total - 0 pontos 
     Substancial - 5 pontos 
     Moderada - 10 pontos 
     Leve - 15 pontos 
     Nenhuma - 20 pontos 

Item 3: Ocorrência de acidentes 
com utensílios de cozinha 
cortantes. 

     Sempre - 0 pontos 
     Repetidamente - 5 pontos 
     Às vezes - 10 pontos 
     Raramente - 15 pontos 
     Nunca - 20 pontos 

Item 4: Necessidade de ajuda 
para lavar os utensílios. 

     Total - 0 pontos 
     Substancial - 5 pontos 
     Moderada - 10 pontos 
     Leve - 15 pontos 
     Nenhuma - 20 pontos 

Pontuação da faceta Escore de avaliação da faceta 
   1 

0 pontos 
  2 

5-20 pontos 
3 

25-40 pontos 
  4 

45-75 pontos 
  5 

80 pontos 

 
Sistema de assistência da faceta 

 

Sistema Totalmente Compensatório 
Sistema Parcialmente Compensatório 
Sistema de Apoio - Educação 

Faceta: Capacidade para comprar os alimentos 
Critérios operacionais  Parâmetros de magnitude 

Perguntar ao sujeito se 
ele é capaz de:  

deslocar-se aos 

Item 1: Necessidade de ajuda 
para se deslocar aos 

estabelecimentos que 

     Total - 0 pontos 
     Substancial - 5 pontos 
     Moderada - 10 pontos 
     Leve - 15 pontos 
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estabelecimentos que 
comercializam 

alimentos; alcançar os 
produtos nas 

prateleiras; conduzir 
os produtos no 

retorno para casa; 
transpor obstáculos 

como meio fio 
elevado, escadas, 
portas estreitas, 
ausência de corrimão, 
rampas e elevadores 
nesses locais. 

comercializam alimentos.      Nenhuma - 20 pontos 

Item 2: Necessidade de ajuda 

para transpor obstáculos 
arquitetônicos na entrada ou no 

interior desses estabelecimentos  

     Total - 0 pontos 
     Substancial - 5 pontos 
     Moderada - 10 pontos 
     Leve - 15 pontos 
     Nenhuma - 20 pontos 

Item 3: Necessidade de ajuda 
para alcançar os produtos em 
prateleiras. 

     Total - 0 pontos 
     Substancial - 5 pontos 
     Moderada - 10 pontos 
     Leve - 15 pontos 
     Nenhuma - 20 pontos 

Item 4: Necessidade de ajuda 

para conduzir produtos no 
caminho de retorto para casa. 

     Total - 0 pontos 
     Substancial - 5 pontos 
     Moderada - 10 pontos 
     Leve - 15 pontos 
     Nenhuma - 20 pontos 

Pontuação da faceta  Escore de avaliação da faceta 
   1 

0 pontos 
  2 

5-20 pontos 
3 

25-40 pontos 
  4 

45-75 pontos 
  5 

80 pontos 
 

Sistema de assistência da faceta 
 

Sistema Totalmente Compensatório 
Sistema Parcialmente Compensatório 
Sistema de Apoio - Educação 

Faceta: Capacidade para alterar os hábitos alimentares 
Critérios operacionais  Parâmetros de magnitude 

Perguntar ao sujeito se 

ele é capaz de: comer, 

preparar e comprar os 

próprios alimentos; 

evitar alimentos 

hipercalóricos (como 

macarrão, pão, doces, 

refrigerante) e 

hipersódicos (como 

salgadinhos, pipoca, 

enlatados); obter 

ajuda profissional para 

o acompanhamento na 

mudança de hábitos 

alimentares. 

Item 1: Necessidade de ajuda 
para alterar os hábitos 
alimentares, pois apresenta 
dificuldades para comer ou 
preparar ou comprar os próprios 
alimentos. 

     Total - 0 pontos 
     Substancial - 5 pontos 
     Moderada - 10 pontos 
     Leve - 15 pontos 
     Nenhuma - 20 pontos 

Item 2: Não consegue abdicar de 
alimentos hipercalóricos. 

     Sempre - 0 pontos 
     Repetidamente - 5 pontos 
     Às vezes - 10 pontos 
     Raramente - 15 pontos 
     Nunca - 20 pontos 

Item 3: Não consegue abdicar de 
alimentos hipersódicos. 

     Sempre - 0 pontos 
     Repetidamente - 5 pontos 
     Às vezes - 10 pontos 
     Raramente - 15 pontos 
     Nunca - 20 pontos 

Item 4: Não consegue obter 

ajuda profissional para o 
acompanhamento na mudança 
de hábitos alimentares. 

     Sempre - 0 pontos 
     Repetidamente - 5 pontos 
     Às vezes - 10 pontos 
     Raramente - 15 pontos 
     Nunca - 20 pontos 

Pontuação da faceta Escore de avaliação da faceta 
 1 

0 pontos 
  2 

5-20 pontos 
3 

25-40 pontos 
  4 

45-75 pontos 
  5 

80 pontos 
 

Sistema de assistência da faceta 
 

Sistema Totalmente Compensatório 
Sistema Parcialmente Compensatório 
Sistema de Apoio - Educação 

Pontuação Global do 
domínio Nutrição 

 

Escore de avaliação do domínio Nutrição  

   1 
0 pontos 

  2 
5-20 pontos 

3 
25-40 pontos 

  4 
45-75 pontos 

  5 
80 pontos 
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Diagnósticos de Enfermagem 
 
 
 
 

Sistema de assistência do domínio Nutrição 
 
Sistema Totalmente Compensatório 
Sistema Parcialmente Compensatório 
Sistema de Apoio - Educação 

Intervenções de Enfermagem 
 
 
 
 

Avaliação 
 
 
 
 

DOMÍNIO HIGIENE 
Faceta: Capacidade para tomar banho 

Critérios operacionais  Parâmetros de magnitude 
Perguntar ao sujeito se 

ele é capaz de: 

deslocar-se até o 

banheiro; passar com 

a cadeira de rodas pela 

porta do banheiro; 

mobilizar-se da cadeira 

de rodas para a 

cadeira de banho; 

efetuar fricção nas 

várias regiões, como 

cabeça, órgãos dos 

sistemas 

eliminatórios/sexuais e 

membros inferiores. 

Item 1: Necessidade de ajuda 

para se deslocar até o banheiro. 

     Total - 0 pontos 
     Substancial - 5 pontos 
     Moderada - 10 pontos 
     Leve - 15 pontos 
     Nenhuma - 20 pontos 

Item 2: Necessidade de ajuda 

para passar com a cadeira de 
rodas pela porta do banheiro. 

     Total - 0 pontos 
     Substancial - 5 pontos 
     Moderada - 10 pontos 
     Leve - 15 pontos 
     Nenhuma - 20 pontos 

Item 3: Necessidade de ajuda 
para mobilizar-se da cadeira de 

rodas para a cadeira de banho. 
 

     Total - 0 pontos 
     Substancial - 5 pontos 
     Moderada - 10 pontos 
     Leve - 15 pontos 
     Nenhuma - 20 pontos 

Item 4: Necessidade de ajuda 
para efetuar fricção nas parte do 
corpo. 

     Total - 0 pontos 
     Substancial - 5 pontos 
     Moderada - 10 pontos 
     Leve - 15 pontos 
     Nenhuma - 20 pontos 

Pontuação da faceta 
 

Escore de avaliação da faceta 
    1 

0 pontos 
  2 

5-20 pontos 
    3 

25-40 pontos 
   4 

45-75 pontos 
   5 

80 pontos 

 
Sistema de assistência da faceta 

 

Sistema Totalmente Compensatório 
Sistema Parcialmente Compensatório 
Sistema de Apoio - Educação 

Faceta: Capacidade para lavar-se 

Critérios operacionais  Parâmetros de magnitude 

Perguntar ao sujeito se 
ele é capaz de: escovar 
os dentes; lavar o 
rosto, as mãos e os 

pés, e em quais 
condições. 

Item 1: Necessidade de ajuda 
para escovar os dentes 

     Total - 0 pontos 
     Substancial - 5 pontos 
     Moderada - 10 pontos 
     Leve - 15 pontos 
     Nenhuma - 20 pontos 

Item 2: Necessidade de ajuda 
para lavar o rosto. 
 

     Total - 0 pontos 
     Substancial - 5 pontos 
     Moderada - 10 pontos 
     Leve - 15 pontos 
     Nenhuma - 20 pontos 

Item 3: Necessidade de ajuda      Total - 0 pontos 
     Substancial - 5 pontos 
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para lavar as mãos. 
 

     Moderada - 10 pontos 
     Leve - 15 pontos 
     Nenhuma - 20 pontos 

Item 4: Necessidade de ajuda 
para lavar os pés. 

     Total - 0 pontos 
     Substancial - 5 pontos 
     Moderada - 10 pontos 
     Leve - 15 pontos 
     Nenhuma - 20 pontos 

Pontuação da faceta 
 

Escore de avaliação da faceta 
    1 

0 pontos 
  2 

5-20 pontos 
    3 

25-40 pontos 
   4 

45-75 pontos 
   5 

80 pontos 
 

Sistema de assistência da faceta 
 

Sistema Totalmente Compensatório 
Sistema Parcialmente Compensatório 
Sistema de Apoio - Educação 

Faceta: Capacidade para arrumar-se 
Critérios operacionais  Parâmetros de magnitude 

Perguntar ao sujeito se 
ele é capaz de: vestir-

se e retirar a roupa; 
calçar e retirar os 

sapatos; pentear-se; 
barbear-se/maquiar-

se, e em quais 
condições. 

Item 1: Necessidade de ajuda 
para vestir e retirar a roupa. 

 

     Total - 0 pontos 
     Substancial - 5 pontos 
     Moderada - 10 pontos 
     Leve - 15 pontos 
     Nenhuma - 20 pontos 

Item 2: Necessidade de ajuda 
para calçar e retirar os sapatos. 
 

     Total - 0 pontos 
     Substancial - 5 pontos 
     Moderada - 10 pontos 
     Leve - 15 pontos 
     Nenhuma - 20 pontos 

Item 3: Necessidade de ajuda 
para pentear-se/barbear-
se/maquiar-se. 
 

     Total - 0 pontos 
     Substancial - 5 pontos 
     Moderada - 10 pontos 
     Leve - 15 pontos 
     Nenhuma - 20 pontos 

Item 4: Necessidade de ajuda 
para cortar as unhas. 

     Total - 0 pontos 
     Substancial - 5 pontos 
     Moderada - 10 pontos 
     Leve - 15 pontos 
     Nenhuma - 20 pontos 

Pontuação da faceta 
 

Escore de avaliação da faceta 
    1 

0 pontos 
  2 

5-20 pontos 
    3 

25-40 pontos 
   4 

45-75 pontos 
   5 

80 pontos 

 
Sistema de assistência da faceta 

 

Sistema Totalmente Compensatório 
Sistema Parcialmente Compensatório 
Sistema de Apoio - Educação 

Faceta: Capacidade para alterar os hábitos de higiene 

Critérios operacionais Parâmetros de magnitude 

Perguntar ao sujeito se 
ele é capaz de: 
aumentar a frequência 
de banhos durante o 
dia; aumentar a 
frequência em que 
escova os dentes; 
aumentar a frequência 
em que lava as 
mãos/rosto/pés; obter 

Item 1: Necessidade de ajuda 
para aumentar a frequência de 
banhos durante o dia. 

     Total - 0 pontos 
     Substancial - 5 pontos 
     Moderada - 10 pontos 
     Leve - 15 pontos 
     Nenhuma - 20 pontos 

Item 2: Necessidade de ajuda 
para aumentar a frequência em 

que escova os dentes. 
 

     Total - 0 pontos 
     Substancial - 5 pontos 
     Moderada - 10 pontos 
     Leve - 15 pontos 
     Nenhuma - 20 pontos 

Item 3: Necessidade de ajuda      Total - 0 pontos 
     Substancial - 5 pontos 
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ajuda profissional para 
o acompanhamento na 

mudança dos hábitos 
de higiene. 

para aumentar a frequência em 
que lava as mãos/rosto/pés. 

 

     Moderada - 10 pontos 
     Leve - 15 pontos 
     Nenhuma - 20 pontos 

Item 4: Não consegue obter ajuda 

profissional para o 
acompanhamento na mudança 

dos hábitos de higiene. 

     Sempre - 0 pontos 
     Repetidamente - 5 pontos 
     Às vezes - 10 pontos 
     Raramente - 15 pontos 
     Nunca - 20 pontos 

Pontuação da faceta 
 

Escore de avaliação da faceta 
    1 

0 pontos 
  2 

5-20 pontos 
    3 

25-40 pontos 
   4 

45-75 pontos 
   5 

80 pontos 

 
Sistema de assistência da faceta 

 

Sistema Totalmente Compensatório 
Sistema Parcialmente Compensatório 
Sistema de Apoio - Educação 

Faceta: Capacidade para manter o ambiente limpo 

Critérios operacionais  Parâmetros de magnitude 
Perguntar ao sujeito se 

ele é capaz de: limpar 
os móveis e os 

cômodos coletivos, 
como sala, corredor, 

cozinha, banheiro, 
área de serviço, entre 

outros; limpar o 
próprio quarto; limpar 

a própria cama. 

Item 1: Necessidade de ajuda 

para limpar os cômodos coletivos 
do domicílio. 

     Total - 0 pontos 
     Substancial - 5 pontos 
     Moderada - 10 pontos 
     Leve - 15 pontos 
     Nenhuma - 20 pontos 

Item 2: Necessidade de ajuda 
para limpar os móveis dos 
cômodos coletivos do domicílio. 

     Total - 0 pontos 
     Substancial - 5 pontos 
     Moderada - 10 pontos 
     Leve - 15 pontos 
     Nenhuma - 20 pontos 

Item 3: Necessidade de ajuda 

para limpar o próprio quarto. 
 

     Total - 0 pontos 
     Substancial - 5 pontos 
     Moderada - 10 pontos 
     Leve - 15 pontos 
     Nenhuma - 20 pontos 

Item 4: Necessidade de ajuda 
para higienizar a própria cama. 

     Total - 0 pontos 
     Substancial - 5 pontos 
     Moderada - 10 pontos 
     Leve - 15 pontos 
     Nenhuma - 20 pontos 

Pontuação da faceta 
 

Escore de avaliação da faceta 
       1 

0 pontos 
  2 

5-20 pontos 
    3 

25-40 pontos 
   4 

45-75 pontos 
   5 

80 pontos 

 
Sistema de assistência da faceta 

 

Sistema Totalmente Compensatório 
Sistema Parcialmente Compensatório 
Sistema de Apoio - Educação 

Pontuação Global do 
domínio Higiene 

 
 

Escore de avaliação do domínio Higiene 

   1 
0 pontos 

  2 
5-20 pontos 

3 
25-40 pontos 

  4 
45-75 pontos 

  5 
80 pontos 

Diagnósticos de Enfermagem 
 
 
 
 

Sistema de assistência do domínio Higiene 
 
Sistema Totalmente Compensatório 
Sistema Parcialmente Compensatório 
Sistema de Apoio - Educação 

Intervenções de Enfermagem 
 
 
 
 

Avaliação 
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DOMÍNIO ELIMINAÇÃO 
Faceta: Capacidade para evacuar 

Critérios operacionais  Parâmetros de magnitude 
Perguntar ao sujeito se 

ele é capaz de: 
controlar a saída das 

fezes; administrar 
laxantes e/ou 

supositórios; realizar a 
própria higienização, 
limpando a região anal 
com papel higiênico ou 
água corrente e sabão; 
realizar massagem 
abdominal. 

Item 1: Não controla os 

esfincteres de eliminação fecal, 
ocorrendo episódios de 

incontinência e/ou apresenta 
constipação. 

     Sempre - 0 pontos 
     Repetidamente - 5 pontos 
     Às vezes - 10 pontos 
     Raramente - 15 pontos 
     Nunca - 20 pontos 

Item 2: Necessidade de ajuda 
para a administração de laxantes 

ou supositórios. 

     Total - 0 pontos 
     Substancial - 5 pontos 
     Moderada - 10 pontos 
     Leve - 15 pontos 
     Nenhuma - 20 pontos 

Item 3: Não consegue realizar sua 
higienização sozinho. 

     Sempre - 0 pontos 
     Repetidamente - 5 pontos 
     Às vezes - 10 pontos 
     Raramente - 15 pontos 
     Nunca - 20 pontos 

Item 4: Não consegue realizar 

massagem abdominal. 

     Sempre - 0 pontos 
     Repetidamente - 5 pontos 
     Às vezes - 10 pontos 
     Raramente - 15 pontos 
     Nunca - 20 pontos 

Pontuação da faceta 
 

Escore de avaliação da faceta 
       1 

0 pontos 
  2 

5-20 pontos 
    3 

25-40 pontos 
   4 

45-75 pontos 
   5 

80 pontos 

 
Sistema de assistência da faceta 

 

Sistema Totalmente Compensatório 
Sistema Parcialmente Compensatório 
Sistema de Apoio - Educação 

Faceta: Capacidade para realizar a micção 

Critérios operacionais  Parâmetros de magnitude 

Perguntar ao sujeito se 
ele é capaz de: 
controlar a saída da 
urina; realizar a 

própria sondagem 
vesical; realizar a 

própria higienização, 
limpando a região do 

pênis ou vagina; 
realizar a manutenção 

da sonda vesical de 
demora, esvaziando o 
coletor corretamente, 
observando as 
características da urina 
e higienizando o 
sistema; utilizar 
aparadeira/papagaio. 

Item 1: Não controla os 
esfincteres de eliminação 
urinária, ocorrendo episódios de 
incontinência. 

     Sempre - 0 pontos 
     Repetidamente - 5 pontos 
     Às vezes - 10 pontos 
     Raramente - 15 pontos 
     Nunca - 20 pontos 

Item 2: Necessidade de ajuda 
para instalação de sonda vesical. 

     Total - 0 pontos 
     Substancial - 5 pontos 
     Moderada - 10 pontos 
     Leve - 15 pontos 
     Nenhuma - 20 pontos 

Item 3: Não consegue realizar sua 
higienização íntima. 

     Sempre - 0 pontos 
     Repetidamente - 5 pontos 
     Às vezes - 10 pontos 
     Raramente - 15 pontos 
     Nunca - 20 pontos 

Item 4: Não consegue realizar a 
manutenção da sonda vesical de 

demora ou necessita de ajuda 
para utilizar aparadeira/papagaio. 

     Sempre - 0 pontos 
     Repetidamente - 5 pontos 
     Às vezes - 10 pontos 
     Raramente - 15 pontos 
     Nunca - 20 pontos 

Pontuação da faceta Escore de avaliação da faceta 
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        1 
0 pontos 

  2 
5-20 pontos 

    3 
25-40 pontos 

   4 
45-75 pontos 

   5 
80 pontos 

 
Sistema de assistência da faceta 

 

Sistema Totalmente Compensatório 
Sistema Parcialmente Compensatório 
Sistema de Apoio - Educação 

Pontuação Global do 
domínio Eliminação 

 
 

Escore de avaliação do domínio Eliminação  

   1 
0 pontos 

  2 
5-20 pontos 

3 
25-40 pontos 

  4 
45-75 pontos 

  5 
80 pontos 

Diagnósticos de Enfermagem 
 
 
 
 

Sistema de assistência do domínio Eliminação 
 
Sistema Totalmente Compensatório 
Sistema Parcialmente Compensatório 
Sistema de Apoio - Educação 

Intervenções de Enfermagem 
 
 
 
 

Avaliação 
 
 
 
 

DOMÍNIO FÍSICO 
Faceta: Capacidade para mobilizar-se 
Critérios operacionais Parâmetros de magnitude 
Perguntar ao sujeito se 

ele é capaz de: usar o 
próprio carro 

adaptado ou um 
transporte público; 

deambular; executar 
rolagem na cadeira de 

rodas; subir e descer 
escadas. 

Item 1: Necessidade de ajuda 

para usar o próprio carro 
adaptado ou um transporte 

público. 

     Total - 0 pontos 
     Substancial - 5 pontos 
     Moderada - 10 pontos 
     Leve - 15 pontos 
     Nenhuma - 20 pontos 

Item 2: Não consegue deambular.      Sempre - 0 pontos 
     Repetidamente - 5 pontos 
     Às vezes - 10 pontos 
     Raramente - 15 pontos 
     Nunca - 20 pontos 

Item 3: Necessidade de ajuda 
para executar rolagem na cadeira 

de rodas. 

     Total - 0 pontos 
     Substancial - 5 pontos 
     Moderada - 10 pontos 
     Leve - 15 pontos 
     Nenhuma - 20 pontos 

Item 4: Necessidade de ajuda 
para subir e descer escadas. 

     Total - 0 pontos 
     Substancial - 5 pontos 
     Moderada - 10 pontos 
     Leve - 15 pontos 
     Nenhuma - 20 pontos 

Pontuação da faceta 
 

Escore de avaliação da faceta 
       1 

0 pontos 
  2 

5-20 pontos 
    3 

25-40 pontos 
   4 

45-75 pontos 
   5 

80 pontos 

 
Sistema de assistência da faceta 

 

Sistema Totalmente Compensatório 
Sistema Parcialmente Compensatório 
Sistema de Apoio - Educação 

Faceta: Capacidade para promover a própria saúde 
Critérios operacionais Parâmetros de magnitude 
Perguntar ao sujeito se 

ele é capaz de: 
adaptar-se a lugares e 

situações de modo a 
preservar sua própria 

Item 1: Necessidade de ajuda 

para adaptar-se a lugares e 
situações de modo a preservar 

sua própria saúde. 

     Total - 0 pontos 
     Substancial - 5 pontos 
     Moderada - 10 pontos 
     Leve - 15 pontos 
     Nenhuma - 20 pontos 

Item 2: Não consegue acessar os      Sempre - 0 pontos 
     Repetidamente - 5 pontos 
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saúde; acessar os 
servições de saúde; 

inspecionar todas as 
partes do corpo na 

busca por algum 
problema; pedir 

esclarecimentos sobre 
sua saúde ou sobre 

medicamentos que faz 
uso. 

serviços de saúde.      Às vezes - 10 pontos 
     Raramente - 15 pontos 
     Nunca - 20 pontos 

Item 3: Não consegue inspecionar 
todas as partes do corpo na busca 

por algum problema. 

     Sempre - 0 pontos 
     Repetidamente - 5 pontos 
     Às vezes - 10 pontos 
     Raramente - 15 pontos 
     Nunca - 20 pontos 

Item 4: Não costuma pedir 

esclarecimentos sobre sua saúde 
ou sobre medicamentos que faz 

uso. 

     Sempre - 0 pontos 
     Repetidamente - 5 pontos 
     Às vezes - 10 pontos 
     Raramente - 15 pontos 
     Nunca - 20 pontos 

Pontuação da faceta 
 

Escore de avaliação da faceta 
       1 

0 pontos 
  2 

5-20 pontos 
    3 

25-40 pontos 
   4 

45-75 pontos 
   5 

80 pontos 

 
Sistema de assistência da faceta 

 

Sistema Totalmente Compensatório 
Sistema Parcialmente Compensatório 
Sistema de Apoio - Educação 

Faceta: Capacidade para realizar atividades de lazer 
Critérios operacionais Parâmetros de magnitude 
Perguntar ao sujeito se 
ele é capaz de: praticar 
esportes; viajar; 
acessar 
livros/revistas/jornais; 
usar TV ou rádio ou 
computador. 

Item 1: Não consegue praticar 
esportes. 

     Sempre - 0 pontos 
     Repetidamente - 5 pontos 
     Às vezes - 10 pontos 
     Raramente - 15 pontos 
     Nunca - 20 pontos 

Item 2: Necessidade de ajuda 
para viajar. 

     Total - 0 pontos 
     Substancial - 5 pontos 
     Moderada - 10 pontos 
     Leve - 15 pontos 
     Nenhuma - 20 pontos 

Item 3: Necessidade de ajuda 

para acessar 
livros/revistas/jornais. 

     Total - 0 pontos 
     Substancial - 5 pontos 
     Moderada - 10 pontos 
     Leve - 15 pontos 
     Nenhuma - 20 pontos 

Item 4: Necessidade de ajuda 

para usar TV ou rádio ou 
computador. 

     Total - 0 pontos 
     Substancial - 5 pontos 
     Moderada - 10 pontos 
     Leve - 15 pontos 
     Nenhuma - 20 pontos 

Pontuação da faceta 
 

Escore de avaliação da faceta 
       1 

0 pontos 
  2 

5-20 pontos 
    3 

25-40 pontos 
   4 

45-75 pontos 
   5 

80 pontos 

 
Sistema de assistência da faceta 

 

Sistema Totalmente Compensatório 
Sistema Parcialmente Compensatório 
Sistema de Apoio - Educação 

Pontuação Global do 
domínio Físico 

 
 

Escore de avaliação do domínio Físico  

   1 
0 pontos 

  2 
5-20 pontos 

3 
25-40 pontos 

  4 
45-75 pontos 

  5 
80 pontos 

Diagnósticos de Enfermagem 
 
 
 
 

Sistema de assistência do domínio Físico 
 
Sistema Totalmente Compensatório 
Sistema Parcialmente Compensatório 
Sistema de Apoio - Educação 

Intervenções de Enfermagem Avaliação 
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DOMÍNIO SOCIAL 
Faceta: Capacidade para estabelecer relações sociais 
Critérios operacionais Parâmetros de magnitude 
Perguntar ao sujeito se 
ele é capaz de: visitar 

parentes ou amigos; 
realizar atividades 

sexuais; ir em 
encontros 

comunitários; 
relacionar-se bem com 

as pessoas que 
convive.  

Item 1: Necessidade de ajuda 
para visitar parentes ou amigos. 

     Total - 0 pontos 
     Substancial - 5 pontos 
     Moderada - 10 pontos 
     Leve - 15 pontos 
     Nenhuma - 20 pontos 

Item 2: Não consegue realizar 
atividades sexuais. 

     Sempre - 0 pontos 
     Repetidamente - 5 pontos 
     Às vezes - 10 pontos 
     Raramente - 15 pontos 
     Nunca - 20 pontos 

Item 3: Necessidade de ajuda 
para ir em encontros 
comunitários. 

     Total - 0 pontos 
     Substancial - 5 pontos 
     Moderada - 10 pontos 
     Leve - 15 pontos 
     Nenhuma - 20 pontos 

Item 4: Não tem bom 

relacionamento com as pessoas 
que convive. 

     Sempre - 0 pontos 
     Repetidamente - 5 pontos 
     Às vezes - 10 pontos 
     Raramente - 15 pontos 
     Nunca - 20 pontos 

Pontuação da faceta 
 

Escore de avaliação da faceta 
       1 

0 pontos 
  2 

5-20 pontos 
    3 

25-40 pontos 
   4 

45-75 pontos 
   5 

80 pontos 
 

Sistema de assistência da faceta 
 

Sistema Totalmente Compensatório 
Sistema Parcialmente Compensatório 
Sistema de Apoio - Educação 

Pontuação Global do 
domínio Social 

 
 

Escore de avaliação do domínio Social 

   1 
0 pontos 

  2 
5-20 pontos 

3 
25-40 pontos 

  4 
45-75 pontos 

  5 
80 pontos 

Diagnósticos de Enfermagem 
 
 
 
 

Sistema de assistência do domínio Social 
 
Sistema Totalmente Compensatório 
Sistema Parcialmente Compensatório 
Sistema de Apoio - Educação 

Intervenções de Enfermagem 
 
 
 
 

Avaliação 
 
 
 
 

DOMÍNIO PSICOLÓGICO 
Faceta: Capacidade para enfrentar as mudanças decorrentes da lesão 
Critérios operacionais Parâmetros de magnitude 
Perguntar ao sujeito se 

ele é capaz de: 
enfrentar 

satisfatoriamente os 
sentimentos 

Item 1: Experimenta sentimentos 

negativos. 

     Sempre - 0 pontos 
     Repetidamente - 5 pontos 
     Às vezes - 10 pontos 
     Raramente - 15 pontos 
     Nunca - 20 pontos 

Item 2: Necessidade de ajuda      Total - 0 pontos 
     Substancial - 5 pontos 
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negativos; não mudar 
o jeito de ser diante da 

imposição de 
terceiros; dormir bem; 

aceitar a nova auto-
imagem e limitações 

corporais. 

para não mudar o jeito de ser 
diante da imposição de terceiros. 

     Moderada - 10 pontos 
     Leve - 15 pontos 
     Nenhuma - 20 pontos 

Item 3: Não consegue dormir 
devido a preocupação com os 

novos desafios diante das 
limitações. 

     Sempre - 0 pontos 
     Repetidamente - 5 pontos 
     Às vezes - 10 pontos 
     Raramente - 15 pontos 
     Nunca - 20 pontos 

Item 4: Não consegue aceitar a 

nova auto-imagem e limitações 
corporais. 

     Sempre - 0 pontos 
     Repetidamente - 5 pontos 
     Às vezes - 10 pontos 
     Raramente - 15 pontos 
     Nunca - 20 pontos 

Pontuação da faceta 
 

Escore de avaliação da faceta 
       1 

0 pontos 
  2 

5-20 pontos 
    3 

25-40 pontos 
   4 

45-75 pontos 
   5 

80 pontos 

 
Sistema de assistência da faceta 

 

Sistema Totalmente Compensatório 
Sistema Parcialmente Compensatório 
Sistema de Apoio - Educação 

Faceta: Capacidade para manter-se espiritualmente bem 
Critérios operacionais Parâmetros de magnitude 
Perguntar ao sujeito se 
ele é capaz de: ver 
sentido na sua própria 
vida; se concentrar nas 
atividades diárias; 
sentir-se bem sem 
ajuda profissional, 
como de um psicólogo; 
manter uma boa auto-

estima. 

Item 1: Não consegue ver sentido 
na sua própria vida. 

     Sempre - 0 pontos 
     Repetidamente - 5 pontos 
     Às vezes - 10 pontos 
     Raramente - 15 pontos 
     Nunca - 20 pontos 

Item 2: Não consegue se 
concentrar nas atividades diárias. 

     Sempre - 0 pontos 
     Repetidamente - 5 pontos 
     Às vezes - 10 pontos 
     Raramente - 15 pontos 
     Nunca - 20 pontos 

Item 3: Necessidade de ajuda 

profissional para sentir-se bem. 

     Total - 0 pontos 
     Substancial - 5 pontos 
     Moderada - 10 pontos 
     Leve - 15 pontos 
     Nenhuma - 20 pontos 

Item 4: Apresenta baixa auto-

estima. 

     Sempre - 0 pontos 
     Repetidamente - 5 pontos 
     Às vezes - 10 pontos 
     Raramente - 15 pontos 
     Nunca - 20 pontos 

Pontuação da faceta 
 

Escore de avaliação da faceta 
       1 

0 pontos 
  2 

5-20 pontos 
    3 

25-40 pontos 
   4 

45-75 pontos 
   5 

80 pontos 

 
Sistema de assistência da faceta 

 

Sistema Totalmente Compensatório 
Sistema Parcialmente Compensatório 
Sistema de Apoio - Educação 

Pontuação Global do 
domínio Social 

 
 

Escore de avaliação do domínio Social 

   1 
0 pontos 

  2 
5-20 pontos 

3 
25-40 pontos 

  4 
45-75 pontos 

  5 
80 pontos 

Diagnósticos de Enfermagem 
 
 
 
 

Sistema de assistência do domínio Social 
 
Sistema Totalmente Compensatório 
Sistema Parcialmente Compensatório 
Sistema de Apoio - Educação 

Intervenções de Enfermagem Avaliação 
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Pontuação Global do 
INCEVDOP-LM (Parte 

IV) 
 
 

Escore de avaliação do INCEVDOP-LM (Parte IV) 

   1 
0 pontos 

  2 
5-20 pontos 

3 
25-40 pontos 

  4 
45-75 pontos 

  5 
80 pontos 

Diagnósticos de Enfermagem 
 
 
 
 

Sistema de assistência do INCEVDOP-LM 
(Parte IV) 
 
Sistema Totalmente Compensatório 
Sistema Parcialmente Compensatório 
Sistema de Apoio - Educação 

Intervenções de Enfermagem 
 
 
 
 

Avaliação 
 
 
 
 

V-REQUISITOS DE AUTOCUIDADO NOS DESVIOS DE SAÚDE 

Queixas: ______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

Evolução das queixas: ___________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
Diagnósticos de Enfermagem: _____________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 

Descrição da Implementação das intervenções planejadas: _____________________________ 
______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
Avaliação: _____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 

 
Esse instrumento deverá ser anexado ao prontuário da pessoa com lesão medular para 
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possibilitar o acompanhamento da evolução desse sujeito e para auxíliar as ações dos outros 
profissionais que compõem a equipe multidisciplinar da atenção primária à saúde. 

 
Data: ______ / ______ / _________ . 

Previsão da periodicidade de visitas domiciliares: _____________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

Previsão da data e horário da próxima visita domiciliar: _______________________________ 
 

Assinatura do Enfermeiro(a)/COREN: ___________________________________ / __________ 
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ANEXOS 
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ANEXO A - ESCALA DE AVALIAÇÃO DE AGÊNCIA DE AUTOCUIDADO (ASA) 

 

Número do questionário: ______ 

Entrevistador: ________________________________________________________ 

Data da Entrevista:___ /___ /______ 

 

Item 

Nunca Quase 

Nunca 

Quase 

Sempre 

Sempre 

À medida que as circunstâncias mudam, faço 
ajustes para manter a minha saúde 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

Certifico-me se as formas que pratico 

habitualmente para me manter com saúde 
são boas. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

Se eu tiver dificuldade para me mover posso 

obter ajuda 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

Eu posso fazer o que é necessário manter o 
ambiente limpo onde eu moro. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

Faço em primeiro lugar o que for preciso para 

me manter saudável 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

Não tenho força necessária para cuidar de 
mim como eu deveria. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

Eu posso buscar melhores formas de cuidar 
da minha saúde do que as que tenho agora. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

Altero a frequência com que tomo banho a 
fim de estar sempre limpo. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

Para manter meu peso, mudo meus hábitos 
alimentares. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

Quando há situações que me afetam, 

posiciono-me de forma a não mudar meu jeito 
de ser. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

Penso em fazer exercícios e descansar um 

pouco durante o dia, mas não consigo 
realizar tais atividades. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

Quando preciso de ajuda, posso recorrer a 

meus amigos. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 
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Posso dormir o suficiente para me sentir 
descansado. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

Quando recebo informações sobre minha 

saúde, solicito esclarecimentos sobre o que 
eu não consigo compreender. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

Inspeciono meu corpo a fim de perceber se 

há alguma alteração. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

Posso mudar hábitos a fim de melhorar 
minha saúde. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

Quando preciso tomar uma nova medicação, 
solicito informações sobre os efeitos 

secundários desse medicamento. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

Sou capaz de tomar atitudes a fim de 
proteger a mim e a minha família. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

Sou capaz de avaliar o que é bom para 

minha saúde. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

Devido a minhas ocupações diárias, é difícil 
ter tempo para cuidar de mim. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

Se minha saúde está afetada, posso obter 

informações necessárias sobre o que fazer. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

Se eu não posso cuidar de mim, eu posso 
buscar ajuda. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

Tenho tempo para mim. 1 2 3 4 

Apesar das minhas limitações para me 

locomover, posso cuidar de mim como eu 
gosto. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 
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ANEXO B - QUESTIONÁRIO III - ÍNDICE DE BARTHEL 

 

Número do questionário: ______ 

Entrevistador: ________________________________________________________ 

Data da Entrevista:___ /___ /______ 

 

Parâmetro Atividades básicas da vida diária Pontuação 

Comer 

Totalmente independente 

Necessita ajuda para cortar carne, pão, etc. 

Dependente 

10  

5  

0 

Lavar-se 
Independente: entra e sai sozinho do banho  

Dependente 

5  

0 

Vestir-se 

Independente: capaz de vestir-se e de retirar a roupa, 
abotoar-se, amarrar os sapatos  

Necessita ajuda  

Dependente 

10  

5  

0 

Arrumar-se 

Independente para lavar o rosto, as mãos, pentear-

se, barbear-se, maquiar-se, etc. 

Dependente 

5  

0 

Evacuar 

Continência normal  

Ocasionalmente algum episódio de incontinência, ou 
necessita ajuda para administrar-se supositórios ou 

laxantes 

Incontinência 

10  

5  

0 

 

Micção  

Continência normal, ou é capaz de cuidar da sonda 
se faz uso de uma  

Um episódio diário como máximo de incontinência, ou 

necessita ajuda para cuidar da sonda  

Incontinência 

10  

5  

0 

Usar o 
sanitário 

Independente para ir ao sanitário, arrumar-se e  por a 
roupa...  

Necessita ajuda para ir ao sanitário, porém se limpa 

10  

5  
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sozinho 

Dependente 

0 

Transferir-se 

Independente para ir da cadeira a cama  

Mínima ajuda física ou supervisão para fazê-lo  

Necessita grande ajuda, porém é capaz de manter-se 
sentado sozinho 

Dependente 

15  

10  

5  

0 

Deambular 

Independente, caminha sozinho 50 metros  

Necessita ajuda física ou supervisão para caminhar 
50 metros  

Independente na cadeira  de rodas sem ajuda  

Dependente 

15  

10  

5  

0  

Subir e descer 
escada 

Independente para descer e subir escadas  

Necessita ajuda física ou supervisão para fazê-lo  

Dependente 

10  

5  

0  

 

 
 

Pontuação máxima: 100 pontos  (90 se estiver em cadeira de rodas) 
Resultado Grau de dependência 

< 20 Total 

20-35 Grave 

40-55 Moderado 

60-95 Leve 

100 Independente 

 
Pontuação Total: _________ 

 
Crítica: _____________________________________________________________ 
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ANEXO C - COMPROVANTE DE AUTORIZAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA 
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203 

 

ANEXO D - Comprovante de submissão do Artigo 1 

 

 

Aviso de Protocolo - Man. 1460 

De ENF-REME-Revista Mineira de Enfermagem  

Para alex@uepb.edu.br  

Data 23.03.2012 16:44 

Mensagem 42 de 45 < > 
Prezado autor Alexsandro Silva Coura 

 

Informamos que o manuscrito intitulado "ANÁLISE CONTEXTUAL DA CONSULTA DE 

ENFERMAGEM NA VISITA DOMICILIAR ÀS PESSOAS COM LESÃO MEDULAR", de sua 

responsabilidade/autoria, juntamente com Bertha Cruz Enders, Rejane Maria 

Paiva de Menezes e Inacia Sátiro Xavier de França,  foi protocolado nesta 

data sob o nº 1460. 

 

 

Atenciosamente, 

 

Secretaria REME 

Escola de Enfermagem/UFMG 

Revista Mineira de Enfermagem 

Av. Alfredo Balena, 190, sala 104 – Santa Efigênia – Belo Horizonte - MG 

CEP: 30.130-100 - reme@enf.ufmg.br 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:reme@enf.ufmg.br
mailto:reme@enf.ufmg.br
mailto:alex@uepb.edu.br
mailto:alex@uepb.edu.br
https://webmail.uepb.edu.br/?_task=mail&_action=show&_uid=310&_mbox=INBOX
https://webmail.uepb.edu.br/?_task=mail&_action=show&_uid=310&_mbox=INBOX
mailto:reme@enf.ufmg.br
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ANEXO E - Comprovante de submissão do Artigo 2 

 

 

Página inicial > Usuário > Autor > Submissões > #105432 > Avaliação 

#REEUSP-3703 CAPACIDADE DE AUTOCUIDADO E SUA ASSOCIAÇÃO COM OS 
FATORES SOCIODEMOGRÁFICOS DE PESSOAS COM LESÃO MEDULAR 

 RESUMO 
  

 AVALIAÇÃO 
  

 EDIÇÃO 

Submissão 

Autores 
Alexsandro Silva Coura, Bertha Cruz Enders, Inacia Sátiro Xavier de França, 
Caroline Evelin Nascimento Kluczynik Vieira, Dândara Nayara Azevedo Dantas, 

Dayane Jessyca Cunha de Menezes  

Título 
CAPACIDADE DE AUTOCUIDADO E SUA ASSOCIAÇÃO COM OS 
FATORES SOCIODEMOGRÁFICOS DE PESSOAS COM LESÃO 
MEDULAR 

Seção Artigo Original 

Editor 
Rúbia Lacerda   
Secretaria REEUSP   

Avaliação 

Rodada 1 

Versão para 
avaliação 

REEUSP-3703-105432-529268-2-RV.PDF  2012-12-03 

Iniciado 2012-12-09 

Última alteração 2013-01-02 

Arquivo enviado Nenhum(a) 

Decisão Editorial 

Decisão — 

Notificar editor       Comunicação entre editor/autor Sem comentários 

Versão do editor 105432-539548-1-ED.PDF  2012-12-03 

Versão do autor Nenhum(a) 

Transferir Versão 
do Autor   

 

 

Revista da Escola de Enfermagem da USP 

Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, 419 - Cerqueira César  

CEP 05403-000 - São Paulo, SP, Brasil 

Tel./Fax: (55 11) 3061-7553 

http://submission.scielo.br/index.php/reeusp/index
http://submission.scielo.br/index.php/reeusp/user
http://submission.scielo.br/index.php/reeusp/author
http://submission.scielo.br/index.php/reeusp/author
http://submission.scielo.br/index.php/reeusp/author/submission/105432
http://submission.scielo.br/index.php/reeusp/author/submissionReview/105432
http://submission.scielo.br/index.php/reeusp/author/submission/105432
http://submission.scielo.br/index.php/reeusp/author/submissionReview/105432
http://submission.scielo.br/index.php/reeusp/author/submissionEditing/105432
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ANEXO F - Normas da Revista Mineira de Enfermagem 

 

REME – REVISTA MINEIRA DE ENFERMAGEM 

INSTRUÇÕES AOS AUTORES 

 

1 SOBRE A MISSÃO DA REME 

A REME - Revista Mineira de Enfermagem é uma publicação da Escola de Enfermagem da UFMG em 

parceria com Faculdades, Escolas e Cursos de Graduação em Enfermagem de Minas Gerais: Escola de 

Enfermagem Wenceslau Braz; Fundação de Ensino Superior do Vale do Sapucaí; Fundação de Ensino 

Superior de Passos; Centro Universitário do Leste de Minas Gerais; Faculdade de Enfermagem da 

UFJF- Universidade Federal de Juiz de Fora.  

Possui periodicidade trimestral e tem por finalidade contribuir para a produção, divulgação e 

utilização do conhecimento produzido na enfermagem e áreas correlatas, abrangendo a educação, a 

pesquisa e a atenção à saúde.  

2  SOBRE AS SEÇÕES DA REME  

Cada fascículo, editado trimestralmente, terá a seguinte estrutura: 

Editorial: refere-se a temas de relevância do contexto científico, acadêmico e político-social; 

Pesquisas:  incluem artigos com abordagem metodológicas qualitativas e quantitativas, originais e 

inéditas que contribuem para a construção do conhecimento em enfermagem e áreas correlatas;  

Revisão Teórica:  avaliações críticas e ordenadas da literatura em relação a temas de importância 

para a enfermagem e áreas correlatas; 

Relatos de Experiência: descrições de intervenções e experiências abrangendo a atenção em saúde e 

educação; 

Artigos Reflexivos:  são textos de especial relevância que trazem contribuições ao pensamento em 

Enfermagem e Saúde;  

Normas de publicação: são as instruções aos autores referentes a apresentação física dos 

manuscritos, nos idiomas: português, inglês e espanhol.     

3  SOBRE O JULGAMENTO DOS MANUSCRITOS 

Os manuscritos recebidos serão analisados pelo Conselho Editorial da REME, que se reserva o direito 

de aceitar ou recusar os trabalhos submetidos. O processo de revisão –peer review – consta das 

etapas a seguir, nas quais os manuscritos serão: 

a) protocolados, registrados em base de dados para controle; 
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b) avaliados quanto à apresentação física - revisão inicial quanto aos padrões mínimos de exigências 

da REME - (folha de rosto com identificação dos autores e títulos do trabalho) e a documentação; 

podendo ser devolvido ao autor para adequação às normas, antes do encaminhamento aos 

consultores; 

c) encaminhados ao Editor Geral que indica o Editor Associado que ficará responsável por indicar dois 

consultores em conformidade com as áreas de atuação e qualificação; 

d) remetidos a dois revisores especialistas na área pertinente, mantidos em anonimato, selecionados 

de um cadastro de revisores, sem identificação dos autores e o local de origem do manuscrito. Os 

revisores serão sempre de instituições diferentes da instituição de origem do autor do manuscrito.  

e) Após receber ambos os pareceres, o Editor Associado avalia e emite parecer final e este, é 

encaminhado ao Editor Geral que decide pela aceitação do artigo sem modificações, pela recusa ou 

pela devolução aos autores com as sugestões de modificações. Cada versão é sempre anal isada pelo 

Editor Geral, responsável pela aprovação final.  

4  SOBRE A APRESENTAÇÃO DOS MANUSCRITOS 

4.1 Apresentação gráfica 

Os manuscritos devem ser encaminhados gravados em disquete ou CD-ROM, utilizando programa 

"Word for Windows", versão 6.0 ou superior, fonte "Times New Roman", estilo normal, tamanho 12, 

digitados em espaço 1,5 entre linhas, em duas vias impressas em papel padrão ISO A4 (212 x 

297mm), com margens de 2,5 cm, padrão A4, limitando-se a 20 laudas, incluindo as páginas 

preliminares, texto, agradecimentos, referências e ilustrações.  

4.2  As partes dos manuscritos 

Todo manuscrito deverá ter a seguinte estrutura e ordem, quando pertinente:     

a) páginas preliminares: 

Página 1: Título e subtítulo- nos idiomas: português, inglês, espanhol; Autor(es) – nome completo 

acompanhado da profissão, titulação, cargo, função e instituição, endereço postal e eletrônico do 

autor responsável para correspondência; Indicação da Categoria do artigo: Pesquisa,  Revisão 

Teórica, Relato de Experiência, Artigo Reflexivo/Ensaio.  

Página 2: Título do artigo em português; Resumo e palavras-chave; Abstract e Key words;  Resumen e 

Palabras clave. (As Palavras-chave (de três a seis), devem ser indicadas de acordo com o DECS  – 

Descritores em Ciências  da Saúde/BIREME), disponível em: <http://decs.bvs.br/>.  

O resumo deve conter até 250 palavras, com espaçamento simples em fonte com tamanho 10.  

Página 3: a partir desta pagina apresenta-se o conteúdo do manuscrito precedido pelo título em 

português, que inclui: 

b) Texto: - introdução; 
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- desenvolvimento (material e método ou descrição da metodologia, resultados, discussão e/ou 

comentários); 

- conclusões ou considerações finais; 

c) Agradecimentos (opcional); 

d) Referências como especificado no item 4.3; 

e) Anexos, se necessário. 

4.3 Sobre a normalização dos manuscritos: 

Para efeito de normalização, serão adotados os Requerimentos do Comitê Internacional de Editores 

de Revistas Médicas (Norma de Vancouver). Esta norma poderá ser encontrada na íntegra nos 

endereços: em português: <http://www.bu.ufsc.br/ccsm/vancouver.html> em espanhol: 

<http://www.enfermeriaencardiologia.com/formacion/vancouver.htm> em  inglês: 

<http://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html> 

As referências são numeradas consecutivamente, na ordem em que são mencionadas pela primeira 

vez no texto.      

As  citações no texto devem ser indicadas mediante número arábico, sobrescrito, correspondendo às 

referências no final do artigo.  

Os  títulos das revistas são abreviados de acordo com o “Journals Database”-Medline/Pubmed, 

disponível em: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/ query. fcgi? db=Journals> ou com o CCN – 

Catálogo Coletivo Nacional, do IBICT- Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecologia, 

disponível em: <http://www.ibict.br.>  

As  ilustrações devem ser apresentadas em Preto & Branco  imediatamente após a referência a elas, 

em conformidade com a Norma de apresentação tabular do IBGE, 3ª ed. de 1993 . Dentro de cada 

categoria deverão ser numeradas seqüencialmente durante o texto. Exemplo: (TAB.  1, FIG. 1, GRÁF 

1). Cada ilustração deve ter um título e a fonte de onde foi extraída. Cabeçalhos e legendas devem 

ser suficientemente claros e compreensíveis sem necessidade de consulta ao texto. As referências às 

ilustrações no texto deverão ser mencionadas entre parênteses, indicando a categoria e o número da 

ilustração. Ex. (TAB. 1).  

As  abreviaturas, grandezas, símbolos e unidades devem observar as Normas Internacionais de 

Publicação. Ao empregar pela primeira vez uma abreviatura, esta deve ser prece dida do termo ou 

expressão completos, salvo quando se tratar de uma unidade de medida comum.  

As medidas de comprimento, altura, peso e volume devem ser expressas em unidades do sistema 

métrico decimal (metro, quilo, litro) ou seus múltiplos e submúltiplos.  As temperaturas, em graus 

Celsius. Os valores de pressão arterial, em milímetros de mercúrio.  

Abreviaturas e símbolos devem obedecer padrões internacionais.  
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ANEXO G - Normas da Revista da Escola de Enfermagem da USP 

 

 

INSTRUÇÕES AOS AUTORES 
 

  

Os artigos podem ser redigidos em português, inglês e espanhol e devem ser 
inéditos e destinar-se exclusivamente à Revista da Escola de Enfermagem da USP, 
não sendo permitida sua apresentação simultânea a outro periódico, na íntegra ou 

parcialmente, tanto no que se refere ao texto, como às figuras ou tabelas. Artigos 
que apresentarem semelhanças com outros já publicados serão excluídos do 
processo de avaliação em qualquer fase. 

Nas pesquisas envolvendo seres humanos, os autores deverão enviar uma cópia da 

aprovação emitida por um Comitê de Ética reconhecido pela Comissão Nacional de 
Ética em Pesquisa (CONEP), segundo as normas da Resolução 196/96 do Conselho 

Nacional de Saúde - CNS ou órgão equivalente no país de origem da pesquisa. 
 
A REEUSP apoia as políticas para registro de ensaios clínicos da Organização 

Mundial da Saúde (OMS) e do International Committee of Medical Journal 
Editors (ICMJE), reconhecendo a importância dessas iniciativas para o registro e a 

divulgação internacional de informação sobre estudos clínicos, em acesso aberto. 
Sendo assim, somente serão aceitos para publicação os artigos derivados de 
pesquisas clínicas que tenham recebido um número de identificação em um dos 

Registros de Ensaios Clínicos validados pelos critérios estabelecidos pela OMS e 
pelo ICMJE, cujos endereços estão disponíveis no site do ICMJE(www.icmje.org). O 
número de identificação deve ser registrado no final do resumo.  
 

Os autores dos textos são por eles inteiramente responsáveis, devendo assinar e 
encaminhar a Declaração de Responsabilidade e de Cessão de Direitos Autorais, 
conforme modelo anexo. A Revista condena vigorosamente o plágio e o autoplágio. 

Os autores devem se certificar de que o conteúdo é inédito e original. Ideias já 
publicadas devem ser citadas corretamente, em conformidade com as normas. 

A REEUSP possui uma edição on line no idioma inglês. Quando o trabalho for 
aprovado para publicação, a tradução deverá ser providenciada de acordo com as 
orientações da Revista, sendo o custo financeiro de responsabilidade dos autores 

Categorias de artigos aceitos pela Revista 
 

Artigo original: trabalho de pesquisa com resultados inéditos, com metodologia 
rigorosa, resultados claramente expostos, discussão adensada e que agregue valor 

à ciência de Enfermagem. Limitado a 15 páginas. 
 

Estudo teórico: análise de construtos teóricos da ciência de enfermagem ou áreas 

correlatas, levando ao questionamento de modelos existentes e à elaboração de 
hipóteses para futuras pesquisas. Limitado a 15 páginas. 

http://www.icmje.org/index.html
http://www.icmje.org/
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Artigo de revisão 

Revisão integrativa: método de pesquisa que apresenta a síntese de múltiplos estudos 
publicados e possibilita conclusões gerais a respeito de uma área ou tema 

específicos, contribuindo para o aprofundamento do conhecimento. São necessários 
padrões elevados de rigor metodológico e clareza na apresentação dos resultados, 

de forma que o leitor consiga identificar as características dos estudos incluídos na 
revisão. Etapas da revisão integrativa: elaboração da pergunta norteadora, busca na 
literatura, coleta de dados, análise crítica dos estudos incluídos, discussão dos 

resultados e apresentação da revisão integrativa. Limitada a 20 páginas. 
Revisão sistemática: método de pesquisa amplo, conduzido por meio da síntese 

rigorosa de resultados de estudos originais, quantitativos ou qualitativos, com o 

objetivo de responder claramente a uma questão específica e de relevância para a 
enfermagem ou para a saúde. Descreve com pormenores o processo de busca dos 

estudos originais, os critérios utilizados para seleção daqueles que foram incluídos 
na revisão e os procedimentos empregados na síntese dos resultados obtidos pelos 
estudos revisados, que poderão ou não incluir metanálise ou metassíntese. Limitada 

a 20 páginas. 

Relato de experiência profissional: estudo de caso contendo análise de 

implicações conceituais, descrição de procedimentos com estratégias de intervenção 
ou evidência metodológica apropriada de avaliação de eficácia, de interesse para a 
atuação de enfermeiros em diferentes áreas. Limitado a 10 páginas. 

Carta ao editor: destinada a comentários de leitores sobre os trabalhos publicados 

na Revista, expressando ou não concordância sobre o assunto abordado. Limitada a 

meia página. 
 
Descrição dos procedimentos 

 

Cada artigo submetido à Revista é inicialmente analisado pela Secretaria quanto ao 

cumprimento das normas estabelecidas nas Instruções aos Autores,sendo 
devolvido para adequação, em caso de não atendimento às normas. Se aprovado 
nessa fase, o artigo é encaminhado para a Editora Científica que, com a 

colaboração das Editoras Associadas, dará início à avaliação do conteúdo do ponto 
de vista científico e da contribuição ao desenvolvimento da ciência de Enfermagem. 

O artigo é então encaminhado para dois relatores, que o analisam com base no 
Instrumento de Análise e Parecer elaborado especificamente para tal finalidade e 
opinam sobre o rigor metodológico da abordagem utilizada. Havendo discordância 

nos pareceres, o artigo é encaminhado a um terceiro relator. O anonimato é 
garantido durante todo o processo de julgamento. Os pareceres dos relatores são 

analisados pelo Conselho Editorial que, se necessário, indica as alterações a serem 
efetuadas. Os trabalhos seguem para publicação somente após a aprovação final 
dos pareceristas e do Conselho Editorial. 

Eventuais conflitos de interesse devem ser esclarecidos. 
 

Forma e preparação dos artigos 
 

O texto deve ser digitado na ortografia oficial em folhas de papel tamanho A4, com 

espaço entrelinhas de 1,5, fonte Times New Roman, tamanho 12, e margens 
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superior, inferior e laterais de 2,5 cm. 

        A Página de título deve conter: 

título do artigo (máximo de 16 palavras) em português, inglês e espanhol, sem 

abreviaturas e siglas; 
nomes completos e sem abreviações dos autores, numerados em algarismos 
arábicos, com a titulação universitária máxima de cada autor e as Instituições às 

quais pertencem; 
indicação do nome do autor responsável, seu endereço para correspondência, 

telefone para contato e e-mail. O uso de endereço residencial deve ser evitado, 
pois ficará disponível na Internet; 
quando o artigo for extraído de tese ou dissertação, indicar por asterisco, em 

nota de rodapé o título, o ano e a instituição onde foi apresentada; 
        Resumo: deve ser apresentado em português (resumo), inglês (abstract) e 

espanhol (resumen), com até 150 palavras (máximo de 900 caracteres), 
explicitando o objetivo da pesquisa, o método, os resultados e a conclusão. 

        Descritores: devem ser indicados de três a seis descritores que permitam 

identificar o assunto do trabalho, acompanhando o idioma dos resumos: 
português (descritores), inglês (descriptors) e espanhol (descriptores), extraídos 

do vocabulário DeCS (Descritores em Ciências da Saúde), elaborado pela 
BIREME, ou MeSH (Medical Subject Headings), elaborado pela NLM (National 

Library of Medicine). 

        Texto 

O corpo do texto do artigo deverá conter parágrafos distintos com: Introdução, 
Método, Resultados, Discussão, Conclusão e Referências. 
 

Introdução: deve ser breve, definir o problema estudado, destacando a sua 

importância, e as lacunas do conhecimento. 
Método: os métodos empregados, a população estudada, a fonte de dados e os 

critérios de seleção devem ser descritos de forma objetiva e completa. É 
necessário inserir o número do protocolo de aprovação do Comitê de Ética em 

Pesquisa e informar que a pesquisa foi conduzida de acordo com os padrões 
éticos exigidos. 
Resultados: devem ser apresentados de forma clara e objetiva, descrevendo 

somente os dados encontrados, sem interpretações ou comentários. Podem ser 
acompanhados por tabelas, quadros e figuras, para facilitar a compreensão. O 

texto deve complementar e não repetir o que está descrito nas ilustrações. 
Discussão: deve restringir-se aos dados obtidos e aos resultados alcançados, 

enfatizando aspectos novos e relevantes observados no estudo e discutindo as 
concordâncias e as divergências com outras pesquisas já publicadas. 
Conclusão: deve corresponder aos objetivos ou às hipóteses do estudo, 

fundamentada nos resultados e na discussão, coerente com o título, a 
proposição e o método adotados. As limitações do estudo também devem ser 

destacadas. 
Referências: 

No texto, as citações devem ser numeradas consecutivamente, em algarismos 

arábicos, sobrescritos e entre parênteses, sem menção do nome dos autores. Se 
forem sequenciais, deverão ser indicados o primeiro e o último número, 

separados por hífen, ex.: (1-4) ; quando intercalados, deverão ser separados por 
vírgula, ex.: (1-2,4). 

http://decs.bvs.br/
http://www.nlm.nih.gov/mesh/
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 As referências dos documentos impressos e eletrônicos devem ser apresentadas 

de acordo com o Estilo “Vancouver”, elaborado pelo ICMJE, disponível no 
endereço eletrônico (http://www.icmje.org) e os títulos dos periódicos abreviados 
de acordo com a List of Journals Indexed for MEDLINE 

(http://www.nlm.gov/tsd/serials/lji.html). Incluir as referências estritamente 
pertinentes ao assunto abordado, atualizadas (5 anos), de abrangência nacional 

e internacional. Evitar a inclusão de número excessivo de referências na mesma 
citação. A lista apresentada no final do artigo deve ser numerada de acordo com 
a sequência em que os autores foram citados no texto.  O número de referências 
não deve ultrapassar a 30. A exatidão das referências é de responsabilidade dos 

autores. 
  

Os artigos publicados na Revista da Escola de Enfermagem da USP devem ser 
citados preferencialmente no idioma inglês, na versão on line, a partir de 2009. 
Depoimentos: frases ou parágrafos ditos pelos sujeitos da pesquisa devem ser 

citados entre aspas, em itálico, com sua identificação codificada a critério do 
autor e entre parênteses. 
Ilustrações: tabelas, quadros e figuras, no máximo de cinco, obrigatoriamente, 

devem estar inseridas no corpo do texto do artigo. 
Fotos e Imagens – serão publicadas exclusivamente em P&B, com resolução 

final de 300 dpi. 
Agradecimentos: a pessoas que prestaram colaboração intelectual ao 

trabalho,  desde que haja permissão expressa dos nomeados; fontes de 
financiamento de  instituições públicas ou privadas que deram apoio, assistência 

técnica e outros auxílios. 
Errata: após a publicação do artigo, se os autores identificarem a necessidade 

de uma errata deverão enviá-la à Secretaria da Revista por e-mail. 
 
Exemplos de Referências 

 
 
PERIÓDICOS 

  
Artigo padrão 

Allen G. Evidence for practice. AORN J. 2010;92(2):236-41. 
  
Artigo com mais de três autores 

MacNeela P, Clinton G, Place C, et al. Psychosocial care in mental health nursing: a 
think aloud study. J Adv Nurs. 2010;66(6):1297-307. 

  
Artigo cujo autor é uma organização 

American Diabetes Association. Diabetes update. Nursing. 2003;Suppl:19-20,24. 

  
Artigo com múltiplas organizações como autores 

American Dietetic Association; Dietitians of Canada. Position of the American Dietetic 
Association and Dietitians of Canada: nutrition and women's health. J Am Diet Assoc. 
2004;104(6):984-1001. 

  
Artigo de autoria pessoal e organizacional 

Orchard TJ, Temprosa M, Goldberg R; Diabetes Prevention Program Research 
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Group. The effect of metformin and intensive lifestyle intervention on the metabolic 

syndrome: the Diabetes Prevention Program randomized trial. Ann Intern Med. 
2005;142(8):611-9. 
  
Artigo no qual o nome do autor possui designação familiar  

King JT Jr, Horowitz MB, Kassam AB, et al. The short form-12 and the measurement 

of health status in patients with cerebral aneurysms: performance, validity, and 
reliability. J Neurosurg. 2005;102(3):489-94. 
  

Oliveira MF, Arcêncio RA, Ruffino-Netto A, et al. The front door of the Ribeirão Preto 
Health System for diagnosing tuberculosis. Rev Esc Enferm USP. 2011;45(4):898-
904. 

  
Artigo sem indicação de autoria  

Understanding and treating cancer-related fatigue. J Support Oncol. 2006;4(2):72. 

  
Artigo publicado em um volume com suplemento   

Nascimento AF, Galvanese ATC. Avaliação da estrutura dos Centros de Atenção 
Psicossocial do município de São Paulo, SP. Rev Saúde Pública. 2009;43 Supl 1:8-

15. 
  
Artigo publicado em um fascículo com suplemento  

Crawford M, Mullan J, Vanderveen T. Technology and safe medication 
administration. J Infus Nurs. 2005;28(2 Suppl):37-41. 

  
Artigo em um volume publicado em partes  

Abend SM, Kulish N. The psychoanalytic method from an epistemological 

viewpoint. Int J Psychoanal. 2002;83 Pt 2:491-5. 
  
Artigo em um fascículo publicado em partes  

Rilling WS, Drooz A. Multidisciplinary management of hepatocellular carcinoma. J 
Vasc Interv Radiol. 2002;13(9 Pt 2):S259-63. 

  
Artigo publicado em fascículo sem volume  

Tom Dwyer AMC. A pesquisa da sociabilidade on-line: três gerações de estudos. 
Rev USP. 2012;(92):100-13.           
  
Artigo publicado em um número especial  

Silva MS, Kimura M, Stelmach R, et al. Quality of life and spiritual well-being in 

chronic obstructive pulmonary disease patients. Rev Esc Enferm USP. 
2009;43(n.esp):1187-92. 
  
 Artigo sem indicação de fascículo e volume  

Outreach: bringing HIV-positive individuals into care. HRSA Careaction. 2002 Jun:1-

6. 
  
Artigo com paginação em algarismos romanos  

Chadwick R, Schuklenk U. The politics of ethical consensus finding. Bioethics. 
2002;16(2):iii-v. 
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 Artigo com publicação de errata  

Altizer L. Strains and sprains. Orthop Nurs. 2003;22(6):404-11. Erratum in: Orthop 
Nurs. 2004;23(1):38. 
  
 Artigo publicado eletronicamente antes da versão impressa (ahead of print)  

Wangensteen S, Johansson IS, Björkström ME, et al. Critical thinking dispositions 

among newly graduated nurses. J Adv Nurs. 2010 Apr 1. [Epub ahead of print] 
  
Artigo no prelo (in press)  

Guedes RN, Fonseca RMGS, Egry EY. Limits and possibilities for evaluating 
the family health strategy to gender violence. Rev Esc Enferm USP. 2012;47(2). In 
press 

  
Artigo provido de DOI   
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Guanabara Koogan; 2005. 

  
Instituição como autor  
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 Capítulo de livro cujo autor é um colaborador  

Kimura M, Ferreira KASL. Avaliação da qualidade de vida em indivíduos com dor. In: 
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Capítulo de livro 
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ANEXO H - Normas da Clinical Nursing Research 

 

 

MANUSCRIPT SPECIFICATIONS FOR CLINICAL NURSING RESEARCH  

General Guidelines  

1.  General Instructions: All portions of the manuscript, including the abstract, notes, 
quotations, appendixes, tables, and reference list, must be typed double-spaced and left-

justified (ragged right margins), with minimum one-inch margins. Number all pages, including 
the title page and reference list. Include the title on the first page of the text. As this is a 
refereed journal, authors' names must not appear anywhere in the manuscript other than 

on the title page . Treat acknowledgements as footnotes and include them on a separate 
page entitled "Notes" at the end of the manuscript. 

2. Manuscript Length: The text for a research article should be approximately 6,200 words; the 

manuscript should not exceed 20 pages, including references. Research briefs and replication 
studies are limited to 8 manuscript pages. 

3. Title Page: A separate title page must include the title (in not more than eight words), the 

authors' names, titles, current addresses (including postal or zip code) and telephone and 
FAX numbers, and their affiliations as they should appear in print. Provide three to five key 
words for indexing purposes. 

4. Abstract: The abstract should be a single paragraph summary of the manuscript typed on a 
separate page. It should be concise (not more than 150 words) and complete in itself. Include 
the study's purpose, methodology, major results, and application if appropriate.  

5. Style: Refer to the Publication Manual of the American Psychological Association  (APA 
Style Manual), 6th Edition, and pay particular attention to the sections on sexist language and 
reference style. All references documented in the reference section must be cited in the text; 

similarly, all text citations must appear in the reference list.  
6. Copyright and Releases: Include a typed covering letter with your submission, which states 

that the author(s) is submitting the manuscript to Clinical Nursing Research exclusively. 

Authors submitting manuscripts do so with the understanding that, if the paper is accepted for 
publication, copyright belongs to the publisher. The senior author will be required to sign 
a Transfer of Copyright form when the manuscript is accepted for publication. 

7. Tables and Figures: All figures and those tables with 17 or more columns must be camera-
ready. Submit black and white photographs of your figures, or original line drawings. Group 
tables and figures at the end of the manuscript; do not embed them within the text itself, and 

do not include more than one table on each page. Limit the total number of tables and figures 
to three. 

8. Permissions: Include proof of written permission for all quotations which require permission 

or exceed 300 words in length, and for all tables and figures from sources for which the author 
does not hold the copyright. 

9. Submission: submit your manuscript to the SAGEtrack website 
at http://mc.manuscriptcentral.com/cnr.   

 Presentation Formats for Clinical Nursing Research  

Research Reports and Briefs  

Research reports submitted to Clinical Nursing Research should follow the following format. The 
Journal's audience includes clinical practitioners as well as researchers, so please ensure that your 
writing style is simple and understandable. (Refer to Tornquist, E. M., Funk, S. G., & Champagne, M. 

T. (1989). Writing research reports for clinical audiences. Western Journal of Nursing Research, 11(5), 
576-582.) You will not necessarily use the following headings in your manuscript; choose subtitles 
which are appropriate for your study. 

http://mc.manuscriptcentral.com/cnr
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The Introduction summarizes what the study is about, in one paragraph. 

The Problem includes the background and rationale for the study, the conceptual framework, and a 
summary of the literature on which the study was based. Choose a subtitle appropriate to this 
section's content. 

The section documenting the Purpose of the Study will include the research questions, hypotheses, 
and specific aims or objectives as appropriate. 

Label and describe the specific Design used in your study. 

Describe the target population, the Sample, and how the subjects were selected for the study. Include 
the number of subjects in the sample. 

In the Methods section, clearly describe procedures, protocols, instruments, and process. Discuss 
instruments' reliability and validity. 

Under Data Analysis, provide sufficient detail to facilitate a clear understanding of your analysis 
techniques. 

Provide a descriptive account of the major Findings, as well as of tests of significance, etc. 

In the Discussion, assess the meaning of your findings for the reader. Discuss the study's strengths 
and weaknesses. 

The Application section is of critical importance to the Journal. Discuss how the findings apply to 

nursing practice, and outline their immediate or potential use in the clinical setting. Advise the reader 
of how much confidence can be placed in the results, and include recommendations for replication of 
parts or all of the study before application. Emphasize the ways in which your study validates previous 
work. 

 Replication Studies. . . 

 Follow the same guidelines, including the following: 

Clearly identify the study under replication; include a detailed reference to the original publication, the 
number of replications reported, and the modifications made. Report changes of location that could 
have cultural and environmental influences on the study. Record consultation(s) with the author(s) of 
the original study in the Notes section. 

The literature review can be limited to an update of the original work. Identify differences from the 
original study that could affect the findings, and indicate the extent of the replication without repeating 
the original work. 

 
Authors who want to refine the use of English in their manuscripts might consider utilizing the services 
of SPi, a non-affiliated company that offers Professional Editing Services to authors of journal articles 

in the areas of science, technology, medicine or the social sciences. SPi specializes in editing and 
correcting English-language manuscripts written by authors with a primary language other than 
English. Visithttp://www.prof-editing.com for more information about SPi’s Professional Editing 

Services, pricing, and turn-around times, or to obtain a free quote or submit a manuscript for language 
polishing. 
 

Please be aware that SAGE has no affiliation with SPi and makes no endorsement of the company. 
An author’s use of SPi’s services in no way guarantees that his or her submission will ultimately be 
accepted. Any arrangement an author enters into will be exclusively between the author and SPi, and 
any costs incurred are the sole responsibility of the author.  

http://www.prof-editing.com/
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ANEXO I - Normas da Revista Latino-americana de Enfermagem 

 

 

Revista Latino-Americana de Enfermagem 

Instruções para preparação e submissão dos artigos  
 

Atualizada em 24 de agosto de 2012  
 

Essas instruções visam orientar os autores sobre as  normas adotadas pela Revista 
Latino-Americana de Enfermagem (RLAE) para avaliação de artigos e o processo de  
publicação. As referidas instruções baseiam-se nas Normas para Manuscritos 

Submetidos a Revistas Biomédicas: Escrever e Editar para Publicações Biomédicas,  
estilo Vancouver, formuladas pelo “International Committee of Medical Journal 

Editors (ICMJE) -  tradução realizada por Sofie Tortelboom Aversari Martins, da 
Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto/USP.  
 
Missão da Revista  

Publicar resultados de pesquisas de enfermagem e áreas afins que contribuam para 

o avanço do conhecimento científico e para a prática profissional.   
 
Política editorial  

A Revista Latino-Americana de Enfermagem (RLAE) publica prioritariamente artigos  
destinados à divulgação de resultados de pesquisas originais recentes.   

A RLAE, além de números regulares, publica números especiais, os quais 
obedecem ao mesmo processo de publicação dos números regulares, aonde todos 
os artigos são avaliados pelo sistema de avaliação por pares (peer review).  

Os artigos devem destinar-se exclusivamente à RLAE,  não sendo permitida sua  
apresentação simultânea a outro periódico, quer na íntegra ou parcialmente.   

Esta Revista desencoraja fortemente a submissão de  artigos multipartes de uma  
mesma pesquisa.  
 
Cobertura temática   

Enfermagem e áreas afins. 

 
Público alvo  

Pesquisadores, estudantes de graduação e pós-graduação, enfermeiros e 

profissionais de áreas afins.  
 
Direitos autorais  

Os direitos autorais são de propriedade exclusiva da revista, transferidos por meio 
da Declaração de Transferência de Direitos Autorais (presente no Formulário 

Individual de Declarações) assinada pelos autores. Para a utilização dos artigos, a 
RLAE adota a Licença Creative Commons, CC BY-NC Atribuição não comercial 

(resumo ou código completo da licença). Com essa licença é permitido acessar, 
baixar (download), copiar, imprimir, compartilhar, reutilizar e distribuir os artigos, 
desde que para uso não comercial e com a citação da fonte, conferindo os devidos 

créditos autorais a Revista Latino-Americana de Enfermagem. Nesses casos, 
nenhuma permissão é necessária por parte dos autores ou dos editores.  
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Processo de julgamento  

A Revista possui sistema eletrônico de submissão, avaliação e gerenciamento do 
processo de publicação. Os artigos são encaminhados pelos autores, via  on line, e 
recebem protocolo numérico de identificação. Posteriormente, é realizada a 

conferência de normas pela secretaria, os artigos que atendem às normas de 
publicação são encaminhados para pré-análise e, se selecionados por apresentarem  

contribuições ao avanço do conhecimento científico em enfermagem, são enviados a  
três consultores, selecionados pelo Editor Científico,  para análise com base no 
instrumento de avaliação da RLAE. 

Os artigos não adequados às normas de publicação da revista são devolvidos aos 
autores para adequação e os artigos não selecionados na pré-análise são recusados 
e os autores informados por mensagem do sistema.  

Utiliza-se o sistema de avaliação por pares (peer review), de forma sigilosa, com  
omissão dos nomes dos consultores e autores. As avaliações emitidas pelos 

consultores são apreciadas pelos editores associados em  relação ao conteúdo e 
pertinência. Os artigos podem ser aceitos, reformulados ou recusados.  
Após a aceitação pelos editores associados, o artigo é encaminhado para aprovação  

do Editor Científico-Chefe que dispõe de plena autoridade para decidir sobre a 
aceitação ou não do artigo, bem como das alterações solicitadas. O parecer da 

revista é enviado na sequência para os autores.  
 
Registro de ensaios clínicos  

A RLAE apoia as políticas para registro de ensaios clínicos da Organização Mundial 
da Saúde – OMS - e do International Committee of Medical  Journal Editors – 

ICMJE, reconhecendo a importância dessas iniciativas para o registro e divulgação  
internacional de informação sobre estudos clínicos, em acesso aberto. Sendo assim,  
somente serão aceitos para publicação os artigos de pesquisas clínicas que tenham  

recebido um número de identificação em um dos registros de Ensaios Clínicos, 
validados pelos critérios estabelecidos pela OMS e ICMJE, cujos endereços estão 

disponíveis na url: HTTP://www.icmje.org. O número de identificação deverá ser 
registrado ao final do resumo.  
 
Categorias de artigos aceitos para avaliação   
 

Artigos originais 

São contribuições destinadas a divulgar resultados de pesquisa original e inédita, 
que possam ser replicados e/ou generalizados.   

São também considerados artigos originais as formulações discursivas de efeito  
teorizante e as pesquisas de metodologia qualitativa, de modo geral. 

 
Revisão sistemática  

Utiliza método de pesquisa conduzido por meio da síntese de resultados de estudos  

originais, quantitativos ou qualitativos, objetiva responder uma pergunta específica e  
de relevância para a Enfermagem e/ou para a saúde. Descreve com pormenores o 

processo de busca dos estudos originais, os critérios utilizados para a seleção 
daqueles que foram incluídos na revisão e os procedimentos empregados na síntese 
dos resultados obtidos pelos estudos revisados (que poderão ou não ser 

procedimentos de meta-análise ou metassíntese). As premissas da revisão 
sistemática são: a exaustão na busca dos estudos, a seleção justificada dos estudos 

por critérios de inclusão e exclusão explícitos e a avaliação da qualidade 
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metodológica, bem como o uso de técnicas estatísticas para quantificar os 

resultados.  
 
Cartas ao Editor  

Inclui cartas que visam discutir artigos recentes, publicados na Revista, ou relatar 
pesquisas originais, ou achados científicos significativos.  

 
Estrutura do artigo 

Embora se respeite a criatividade e estilo dos autores na opção pelo formato do 

artigo, sua estrutura é a convencional, contendo introdução, métodos, resultados, 
discussão e conclusão, com destaque às contribuições do estudo para o avanço do 
conhecimento na área da enfermagem.   

A Introdução deve ser breve, definir claramente o problema estudado, destacando 
sua importância e as lacunas do conhecimento. Incluir referências atualizadas e de  

abrangência nacional e internacional.   
Os  Métodos empregados, a população estudada, a fonte de dados e os critérios de  
seleção devem ser descritos de forma objetiva e completa.   

Os Resultados devem estar limitados somente a descrever os resultados 
encontrados sem incluir interpretações ou comparações. O texto complementa e não 

repete o que está descrito em tabelas e figuras. Para artigos quantitativos é 
necessário apresentar os resultados separados da discussão.  
A Discussão enfatiza os aspectos novos e importantes do estudo e as conclusões 

que advêm deles. Não repetir em detalhes os dados ou outras informações inseridos 
nas seções: Introdução ou Resultados. Para os estudos experimentais, é útil 

começar a discussão com breve resumo dos principais achados, depois explorar 
possíveis mecanismos ou explicações para esses resultados, comparar e contrastar 
os resultados com outros estudos relevantes. Descrever a inovação do 

conhecimento que o artigo apresentado traz a partir do que já foi publicado na RLAE 
sobre o tema.  

A Conclusão deve responder aos objetivos do estudo, restringindo-se aos dados  
encontrados. Evitar afirmações sobre benefícios econômicos e custos, a não ser que 
o artigo contenha os dados e análise econômica apropriada. Estabelecer novas 

hipóteses quando for o caso, mas deixar claro que são hipóteses.  
 
Autoria  

O conceito de autoria adotado pela RLAE está baseado na contribuição substancial 
de cada uma das pessoas listadas como autores (limitada  a seis), no que se refere, 

sobretudo, à concepção e planejamento do projeto de pesquisa, obtenção ou análise 
e interpretação dos dados, redação e revisão crítica. Excepcionalmente, em estudos  

multicêntricos será examinada a possibilidade de inclusão de mais do que seis 
autores, considerando as justificativas apresentadas pelos mesmos.  
Não se justifica a inclusão de nomes de autores cuja contribuição não se enquadre 

nos critérios acima, podendo, nesse caso, figurar na seção Agradecimentos.   
Os conceitos emitidos nos artigos são de responsabilidade exclusiva do(s) autor(es),  

não refletindo obrigatoriamente a opinião dos Editores e do Conselho Editorial.  
 
Aprovação da versão final do artigo para publicação   

O autor receberá por e-mail o artigo diagramado nas versões português, inglês e  
espanhol, em formato PDF, para aprovação. Somente poderão ser solicitadas 

correções de forma, pois não serão admitidos ajustes de conteúdo. O prazo para 
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revisão e resposta será de dois dias. Caso não haja manifestação do autor no 

referido prazo os arquivos serão considerados como aprovados e, portanto, 
publicados. As correções deverão ser descritas no mesmo e-mail em que os 
arquivos foram enviados ao autor.   

 
Publicação  

Os artigos são publicados em três idiomas, sendo a versão impressa editada em 
inglês e a versão on line, em acesso aberto, em português, inglês e espanhol.  
 
Submissão  

No ato da submissão, o artigo deverá ser encaminhado à  RLAE em um idioma 
(português ou inglês ou espanhol) e, em caso de aprovação, a tradução deverá ser 

providenciada de acordo com as recomendações da Revista, sendo o custo 
financeiro de responsabilidade dos autores.   

A submissão de artigos é realizada somente no sistema on line no endereço  
www.eerp.usp.br/rlae.  
No momento da submissão o autor deverá anexar no sistema:  

- checklist preenchido (download em www.eerp.usp.br/rlae)  
- formulário individual de declarações (download em www.eerp.usp.br/rlae)  

- arquivo do artigo  
- aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa ou declaração informando que a 
pesquisa não envolveu sujeitos humanos.  

O checklist é fundamental para auxiliar o autor no preparo do artigo de acordo com 
as normas da RLAE.  

A Revista efetuará a conferência do artigo e da documentação e, se houver alguma  
pendência, solicitará correção. Caso a solicitação de adequação não seja atendida, 
a submissão será cancelada automaticamente.  

 
Política de arquivamento dos artigos  

Os artigos recebidos pela RLAE, que forem cancelados ou recusados, serão 
eliminados imediatamente dos arquivos da Revista.  
Os arquivos dos artigos publicados serão mantidos pelo prazo de cinco anos, após 

esse período, serão eliminados.  
 
Versão, tradução e correção gramatical  

Todos os artigos são publicados nos idiomas português,  inglês e espanhol. Após a 
aprovação dos artigos pelo Conselho de Editores os mesmos são encaminhados 

para correção gramatical e versão/tradução para os outros dois idiomas diferentes 
daquele de origem da submissão.  

Para garantir a qualidade das versões/traduções, as mesmas somente serão aceitas  
com a certificação de uma das empresas indicadas pela RLAE.  
Os autores poderão escolher um dentre os credenciados,  respeitando o prazo 

estabelecido pela revista para devolução do artigo. O custo das versões/traduções 
para os outros dois idiomas diferentes da versão submetida é de responsabilidade 

dos autores que deverão efetuar o pagamento diretamente para a empresa 
contratada. 
 
Taxa de submissão  

Taxa de submissão de R$150,00 que deverá ser depositada em nome da 

EERP/USP Revista Latino-Americana de Enfermagem, Conta Corrente Nº: 8486-7, 
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Agência: 1964-X - Banco do Brasil, CNPJ: 63025530/0027-43. Não será devolvida a 

taxa de submissão para os manuscritos não aceitos para publicação. 
 
Erratas  

As solicitações de correção deverão ser encaminhadas no prazo máximo de 30 dias  
após a publicação do artigo.  

 
PREPARO DOS ARTIGOS  

Formulário on line de submissão 

- título (conciso em até 15 palavras, porém, informativo, excluindo localização 
geográfica da pesquisa e abreviações), nos idiomas português, inglês e espanhol;  
- nome do(s) autor(es) por extenso, categoria profissional, maior título universitário, 

nome da unidade e instituição aos quais o estudo deve  ser atribuído, endereço 
eletrônico, cidade, estado e país;   

- nome, endereço postal,  e-mail, os números de telefone/fax do autor responsável 
por qualquer correspondência sobre o artigo;  
- fonte(s) de apoio na forma de financiamentos, equipamentos e fármacos, ou todos 

esses; - agradecimentos - nome de colaboradores cuja contribuição não se 
enquadre nos critérios de autoria, adotados pela RLAE, ou lista de  autores que 

ultrapassaram os nomes indicados abaixo do título  
- consultoria científica  
- revisão crítica da proposta do estudo  

- auxílio e/ou colaboração na coleta de dados  
- assistência aos sujeitos da pesquisa  

- revisão gramatical  
- apoio técnico na pesquisa;  
- vinculação do artigo a dissertação e tese, informando os títulos em português, 

inglês e espanhol e a instituição responsável em que foi obtida;  
- Resumo: Os resumos estão limitados a 200 palavras e estruturados em objetivos, 

método, resultados e conclusões incluindo a contribuição do estudo para o avanço 
do conhecimento científico. Citações ou abreviaturas (exceto abreviaturas 
reconhecidas internacionalmente, tais como pesos, medidas e abreviaturas da área 

de Física ou Química) não são permitidas. Os autores são fortemente encorajados a 
não apresentar a informação estatística, mas apenas indicar o que é 

significativamente diferente (ou não) entre os parâmetros descritos.  
- incluir de 3 a 6 descritores que auxiliarão na indexação dos artigos - para  
determinação dos descritores consultar o site http://decs.bvs.br/ ou MESH - Medical  

Subject Headings http://www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html  
 
Arquivo do artigo 

O arquivo do artigo também deverá apresentar, na primeira página, o título, o 
resumo e os descritores, nessa sequência, nos idiomas português, inglês e 

espanhol.  
Não utilizar abreviações no título e no resumo. Os termos por extenso, aos quais as 

abreviações correspondem, devem preceder sua primeira utilização no texto, a 
menos que sejam unidades de medidas padronizadas.  
 
Documentação obrigatória  

No ato da submissão dos artigos deverão ser anexados no sistema on line a cópia 

da aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa ou Declaração de que a pesquisa 
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não envolveu sujeitos humanos, em formato PDF,  com tamanho máximo de 

1Megabyte cada um, o comprovante do depósito bancário da taxa de submissão e o 
arquivo do artigo a ser avaliado.  
O formulário individual de declarações deverá ser impresso, preenchido, digitalizado 

e anexado ao sistema on line.  
Formatação obrigatória  

- Papel A4 (210 x 297mm).  
- Margens de 2,5cm em cada um dos lados.  
- Letra Times New Roman 12.   

- Espaçamento duplo em todo o arquivo.  
- As tabelas devem ser elaboradas utilizando a ferramenta do word e estarem 
inseridas no texto, numeradas consecutivamente com algarismos arábicos, na 

ordem em que foram citadas no texto e não utilizar traços internos horizontais ou 
verticais.  

Recomenda-se que o título seja breve e inclua apenas os dados imprescindíveis, a 
localização e ano, evitando-se que sejam muito longos, com dados dispersos e de 
valor não representativo. As notas explicativas devem  ser colocadas no rodapé das 

tabelas e não no cabeçalho ou título.  - Figuras (compreende os desenhos, gráficos, 
fotos, quadros, etc.) devem ser desenhadas, elaboradas e/ou fotografadas por 

profissionais, em preto e branco. Em caso de uso de fotos os sujeitos não podem ser 
identificados ou então possuir permissão, por escrito, para fins de divulgação 
científica. Devem ser numeradas consecutivamente com algarismos arábicos, na 

ordem em que foram citadas no texto.  
Serão aceitas desde que não repitam dados contidos em tabelas. Nas legendas das  

figuras, os símbolos, flechas, números, letras e outros sinais devem ser identificados  
e seu significado esclarecido. As abreviações não padronizadas devem ser 
explicadas em notas de rodapé, utilizando os seguintes símbolos, em sequência: 

*,†,‡,§,||,¶,**,††,‡‡.  
- Ilustrações devem ser identificadas como figuras  e estarem suficientemente claras  

para permitir sua reprodução em 7,2cm (largura da coluna do texto) ou 15cm 
(largura da página). Para ilustrações extraídas de outros trabalhos, previamente 
publicados, os autores devem providenciar permissão, por escrito, para a 

reprodução das mesmas. Essas autorizações devem acompanhar os artigos 
submetidos à publicação.   

- Tabelas, figuras, ilustrações e quadros devem ser limitados a 5, no conjunto. 
- Utilize somente abreviações padronizadas internacionalmente.   
- Notas de rodapé: deverão ser indicadas por asteriscos, iniciadas a cada página e  

restritas ao mínimo indispensável.  
- O número máximo de páginas inclui o artigo completo,  com os títulos, resumos e 

descritores nos três idiomas, as ilustrações, gráficos, tabelas, fotos e referências.  
- Artigos originais em até 17 páginas. Recomenda-se que o número de referências 
limite-se a 25. Sugere-se incluir aquelas estritamente pertinentes à problemática 

abordada, atualizadas, de abrangência nacional e internacional e evitar a inclusão 
de número excessivo de referências numa mesma citação. 

- Artigos de revisão sistemática em até 20 páginas.  Sugere-se incluir referências 
estritamente pertinentes à problemática abordada, atualizadas, de abrangência 
nacional e internacional e evitar a inclusão de número excessivo de referências 

numa mesma citação.  
- Cartas ao Editor, máximo de 1 página.  
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- Depoimentos dos sujeitos deverão ser apresentados em itálico, letra Times New 

Roman, tamanho 10, na sequência do texto. Ex.:  a sociedade está cada vez mais 
violenta (sujeito 1).  
- Citações ipsis litteres usar apenas aspas, na sequência do texto.  

- Referências - numerar as referências de forma consecutiva, de acordo com a 
ordem em que forem mencionadas pela primeira vez no texto. Identificá-las no texto 

por números arábicos, entre parênteses e sobrescrito, sem menção dos autores. A 
mesma regra aplica-se às tabelas e legendas.   
- Quando se tratar de citação sequencial, separe os  números por traço (ex.: 1-2); 

quando intercalados use vírgula (ex.: 1,5,7).   
A exatidão das referências é de responsabilidade dos autores.  
Como citar os artigos publicados na Revista Latino-Americana de Enfermagem:  

Os artigos publicados na RLAE devem ser citados preferencialmente no idioma 
inglês. 
 

 

 


