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RESUMO 
 
 

DANTAS, D. N. A. Aplicabilidade clínica do instrumento para consulta de 
enfermagem na visita domiciliar às pessoas com lesão medular. 2014. 143 fls. 
Dissertação (Mestrado) - Programa de Pós- Graduação em Enfermagem, 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal/RN, 2014. 

O cuidado sistemático e deliberativo das pessoas com lesão medular no âmbito da 
atenção primária à saúde deve ser norteado por um aporte teórico e metodológico.  
O Instrumento para Consulta de Enfermagem na Visita Domiciliar às Pessoas com 
Lesão Medular – INCEVDOP-LM foi desenvolvido em 2013 para esse propósito. O 
objetivo deste estudo foi avaliar a aplicabilidade clínica do INCEVDOP-LM na 
consulta de enfermagem às pessoas com lesão medular durante a visita em 
domicilio. Estudo descritivo, de abordagem quantitativa, desenvolvido de dezembro 
2013 a junho 2014 no Município de Natal/RN, Brasil. Com uma amostra intencional 
de 22 enfermeiros que atuavam nas unidades básicas de saúde e de saúde da 
família e que indicaram ter usuário com lesão medular na sua área territorial, para os 
quais realizavam visita domiciliar. Quatro instrumentos estruturados foram utilizados: 
o INCEVDOP-LM; Questionário 01 - A consulta de enfermagem realizada ao 
paciente com lesão medular; Questionário 02 – Percepções sobre a aplicabilidade 
do INCEVDOP-LM na prática clínica; Questionário 03 - Avaliação dos Itens do 
INCEVDOP-LM aplicado pelos enfermeiros. Após o treinamento dos enfermeiros no 
uso do INCEVDOP-LM, eles responderam o Questionário 01 e aplicaram o 
INCEVDOP-LM na realização, com gravação em vídeo, da visita domiciliar a 22 
pacientes com lesão medular, durante a consulta de enfermagem.  Os Questionários 
02 e 03 foram preenchidos após das visitas. A analise realizou-se através de 
estatística descritiva. Os enfermeiros e pacientes assinaram o Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido e a autorização para uso de imagem.  Os 
enfermeiros eram predominantemente do sexo feminino (90,9%) e tinham em média 
46,8 anos de idade; 68,2% indicaram que realizavam visita domiciliar às pessoas 
com lesão medular e que a consulta  contemplava a realização da anamnese 
(54,5%) e o exame físico (31,8%). A aplicação do INCEVDOP-LM na consulta durou 
em média 52 minutos. Os enfermeiros tiveram dificuldade para aplicação de 17,6% 
dos 68 itens que compõem as facetas dos domínios do INCEVDOP-LM; 60,3% 
foram aplicados de forma incorreta por pelo menos um dos enfermeiros; e 13,2% 
não se aplicavam a todos os pacientes. A maioria dos enfermeiros (95,5%) tive 
percepção positiva da experiência de aplicar o instrumento na prática clínica e 
63,6% afirmaram ser viável o uso do INCEVDOP-LM em sua prática. Conclui-se que 
o instrumento é aplicável à consulta de enfermagem na visita domiciliar às pessoas 
com lesão medular e que contribui para uma avaliação detalhada do indivíduo. 
Entretanto, deixa o enfermeiro confuso em alguns questionamentos e alternativas. 
Para a sua melhor aplicação clínica, sugerem-se  algumas alterações que tornem o 
instrumento mais prático, claro, objetivo e direto, e que facilitem a sua utilização. 
Vislumbra-se a realização de estudos de validação clinica quanto aos aspectos de 
confiabilidade e sensibilidade. 

Palavras-chave: Enfermagem; Avaliação em Enfermagem; Consulta a domicílio; 
Traumatismos da Medula Espinal; Tecnologia. 



 

 

ABSTRACT 
 
DANTAS, D. N. A. Clinical applicability of the instrument for nursing 
consultation in home visit to people with spinal cord injury. 2014. 143 pgs. 
Dissertation (Master’s Degree) – Postgraduate Program in Nursing, Federal 
University of Rio Grande do Norte, Natal / RN, 2014. 
 
The systematic and deliberative care of people with spinal cord injury in the primary 
health care context needs to be based on theoretical and methodological tenets.The 
Instrument for the Nursing Consultation in the Home Visit to People   with Spinal 
Cord Lesion, INCEVDOP-LM, was constructed in 2013 for that purpose. The 
objective of the study was to evaluate the clinical applicability of the INCEVDOP-LM 
in the nursing consultation with people with spinal cord injury during a home visit. A 
descriptive study with a quantitative approach was conducted from December 2013 
to June 2014 in Natal/RN, Brazil with an intentional sample of 22 nurses that worked 
in the primary health units and that indicated they had individuals with spinal cord 
injury living in their territory and whom they visited. Four structured instruments were 
used: the INCEVDOP-LM; Questionnaire 01 – Implementation of the nursing 
consultation to the patient with spinal cord injury; Questionnaire 02 – Evaluation of 
the INCEVDOP-LM applicability in clinical practice; Questionnaire 03 – Evaluation of 
the nurses’ application of the INCEVDOP-LM items. After conducting a training 
session in the use of the INCEVDOP-LM, data were collected. The nurses responded 
Questionnaire 01 and applied the INCEVDOP-LM in the home visit to 22 patients 
with spinal cord injury during the nursing consultation with video recording. 
Questionnaires 02 and 03 were responded after the visits. Data were analyzed using 
descriptive statistics.  The nurses and patients signed the research consent form and 
the authorization for use of video images. The nurses were predominantly female 
(90,9%) and in average, 46,86 years of age; 68,2% indicated that they performed 
home visits to people with spinal cord injury and that the consultation consisted of  
the medical interview (54,5%) and physical examination (31,8%). The application of 
INCEVDOP-LM lasted around 52 minutes. The nurses had difficulty in applying 
17,6% of the 68 items of the INCEVDOP-LM  domains facets; 60,3% were incorrectly 
evaluated by at least one of the study participants; and 13,2% were not applicable to 
all patient. Almost all nurses (95,5%) had a positive perception of the experience to 
apply the instrument in clinical practice and 63,6% would consider using the 
INCEVDOP-LM in their practice. It is concluded that the instrument is applicable in 
the nursing consultation during home visits to people with spinal cord injury and that 
it contributes to a detailed assessment of the individual. However, some questions 
and alternatives are confusing. Some changes of alternatives are suggested so that 
the instrument can be more practical, clear, objective, and direct, for a better clinical 
application. Moreover, further studies of reliability and sensitivity are recommended 
for the clinical validation of the instrument. 
 
Key terms: Nursing; Nursing Assessment; Evaluation; House Calls; Spinal Cord 
Injures; Technology 
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1. INTRODUÇÃO 

Este estudo objetiva à avaliação de uma tecnologia, um instrumento que 

possa nortear a consulta de Enfermagem e a assistência de saúde às pessoas com 

LM no âmbito da visita domiciliar. Visa-se subsidiar a assistência às pessoas com 

essa enfermidade após a alta hospitalar para que os cuidados possam ser mantidos 

através de uma Rede de Atenção à Saúde organizada em nível da Atenção Primária 

à Saúde (APS).  

O instrumento em foco é intitulado Instrumento para a Consulta de 

Enfermagem na Visita Domiciliar às Pessoas com Lesão Medular – INCEVDOP-LM 

e foi desenvolvido em 2013. O INCEVDOP-LM tem por base os princípios do 

Processo de Enfermagem (PE) no contexto da consulta de enfermagem em 

domicílio e a Teoria do Autocuidado de Orem. 

O Processo de Enfermagem (PE) é um instrumento metodológico que orienta 

o cuidado profissional de Enfermagem e o registro desta prática. Quando realizado 

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

entre outros, o PE corresponde à Consulta de Enfermagem (CONSELHO FEDERAL 

DE ENFERMAGEM – COFEN, 2009). 

Essa consulta configura-se como uma importante ferramenta que contribui 

para resolutividade dos problemas de saúde da população. De modo 

contextualizado e participativo, pode também proporcionar meios para melhoria da 

qualidade de vida do usuário (SANTOS et al., 2008). 

Através da Lei nº 7.498/86, que regulamentou o Exercício da Enfermagem, 

essa prática assistencial foi legalizada e determinada como privativa do enfermeiro 

(BRASIL, 1986). Trata-se de uma atividade estabelecida como obrigatoriedade em 

todos os níveis de assistência à saúde em que ocorra o cuidado profissional de 

Enfermagem (COFEN, 1993).  

Para tanto, sua execução deve ocorrer de modo deliberativo e sistemático, 

ser organizada em cinco etapas metodológicas inter-relacionadas, interdependentes 

e recorrentes (coleta de dados, Diagnóstico de Enfermagem, planejamento, 
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implementação e avaliação) e ser subsidiada por um aporte teórico que fundamente 

a execução de todas essas fases (COFEN, 2009). 

Na APS, essas consultas ocorrem, geralmente, nas unidades ou no domicílio 

das pessoas através da visita domiciliar (COURA et al., 2013). Sendo esta última, 

uma estratégia importante para os usuários que possuam dificuldade ou 

impossibilidade física de locomoção até uma unidade de saúde (COURA et al., 

2013; MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2011).  

Destaca-se que a atenção domiciliar se configura como nova modalidade de 

assistência à saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) que favorece a 

realização de ações de promoção à saúde, prevenção e tratamento de doenças, 

reabilitação e instituição de relações familiares que humanizam o cuidado e 

recolocam o usuário no lugar de sujeito do processo, e não de objeto de intervenção 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2013). 

A Portaria nº 963 de 27 de maio de 2013, que redefine a atenção domiciliar no 

âmbito do SUS, determina que a equipe das unidades básicas de saúde (UBS) 

deverá ser responsável pela realização da visita regular a domicílio, pelo menos uma 

vez por mês, aos usuários que possuam problemas de saúde 

controlados/compensados e com dificuldade ou impossibilidade física de locomoção 

até uma unidade de saúde, e que necessitem de cuidados de menor complexidade 

que possam ser assistidos dentro da capacidade de atendimento das UBS 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2013).  

Nessa perspectiva, espera-se que a consulta de enfermagem aos indivíduos 

com LM ocorra em domicílio (COURA et al., 2013). Pois se trata de usuários que 

geralmente apresentam algum grau de comprometimento motor que acaba 

dificultando a sua locomoção a essas instituições (FRANÇA et al., 2013).  

Além disso, diversas barreiras arquitetônicas no percurso até esses 

estabelecimentos e no interior deles dificultam o acesso das pessoas com LM ao 

local e consequentemente a uma assistência à saúde (VASCONCELOS; 

PAGLIUCA, 2006; FRANÇA et al., 2010). 
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Destarte, a consulta de enfermagem na visita domiciliária constitui um 

instrumento facilitador do acesso à assistência à saúde para esses indivíduos, visto 

que proporciona uma superação das diversas barreiras físicas, ambientais e 

geográficas que eles teriam que enfrentar no deslocamento e busca pelo 

atendimento/consulta em uma instituição de saúde. 

Para além dessas contribuições para o cliente, a visita domiciliária torna-se 

uma estratégia de trabalho que permite interagir com o meio em que o indivíduo 

vive, observar e conhecer sua realidade e realizar ações de vigilância à saúde 

(ROESE; LOPES, 2004). 

Existem quatro diferentes classificações de visitas domiciliárias: visita 

solicitada quando o indivíduo e/ou família têm algum tipo de limitação; visitas 

periódicas, quando os usuários precisam de um acompanhamento; em casos de 

internações domiciliares; e para realização da busca ativa de indivíduos faltosos aos 

tratamentos, vacinas, programa de saúde, dentre outros, e realização de vigilância à 

saúde (OLIVERA; BERGER, 1996). 

Seja qual for o tipo de visita, segundo Coura et al. (2013), o enfermeiro pode 

estimular o autocuidado e sugerir alterações no domicílio que promovam a 

acessibilidade e o cuidado em casa. Deve também direcionar suas ações para o 

reestabelecimento da independência e para o atendimento às necessidades dos 

indivíduos e suas famílias (ANDRADE et al., 2010).  

Além disso, precisa identificar possíveis problemas de saúde e realizar 

intervenções com a finalidade de promover, proteger, recuperar ou reabilitar a saúde 

dos usuários, família e comunidade (COFEN, 1993).  

Com tudo isso, percebe-se que a consulta de enfermagem na visita domiciliar 

às pessoas com LM é uma experiência complexa e multifatorial, em que elementos 

contextuais importantes devem ser considerados, uma vez que interagem e 

influenciam de maneira conjunta nesse fenômeno (COURA et al., 2013).  

Ademais, devem ser levadas em consideração as limitações físicas e de 

autocuidado desses indivíduos; a pouca qualificação profissional, a falta de 

condições de trabalho e o desconhecimento de tecnologias para o atendimento às 
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pessoas com LM; sentimentos negativos, crenças e valores das pessoas com LM e 

familiares, bem como dos próprios enfermeiros; e, por fim, condições 

metacontextuais representadas pelas políticas públicas (COURA et al., 2013). 

Uma investigação de perspectiva qualitativa apontou que a assistência a 

esses indivíduos no âmbito domiciliar está pautada em um cuidado não integral, 

focado apenas na detecção de sinais e sintomas e tratamento das doenças, com 

ausência de ações de prevenção de agravos, educação para o autocuidado e 

promoção da saúde (FRANÇA et al., 2012).  

Ademais, verifica-se que a prática assistencial dos enfermeiros da APS, 

durante a realização da consulta de enfermagem na visita domiciliar às pessoas com 

LM, não está sendo subsidiada por nenhum instrumento que fundamente a 

execução das etapas da consulta de enfermagem preconizadas pelo Conselho 

Federal de Enfermagem (COFEN) (2009). 

Entretanto, recomenda-se que essa consulta seja efetuada com aporte teórico 

de ação legitimada do enfermeiro, devendo ser resolutiva para o diagnóstico 

situacional do quadro clínico do paciente e na prescrição e efetivação de medidas de 

enfermagem, a fim de contribuir para a promoção, proteção, recuperação ou 

reabilitação da saúde dos usuários, família e coletividade (COFEN, 1993). 

Isso reflete uma realidade preocupante, uma vez que os instrumentos e 

tecnologias são importantes para a articulação e intervenção sobre os objetos 

(COURA, 2013), auxiliam e asseguram a realização da assistência de enfermagem a 

essa clientela de forma sistemática e de forma que possa atender às necessidades 

dessa população.  

Além disso, o uso de ferramentas válidas para a obtenção de dados dos 

pacientes e clientes contribui para que a enfermagem alcance a excelência 

esperada no modelo assistencial em vigência (CARVALHO; KUSUMOTA, 2009).  

Diante disso, torna-se imperativo que a consulta de enfermagem às pessoas 

com LM seja realizada com o uso de um instrumento válido que norteie esta 

assistência e, principalmente, seja capaz de identificar a capacidade de autocuidado 

desses indivíduos para que, assim, possa auxiliá-los a colher dados para formulação 
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de um diagnóstico situacional, planejar e executar sua assistência com vistas a 

oportunizar uma maior independência a esses indivíduos.  

Nesse sentido, encontram-se na literatura alguns instrumentos que focalizam 

ações de autocuidado, como a Escala de Avaliação da Agência de Autocuidado 

(ASA) e a Spinal Cord Independence Measure (SCIM) III, uma escala específica 

para ser utilizada em pessoas como LM. Assim como outras ferramentas que 

avaliam a dependência dos indivíduos, como o Índice de Barthel e a Medida de 

Independência Funcional (MIF). No entanto, a maioria desses instrumentos não é 

específica para o atendimento das pessoas com LM e nenhum deles focaliza a 

consulta de enfermagem no contexto da visita domiciliar ao indivíduo com dano 

medular. 

Nessa perspectiva, o Instrumento para a Consulta de Enfermagem na Visita 

Domiciliar às Pessoas com Lesão Medular (INCEVDOP-LM) foi desenvolvido com o 

objetivo de proporcionar um enfoque mais eficiente ao autocuidado dos pacientes e 

buscar torná-los mais capazes de atenderem às suas necessidades básicas sem o 

auxílio ou com o mínimo auxílio de terceiros (COURA, 2013). 

Destaca-se que este instrumento foi construído a partir de uma revisão de 

literatura e com base nas necessidades de autocuidado de pessoas com LM e nos 

requisitos da Teoria do Déficit de Autocuidado (TDA) proposto por Orem (1995). Em 

2013 foi validado quanto ao conteúdo, o que possibilitou atestar a credibilidade ao 

construto desenvolvido e demonstrou a pertinência de seu uso (COURA, 2013).  

Entretanto, dados referentes à sua aplicabilidade e confiabilidade não foram 

investigados, o que não permite assegurar e atestar, até o presente momento, a sua 

validade clínica. Por isso, questiona-se: Qual a aplicabilidade clínica do INCEVDOP-

LM para a consulta de enfermagem na visita domiciliar às pessoas com LM?  

Prevendo a necessidade de outros resultados que atestem a validade desta 

ferramenta, Coura (2013) propõe que ela passe por outros níveis de validação 

quando aplicada no âmbito clínico. E, por considerar a avaliação da aplicabilidade 

um aspecto importante para análise da validade clínica de um instrumento, se 

propôs a realização da presente investigação. 
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Destaca-se que estudos sobre aplicabilidade clínica já foram desenvolvidos 

com outros instrumentos, mas com perspectivas distintas (BOA VENTURA; 

ARAÚJO, 2006; MARTINS et al., 2008; SILVA et al., 2010; MARTINEZ et al., 2011). 

Em suma, os pontos de vista dessas investigações sobre a forma de análise da 

aplicabilidade dos instrumentos envolvia a apreciação do tempo e dificuldade de 

aplicação; preferência de pacientes e entrevistadores; praticidade, objetividade e 

utilidade; confiabilidade e aplicação com a finalidade de melhorar o instrumento e 

tempo.  

Avaliando essas perspectivas, neste estudo será considerada aplicabilidade, 

a análise das características e qualidades do instrumento que o tornam aplicável, 

utilizável e com serventia. Além disso, será levada em consideração a percepção 

dos enfermeiros sobre o instrumento e sobre a viabilidade de utilização na prática 

clínica. 

Acredita-se que essa proposta será um passo importante, uma vez que 

possibilitará a avaliação de uma tecnologia norteadora da consulta de enfermagem 

às pessoas com LM no âmbito da visita domiciliária e contribuirá para um 

atendimento em nível da APS direcionado para as necessidades de saúde e de 

autocuidado dessa clientela.  

Dessa forma, poderá melhorar o processo de trabalho da enfermagem e os 

programas de assistência desenvolvidos pelas unidades de saúde, de modo que a 

prática de enfermagem poderá ser provida de maior qualificação. Além disso, poderá 

contribuir com a melhoria do instrumento em análise, podendo torná-lo mais prático 

e, portanto, mais viáveis a sua aplicação e utilização na prática clínica dos 

enfermeiros da APS. 

Outra contribuição importante deste estudo, para o âmbito profissional, é que 

ele possibilitará a realização da vigilância em saúde dos indivíduos com lesão 

medular, visto que, a partir da utilização deste instrumento na prática clínica pelos 

enfermeiros da APS, possíveis alterações físicas, psicológicas e na capacidade de 

independência serão identificadas continuamente nesses indivíduos. Dessa forma, 

intervenções de enfermagem podem ser planejadas para proporcionar melhora do 

quadro clínico do paciente e maior resolutividade dos problemas de saúde.  



23 

 

Ademais, este estudo possibilitará um meio de assistir os indivíduos com LM 

fundamentado por uma teoria de enfermagem. População esta colocada em foco 

pelas políticas de saúde prioritárias do Ministério da Saúde, que precisa ter acesso a 

uma assistência com qualidade, integralidade e equidade.  
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. OBJETIVO GERAL 

Avaliar a aplicabilidade clínica do INCEVDOP-LM para a consulta de 

enfermagem na visita domiciliar às pessoas com lesão medular. 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar a descrição dos enfermeiros quanto à maneira de realização da 

consulta de enfermagem na visita domiciliar às pessoas com lesão medular 

sem o uso do INCEVDOP-LM; 

 Analisar a aplicação do INCEVDOP-LM na consulta de enfermagem na visita 

domiciliar às pessoas com lesão medular realizada pelos enfermeiros da 

atenção primária à saúde; 

 Identificar a percepção do enfermeiro sobre o INCEVDOP-LM. 
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3. REVISÃO DE LITERATURA 

  Para subsidiar uma melhor compreensão do objeto do estudo, a revisão de 

literatura foi disposta em quatro temáticas: lesão medular; contexto do autocuidado 

das pessoas com lesão medular; instrumentos de avaliação do autocuidado e 

independência das pessoas com lesão medular; e aspectos de validação de um 

instrumento. Estas abordam alguns conceitos importantes para fundamentação 

teórica da dissertação. 

 

3.1. A PESSOA COM LESÃO MEDULAR 

O Sistema Nervoso Central (SNC) é formado pelas estruturas do encéfalo e 

da medula espinhal. Este segmento fica alojado dentro da coluna vertebral, e no 

indivíduo adulto, se estende aproximadamente até o nível da segunda vértebra 

lombar, ficando o restante do canal vertebral, abaixo desse nível, preenchido por um 

conjunto de filetes nervosos. Da medula emergem 31 pares de nervos espinhais 

encarregados da comunicação entre as estruturas centrais e os órgãos do corpo 

(LENTE, 2013). 

Essa estrutura anatômica é responsável pelos primeiros estágios de 

processamento da informação sensorial e é a que veicula os comandos que ativam 

os músculos esqueléticos, musculatura lisa e as glândulas. Além disso, os reflexos 

mais simples, importantes pela rapidez com que são disparados, são controlados 

pela medula (LENTE, 2013). 

Uma lesão nessa estrutura ocasiona interferência nos trajetos nervosos e, 

portanto, pode causar alterações motoras, sensitivas e/ou autonômicas, além de 

psicoafetivas, manifestadas a partir da paralisia ou paresia dos membros, alterações 

de tônus muscular, dos reflexos superficiais e profundos, perda de controle 

esfincteriano e disfunção sexual (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2012). 

A LM é um dos mais graves acometimentos que podem afetar o ser humano, 

com enorme repercussão física, psíquica e social (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2012). 

E na atualidade se constitui como um grave problema de saúde pública (FRANÇA et 

al., 2011).  
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A incidência mundial da LM é estimada entre nove e 50 casos/milhão de 

habitantes, sendo mais prevalente nas grandes cidades (BRITO et al., 2011). Nos 

Estados Unidos, por exemplo, estima-se a ocorrência de aproximadamente 11.000 

novas LMs anualmente (HAUSMAN, 2013).  

No Brasil, não existem dados precisos a respeito da incidência e prevalência 

desse tipo de lesão por não ser uma doença notificável (CAMPOS et al., 2008). Mas 

acredita-se que o número de pessoas com esse dano neurológico tem aumentado 

devido ao crescimento da violência e das lesões traumáticas e ao aumento da 

sobrevida dos pacientes em razão dos melhores cuidados prestados a essa 

clientela. 

Esse fato pode ser observado a partir de resultados de estudos atuais que 

apontam, entre as causas da lesão, os acidentes traumáticos por arma de fogo 

como destaque no cenário epidemiológico (SILVA et al., 2013; ANDRADE et al., 

2013; FRANÇA et al., 2013;  SILVA , 2011). Outros fatores também são descritos na 

literatura como causa da LM, como acidentes automobilísticos, quedas, mergulho 

em água rasa, infecções, câncer, cirurgia e acidente por arma branca, mas em uma 

frequência inferior (COURA et al., 2013; FRANÇA et al., 2013).  

As lesões da medula espinhal podem ser classificadas por mecanismo 

(hiperflexão, hiperextensão, compressão e forças rotacionais), tipo de lesão vertebral 

(fratura ou luxação das vértebras ou ambas), nível da lesão (lesões cervicais altas – 

C1 e C2, cervicais inferiores – C3 a C8, torácicas – T1 a T12, lombares L1 a L5, 

sacrais S1 a S5) ou causa (concussão ou lesão por sacudidela, compressão dos 

elementos neurais por fragmentos ósseos ou hemorragia, contusão da medula, 

laceração, transecção ou bloqueio dos vasos sanguíneos) (HAUSMAN, 2013). 

Dentre as diversas formas de classificar uma LM, a American Spinal Injury 

Association (ASIA) é uma das mais utilizadas mundialmente. Trata-se de uma escala 

renomada, que determina a LM a partir do nível sensorial e do nível motor dos 

indivíduos lesados, obtidos através do exame físico da sensibilidade (tátil e 

dolorosa), motricidade e teste de sensibilidade e motricidade do esfíncter anal 

externo (VALL, 2013). 
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 Estudos apontam que a LM ocorre predominantemente no nível torácico e 

acomete principalmente as pessoas do sexo masculino, adultos jovens e com baixa 

escolaridade causando uma mudança brusca na vida pessoal, familiar e social 

(SILVA et al., 2013; MENEGUESSI, 2012).  

Menos de 10% dos indivíduos com LM conseguem ter uma vida independente 

e mais de 50% apresentam dependência total ou severa (SILVA, 2011). Além disso, 

apenas 1% experimenta total recuperação neurológica (FONTE, 2008). Diante disso, 

muitas pessoas com esse dano neurológico requerem um cuidado parcial ou total 

(HAUSMAN, 2013).  

Estima-se que esse cuidado custe no primeiro ano aproximadamente 121.600 

dólares em uma lesão completa da medula espinhal e 42.100 dólares para uma 

pessoa com lesão incompleta (DRYDEN et al., 2005). 

Os principais cuidados com as pessoas com LM objetivam a reabilitação e 

incluem, dentre outras coisas, o manejo com a bexiga e intestino neurogênico, 

prevenção e tratamento da ossificação heterotrópica, trombose venosa profunda, 

disreflexia autonômica e infecções urinárias, tratamento da espasticidade, cuidados 

com a pele e prevenção de úlceras por pressão, terapia nutricional e suporte 

ventilatório (VALL, 2013). 

Para além desses cuidados físicos, terapias psicológicas também são 

necessárias, uma vez que esses indivíduos passam por uma mudança brusca na 

vida pessoal, familiar e social que gera necessidades de adaptação. Dessa forma, 

percebe-se que as pessoas com LM são afetadas por uma diversidade de 

comprometimentos físicos e psicológicos que necessitam de cuidados profissionais.  

Hausman et al. (2013) aponta os principais Diagnósticos de Enfermagem (DE) 

que podem ser encontrados nas pessoas com LM. Estes DEs estão listados no 

Quadro 01. 
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Quadro 01 - Principais Diagnósticos de Enfermagem que podem ser encontrados 

nas pessoas com LM 

Segmentos Diagnósticos de Enfermagem 

 

Respiratório 

Comprometimento na Troca Gasosa 

Limpeza Ineficaz das Vias Aéreas 

Padrão Respiratório Ineficaz 

Cardiovasculares Débito Cardíaco Diminuído 

Perfusão Tecidual Ineficaz 

 

 

Neurológicos 

Dor aguda 

Risco de Disreflexia Autônoma 

Risco de Distúrbios da Temperatura Corporal 

Conforto Prejudicado 

Mobilidade Prejudicada 

 

Gastrointestinais/ Geniturinários 

Incontinência Vesical 

Incontinência Intestinal 

Constipação 

 

 

Psicossociais 

Ansiedade 

Risco de Distúrbio da Imagem Corporal 

Medo 

Risco de Ajustamento Prejudicado 

Enfrentamento Ineficaz: individual e familiar 

 

 

 

 

 

Atividades de Vida Diária 

Risco de Intolerância à Atividade 

Desequilíbrio Nutricional: menor que as 

necessidades corporais 

Risco de Integridade da Pele Prejudicada 

Risco de Infecção 

Déficit de autocuidado para banho e higiene 

Déficit de autocuidado para vestir-se e arrumar-se 

Déficit de autocuidado para alimentação 

Déficit de autocuidado para higiene 

Disfunção sexual 

Padrão de sexualidade ineficaz 

FONTE: Hausman et al., 2013. 
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3.1.1. Contexto de autocuidado das pessoas com lesão medular 

O autocuidado é uma função reguladora humana que deve ser executada 

para fornecer condições para a manutenção da vida, de saúde física e psíquica e 

para manter a integridade do funcionamento e desenvolvimento humano. Essa 

função deve ser aprendida e realizada de forma contínua no tempo e em 

conformidade com as fases de crescimento e desenvolvimento, estados de saúde, 

características específicas de saúde, fatores ambientais e níveis de gasto energético 

(OREM, 1995). 

A partir da realização de uma busca na literatura pôde-se observar que o 

autocuidado dos pacientes com lesão medular perpassa por uma série de elementos 

contextuais que impactam de forma significativa a realização das atividades do 

próprio cuidado.  

No contexto atual dos pacientes com lesão medular, verifica-se que esses 

sujeitos possuem déficits de autocuidado em diversos segmentos, com graus 

variáveis de dependência de terceiros, de acordo com o nível, tempo e extensão da 

lesão (SILVA, 2011; BRITO et al., 2008; RABEH et al., 2010).  

 Dentre as atividades para o autocuidado, a dependência para banho e higiene 

corporal é identificada na maioria dos sujeitos que estão hospitalizados. Entretanto, 

a independência é verificada nos pacientes em ambiente domiciliar. Esta maior 

dependência no ambiente hospitalar foi influenciada pelo quadro de instabilidade 

clínica e falta de estrutura hospitalar conveniente para passagem da cadeira de 

rodas pela porta do banheiro (SILVA, 2011). 

 As ações de higiene como a escovação dos dentes, barbear-se, arrumar o 

cabelo, dentre outros cuidados que envolvem as partes superiores do corpo, são 

mais facilmente realizadas pelas pessoas com paraplegia devido à preservação da 

coordenação motora fina dos membros superiores (SILVA, 2011). 

As pessoas que apresentam uma tetraplegia baixa com lesão incompleta 

também conseguem movimentar os membros superiores, porém, muitas vezes com 

a coordenação motora grossa, o que requer algumas adaptações dos utensílios 

necessários à higienização (SILVA, 2011). 
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O déficit para realização do autocuidado para banho/higiene é potencializado 

por questões arquitetônicas, pois o banheiro da maioria das residências é bastante 

pequeno e a porta muito estreita, o que dificulta a entrada da cadeira de rodas e a 

circulação dos pacientes com lesão medular nesse local (BRITO et al., 2008). 

A maioria dos sujeitos com dano medular que se encontra no domicílio 

demonstra independência para desenvolver o autocuidado para vestir-se/arrumar-

se, embora suas vestimentas apresentem maior dificuldade, como botões e fechos 

(SILVA, 2011). 

Os déficits no domínio nessas atividades estão relacionados à dificuldade de 

colocação das vestes nos membros inferiores e à incapacidade de tirar roupas, tais 

como calças, bermudas, em decorrência da falta de equilíbrio do tronco e da perda 

motora nestes membros. Entretanto, estas restrições são passíveis de serem 

contornadas no processo de reabilitação, dependendo do nível e grau de lesão, no 

qual novas habilidades para o autocuidado são aprendidas (BRITO et al., 2008). 

A categoria alimentação é uma das atividades de vida diária em que as 

pessoas com lesão medular demonstraram maior independência (SILVA, 2011; 

COURA et al., 2012; PADULA; SOUZA, 2008). Este achado está correlacionado ao 

tipo de lesão, já que esta atividade da vida diária requer apenas a movimentação 

dos membros superiores, portanto, as pessoas com paraplegia são favorecidas 

nesta atividade (SILVA, 2011). 

Um estudo verificou a existência de uma forte associação entre a atuação 

motora dos membros superiores e o autocuidado, e isso pode ser explicado, pois, 

quanto maior a força muscular dos membros superiores, maior a capacidade de 

alimentação, e de lidar com o vestuário e higiene pessoal (DANTAS et al., 2012). 

Quanto à eliminação, os pacientes domiciliares mostram-se na maioria 

independentes para realização do uso do banheiro. Entretanto, há uma maior 

predominância de incontinência urinária e continência intestinal (SILVA, 2011). Essa 

continência é permitida através de um programa de reeducação do reflexo 

gastrocólico, induzido pelo estômago, que possibilita o funcionamento do intestino 

em um mesmo horário, o que evita episódios de eliminação acidental de fezes em 

momentos socialmente inadequados (CARVALHO; DARDER, 2010). 
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Como práticas de autocuidado para o funcionamento intestinal desenvolvidas 

pelos pacientes com trauma medular estão: o controle nutricional, massagem 

abdominal, toque dígito-retal, laxante, extração manual, lavagem intestinal, 

supositório e óleo mineral (CAMPOY et al., 2012). 

Com relação à mobilidade, ou seja, as atividades de deslocação, sejam elas 

da cama para a cadeira, desta para o vaso sanitário ou transporte, ou vice-versa, é 

desempenhada de forma independente pela maioria dos pacientes domiciliares com 

dano medular. Isso porque, ao passar para a fase crônica da lesão, as pessoas vão 

adquirindo progressivamente a força muscular e o equilíbrio, principalmente no 

tronco e membros superiores (SILVA, 2011). 

Destaca-se que, entre as atividades de deslocação, a mobilidade em escada 

obtém piores índices, já que quase a totalidade desses pacientes é incapaz de 

transpor degraus de forma independente. Algumas pessoas que apresentam 

independência para realizar esta atividade se configuram dentre as que tiveram 

lesão medular incompleta e/ou lesão em parte da medula mais inferior, com poucos 

comprometimentos funcionais (SILVA, 2011).  

Assim, observa-se que o autocuidado do paciente com lesão medular 

enfrenta limitações diversas, algumas em que o autocuidado é viável, dependendo 

do grau de independência e da condição física dos indivíduos.  

 

3.1.2. Fatores que interferem no desenvolvimento do autocuidado pelas 

pessoas com lesão medular 

 Alguns aspectos específicos sobre a condição física dos indivíduos com lesão 

medular e de seu ambiente surgem como interferências ao autocuidado por esses 

pacientes.  

Os indivíduos que sofreram lesão medular em nível da coluna cervical, por 

exemplo, possuem maior dependência motora e cognitiva quando comparados com 

os pacientes que sofreram o dano em nível torácico e lombar (RABEH et al., 2010). 

Além disso, essa maior dependência é verificada entre os sujeitos com pouco tempo 

de lesão e entre os que não participam de programas de reabilitação (RABEH, 
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2010). As pessoas com lesão completa da medula espinhal também apresentam 

maior grau de dependência (SILVA, 2011). 

Entretanto, a capacidade funcional dos pacientes com lesão medular para 

realização das atividades da vida diária de forma independente não está associada 

às variáveis sociodemográficas (COURA et al., 2012). 

Além desses fatores, o conhecimento sobre a doença de lesão medular torna-

se um fator importante para o autocuidado. Para que as pessoas com danos 

medulares sejam sujeitos ativos do autocuidado devem estar bem informados sobre 

o que é a lesão medular, as complicações e como lidar com essa enfermidade, pois, 

caso contrário, as atividades em busca da reabilitação se tornarão difíceis, já que o 

paciente não saberá lidar com o que desconhece (VALL, 2008).  

Assim, ações educativas podem se configurar como uma estratégia que visa 

reduzir danos controláveis, prevenir complicações, promover a saúde e estimular o 

autocuidado dos indivíduos com essa enfermidade.  

Essas atividades são preconizadas desde o atendimento hospitalar, quando 

os pacientes devem ser preparados para a alta, já que irão precisar de cuidados 

domiciliares após a hospitalização. E grande número destes retornam com recidivas 

que poderiam ter sido evitadas ou controladas no domicílio, o que acaba gerando 

custos ao sistema público de saúde. Nesse sentido, recomenda-se um preparo 

qualitativo da alta, pois irá refletir em um melhor seguimento de caso e êxito no 

tratamento (CARDOZO-GONZALES et al., 2001). 

Entretanto, resultados de um estudo apontam que 25% dos pacientes com 

lesão medular não haviam recebido nenhuma orientação, até o momento da coleta 

dos dados, de como realizar o autocuidado da eliminação vesical de forma 

independente, através do autocateterismo. Associado a isso, 75% eram 

dependentes para a realização do cateterismo vesical intermitente, apesar de serem 

paraplégicos e possuírem condições motoras para realização desta atividade e, 

portanto, esperava-se que esses indivíduos saíssem da instituição de atendimento 

inicial com as devidas orientações para sua utilização (ASSIS; FARO, 2011).  
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Dessa forma, conjetura-se que a ausência de orientações às pessoas com 

dano medular, desde a alta hospitalar, predispõe ao déficit de autocuidado 

identificado nesses indivíduos. Além disso, ainda tem a dificuldade para o acesso a 

insumos que podem facilitar o desenvolvimento do autocuidado. Visto que, conforme 

identificado, grande parte dos indivíduos com dano medular encontra-se sem 

ocupação (SILVA, 2011; COURA, 2012). 

Além desses fatores, a situação emocional, assim como as mudanças 

comportamentais geralmente vivenciadas pelos pacientes com lesão medular após a 

ocorrência do dano neurológico, poderão estar diretamente relacionadas ao 

envolvimento nas atividades de autocuidado, visto que implicarão na maneira de 

enfrentamento da nova situação de vida e tomadas de atitudes de independência 

funcional. 

Uma especificidade quanto ao desenvolvimento de autocuidado relacionado à 

mobilização destaca que, por mais que sejam superadas as dificuldades financeiras 

e realizadas modificações no ambiente domiciliar que viabilizem a mobilidade 

desses pacientes, estas serão insuficientes para a plenitude dessa atividade, visto 

que são necessárias modificações no ambiente extra-domiciliar para permitir o 

deslocamento desses indivíduos, o acesso a áreas de domínio público ou privado e 

a interação social (SILVA, 2011).  

 Dessa forma, os elementos do passado imediato das pessoas portadoras de 

lesão medular, tais como a lesão física sofrida, a orientação recebida para o 

autocuidado e as condições arquitetônicas para o acesso às instituições, poderão 

favorecer, ou não, o desenvolvimento do autocuidado nesses pacientes. 

 

3.1.3. Repercussões da cultura, preconceito e espiritualidade no 

desenvolvimento do autocuidado 

 A maneira com que a pessoa portadora de lesão medular lida com o 

desenvolvimento do autocuidado se orienta pelas interpretações que o indivíduo faz 

acerca de suas possibilidades, ao considerar a sua situação e o seu grupo cultural e 

social.  
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As mudanças físicas causadas pela lesão medular geram dificuldades que se 

manifestam nas mais diversas dimensões da existência humana.  O paciente se vê 

diante de obstáculos com os quais nunca havia lidado, precisando de suporte para 

enfrentar os novos desafios apresentados (AMARAL, 2009). 

A cultura, por exemplo, pode-se configurar como uma barreira para o 

desenvolvimento das atividades de autocuidado, que não é tão facilmente 

evidenciada, mas que se reforça por estigmas socialmente enraizados, que 

manifestam suas influências no modo de percepção e enfrentamento da nova 

situação de vida do sujeito com lesão medular, assim como na forma de apoio e 

concepção da família quanto ao cuidado a esse indivíduo. 

Além disso, a cultura está diretamente relacionada com a forma como os 

pacientes com esse dano neurológico são vistos pela sociedade, pois o corpo possui 

uma função social e figura na ordem da cultura, oriundo de significados e símbolos 

sociais (COSTA, 2010). 

Como suporte para o enfrentamento dos novos desafios encontra-se a 

espiritualidade. Esta permite ao paciente com dano medular encarar essa nova 

condição de vida e dar um novo sentido à existência e se revela como um motor 

para gerir as consequências da lesão, mantém a esperança e permite a valorização 

da vida (AMARAL, 2009). Nessa perspectiva, constata-se que o credo religioso se 

configura, dentre dos fatores sociodemográficos, o mais prevalente entre os sujeitos 

com maior independência funcional (COURA, 2012). 

 

3.1.4. Portarias e normativas ministeriais para as pessoas com lesão medular 

O suporte para o desenvolvimento do autocuidado pelas pessoas com lesão 

modular surge em diferentes instâncias governamentais, estabelecendo meios para 

esse cuidado. 

Levando em consideração, dentre outros aspectos, a necessidade de iniciar 

precocemente as ações de reabilitação e de prevenção precoce de incapacidades, 

de oferecer através do SUS uma rede de serviços de reabilitação integrada, 

articulada e efetiva nos diferentes pontos de atenção para atender às pessoas com 
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demandas decorrentes de deficiência, e de ampliar e diversificar os serviços do SUS 

para a atenção às pessoas com deficiência, o Mistério da Saúde, através da Portaria 

nº 793, de 24 de abril de 2012, instituiu a Rede de Cuidados à Pessoa com 

Deficiência no âmbito do Sistema Único de Saúde (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2012). 

Essa portaria estabelece, dentre outras coisas, a operacionalização de 

serviços especializados com vistas à reabilitação, e a adequação destes e outros 

serviços às necessidades das pessoas com deficiência; o oferecimento de Órteses, 

Próteses e Meios Auxiliares de Locomoção (OPM) para esses indivíduos; garantir 

acesso à informação, orientação e acompanhamento às pessoas com deficiência, 

famílias e acompanhantes; e o acompanhamento e cuidado à saúde das pessoas 

com deficiência na atenção domiciliar (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2012).  

Para complementar essa portaria, de forma que não a substitui, a Portaria nº 

492, de 30 de abril de 2013, estabelece alterações nos Serviços Especializados e as 

habilitações relacionadas à Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência, no 

Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES), e promove 

readequações na tabela de Serviços Especializados do SCNES e a respectiva 

composição mínima de profissionais para realização do Serviço Especializado, que, 

nesse caso, institui o Enfermeiro como um dos profissionais que deve estar 

compondo a equipe dos serviços de reabilitação física (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

2013). 

Como normativas ministeriais para a promoção da atenção aos pacientes com 

lesão medular, pode-se dispor da Política Nacional de Saúde à Pessoa Portadora de 

Deficiência (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2008) e das Diretrizes de Atenção à Pessoa 

com Lesão Medular (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2012). 

A primeira, dentre várias diretrizes, recomenda a promoção da qualidade de 

vida, atenção integral à saúde, capacitação de recursos humanos e organização e 

funcionamento dos serviços de atenção à pessoa com deficiência, com vistas a 

promover a reabilitação da pessoa portadora de deficiência na sua capacidade 

funcional e no seu desempenho humano, de modo a contribuir para a sua inclusão 

plena em todas as esferas da vida social e prevenir agravos que determinem o 

aparecimento de deficiências (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2008). 
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Já as Diretrizes de Atenção à Pessoa com Lesão Medular visam oferecer 

orientações às equipes multiprofissionais para o cuidado à saúde da pessoa com 

lesão medular nos diferentes pontos de atenção da Rede de Cuidados à Pessoa 

com Deficiência (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2012). 

Enfim, essas portarias e normativas ministeriais estabelecem diversos meios 

para que direta ou indiretamente o desenvolvimento do autocuidado dos pacientes 

com lesão medular seja realizado e a independência funcional seja alcançada 

através de um processo de reabilitação, com apoio dos gestores locais, estaduais e 

federais e empenho dos familiares, profissionais da saúde e cuidadores. 

 

3.2. INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO DO AUTOCUIDADO E INDEPENDÊNCIA 

DAS PESSOAS COM LESÃO MEDULAR 

Ao procurar na literatura instrumentos que possam ser utilizados na prática do 

enfermeiro na avaliação do autocuidado e independência das pessoas com LM, dois 

foram encontrados: a escala denominada The Spinal Cord Independence Measure 

(SCIM) III e o Instrumento para a consulta de enfermagem na visita domiciliar às 

pessoas com lesão medular (INCEVDOP-LM). 

O instrumento SCIM III foi projetado especificamente para pacientes com 

lesões da medula espinhal, centra-se na capacidade de realização das tarefas 

básicas da vida diária e leva em consideração a incapacidade dos indivíduos, bem 

como o impacto da deficiência na condição de saúde e no conforto do paciente 

(ITZKOVICH et al., 2002).  

O  desenvolvimento  da  escala  SCIM  foi  iniciado  em 1994  por  Amiram  

Catz  e  Malka  Itzkovich,  tendo  a primeira  versão  sido  publicada  em  1997 

(CATZ et al., 1997). Após reunir diversas experiências clínicas e realizar alguns 

estudos, a segunda versão (SCIM II) foi publicada em 2001 e se mostrou válida, 

reprodutível e sensível relativamente às  alterações  funcionais  de  indivíduos com  

LM (CATZ et al., 2001).  

Em 2002 uma  terceira  versão  (SCIM  III) foi  formulada a partir de 

comentários de membros da equipe que a usou, e em pareceres de peritos de vários 
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países, com o intuito de torná-la suficientemente abrangente para que pudesse ser 

aplicada em diferentes contextos socioculturais (CATZ et al., 2007). A comprovação 

da validade desta versão da escala foi atestada em um estudo multicêntrico 

publicado em 2007 (ITZKOVICH et al., 2007). 

Este instrumento consiste em três subescalas complementares: 

autocuidado, que inclui as facetas de alimentação, banho, vestir-se e arrumar-se 

(com uma pontuação que varia de 0 a 20), respiração e controle de esfíncter vesical 

e intestinal (com um intervalo de pontuação de 0 a 40), e mobilidade no quarto, 

banheiro, dentro e fora de casa em superfícies planas (com um intervalo de 

pontuação de 0 a 40). Desse modo, o total de pontuação da escala varia entre 0 e 

100. (ITZKOVICH et al., 2007). 

Além dessa escala encontrou-se o INCEVDOP-LM, instrumento específico 

para ser utilizado na visita domiciliar às pessoas com lesão medular. Criado e 

validado quanto ao conteúdo por Alexsandro Coura em 2013 (COURA, 2013). 

Este instrumento tem por finalidade servir de guia para o enfermeiro na visita 

domiciliar às pessoas com LM e auxiliar na identificação das necessidades de 

autocuidado do indivíduo, baseando-se no grau de dependência para realização das 

atividades cotidianas. 

 O INCEVDOP-LM possui instruções 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 (COURA, 2013). 

   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 à Identificação, apresentam-se dez subitens: nome do 

usuário, sexo, idade, naturalidade, estado civil, religião, escolaridade, profissão, 
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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 (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). 

Cada faceta possui quatro itens que servem de parâmetros de magnitude 

quanto ao grau de dependência do paciente com LM e que, por sua vez, são 

avaliados através da seguinte Escala: 1-Total dependência (0 pontos); 2-Substancial 

dependência (5 pontos); 3-Moderada dependência (10 pontos); 4-Leve dependência 

(15 pontos); e 5-Total independência (20 pontos). Após esta classificação, soma-se 

o total de pontos obtidos em cada faceta, que pode variar de 0 a 80 pontos.  

Essa pontuação é estratificada em cinco escores: Escore 1 (0 pontos); Escore 

2 (5-20 pontos); Escore 3 (25-40 pontos); Escore 4 (45-75 pontos); e Escore 5 (80 

pontos). Estes servirão para avaliação das necessidades de autocuidado do 

paciente com LM em: 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 
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apoia o autocuidado, porém é a própria pessoa com LM que executa as ações 

(Escore: 5). 

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

Autocuidado Universais, o INCEVDOP-LM possibilita verificar: pontuação global, que 

se trata da média aritmética da pontuação de todas as facetas que compõem o 

domínio; escores de avaliação das necessidades de autocuidado; classificação do 

sistema de assistência; intervenções de enfermagem e avaliação.  

Por fim, a parte ‘Requisitos de Autocuidado nos Desvios de Saúde’ permite 

identificar: queixas, evolução das queixas, Diagnósticos de Enfermagem (DE), 

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(a) Enfermeiro(a)/COREN. 

Destaca-se que outros instrumentos para avaliação do autocuidado, como a 

Escala de Avaliação da Agência de Autocuidado (ASA), e de avaliação da 

independência dos indivíduos, como o Índice de Barthel e a Medida de 

Independência Funcional (MIF), estão disponíveis na literatura. Entretanto, se trata 

de instrumentos não específicos para o atendimento das pessoas com LM e nenhum 

deles focaliza a consulta de enfermagem na visita domiciliar ao indivíduo com dano 

medular. Por isso, o INCEVDOP-LM será o foco do presente estudo. 

 

3.3. ASPECTOS DE VALIDAÇÃO DE UM INSTRUMENTO 

Validade trata-se do processo que possui a finalidade de compreender a 

função ou o objetivo, as vantagens e as limitações de um instrumento de avaliação 

(TAVARES, 2003). A medida que se deseja validar deve corresponder à propriedade 

examinada dos objetos. Com isso, um teste será válido se de fato medir o que se 

propõe examinar (PASQUALI, 2009). 

Destaca-se que a validade de um teste está em constante avaliação, visto 

que sua validação não pode ser provada, mas sustentada pelo acúmulo e evidência. 

Uma vez que não é possível validar o instrumento em si, mas alguma aplicação 

dessa ferramenta (POLIT; BECK; HUNGLER, 2004). 
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No tocante ao processo de validação de um instrumento podem-se utilizar 

três técnicas: técnicas que visam à validade de construto, validade de conteúdo e 

validade de critério (PASQUALI, 2009). 

A validade de construto, também denominada de validade aparente, é 

considerada a forma mais fundamental de validade dos instrumentos, desde que os 

conceitos sejam cientificamente pesquisáveis e possibilitem uma representação 

comportamental adequada (PASQUALI, 2009). Trata-se da capacidade de uma 

medida de estabelecer uma relação com a concepção teórica do fenômeno em 

estudo (HULLEY et al., 2008; POLIT et al., 2004). 

A validade de conteúdo refere-se à adequação de um determinado teste ou 

instrumento à totalidade de questionamentos que podem ser feitos sobre o conteúdo 

que está sendo investigado (HULLEY et al., 2008; POLIT et al., 2004). A realização 

desse tipo de validade é através de julgamento, e, para isso, especialistas na área 

do conteúdo que se deseja investigar são convidados para analisar a adequação 

dos itens contidos no instrumento ou teste para representar a totalidade do universo 

em estudo (POLIT et al., 2004). 

E a validade de critério consiste no grau de eficácia de um teste (PASQUALI, 

2009). Logo, para estabelecer este tipo de validade, os itens contidos em um 

instrumento devem constituir uma relação com algum critério externo (POLIT et al., 

2004; PASQUALI, 2009). Um pré-requisito para realização deste tipo de validade é a 

disponibilidade de um critério confiável e válido (um método “padrão ouro”) com o 

qual as medidas do instrumento estudado possam ser comparadas (HULLEY et al., 

2008; PASQUALI, 2009).  

Estimam-se dois tipos de validade de critério: (1) validade preditiva ou 

previsiva e (2) validade concorrente, que diferem basicamente na ocasião em que é 

obtida a medida sobre o critério, ou seja, o tempo que ocorre entre a coleta da 

informação pelo teste a ser validado e a coleta da informação sobre o critério (POLIT 

et al., 2004; PASQUALI, 2009). Assim, se estas coletas forem aproximadamente ao 

mesmo tempo, a validação será do tipo concorrente; mas, se os dados sobre o 

critério forem coletados após a coleta do teste, fala-se em validade preditiva 

(PASQUALI, 2009).  
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Destaca-se que o fato de a coleta do critério ser obtida simultaneamente ou 

posteriormente à do próprio teste não é um fator que irá interferir na validade do 

instrumento a ser estudado (PASQUALI, 2009). 

A validade de critério é um dos itens para obtenção da validade clínica de um 

instrumento, que, por sua vez, leva em consideração o significado de um indicador 

em um contexto específico e sua relação com outros indicadores. Assim, ela 

dependerá do contexto no qual a informação foi produzida, ou seja, de um indivíduo 

específico e de uma situação específica, mas possuirá poder de generalização fora 

do contexto em que foi criado. Dessa forma, a validade não será obtida, mas 

produzida quando o pesquisador estabelecer relações de sentido entre o contexto e 

indicadores (TAVARES, 2003). 

A fidedignidade de um teste é outro item necessário para validação clínica, já 

que fornece estimativa de consistência interna e estabilidade temporal de um 

instrumento (TAVARES, 2003). A fidedignidade diz respeito à capacidade de um 

teste de medir com precisão o que se propõe avaliar. Para isso, existem duas 

formas estatísticas para determinar essa característica: através do teste-reteste, 

quando os mesmos sujeitos são submetidos ao mesmo teste em duas ocasiões 

diferentes; ou quando se usa testes equivalentes – medindo os mesmos sujeitos, na 

mesma ocasião, eles produzem resultados semelhantes (PASQUALI, 2009). 

Além disso, é necessário estimar a confiabilidade do instrumento em estudo, 

que pode ser obtida pela concordância na avaliação feita por avaliadores 

independentes e treinados para isto. Através da concordância consigo mesmo, com 

outros avaliadores e com critérios estabelecidos e da obtenção de conclusões 

semelhantes em casos semelhantes (TAVARES, 2003). 

Por fim, existem três meios de averiguar a qualidade das interpretações e de 

assegurar a validade clínica: pela congruência interna, externa e teórica (TAVARES, 

2003).  

O aspecto interno da validade clínica se refere à congruência de uma 

informação obtida de um mesmo sujeito em momentos diversos, mas em situações 

análogas (pouca variação de contexto). A congruência externa refere-se às 

confirmações obtidas via fontes ou métodos diferentes de coleta de informações 
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atuais e passadas. Quando a consistência se mantém, mesmo com a diversidade 

dos métodos e em face de variadas fontes de informação, tanto mais podemos 

inferir a validade clínica desses indicadores. Isso representa a força generalizadora 

das inferências clínicas. A congruência teórica focaliza o paralelismo entre eventos 

relacionados na observação clínica e na rede associativa de conceitos que se 

encontram teoricamente articulados e podem ser aplicados a um caso particular 

(TAVARES, 2003). 

Dessa forma, o presente estudo focalizará o aspecto da congruência teórica, 

que será possível a partir da aplicação clínica do instrumento em estudo e da análise 

da viabilidade de uso. Essas ações possibilitarão atestar uma maior credibilidade ao 

uso de tal ferramenta do cuidado de enfermagem.  
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4. MÉTODO 

4.1. TIPO DE ESTUDO 

Trata-se de uma pesquisa descritiva e de abordagem quantitativa cujo foco é 

a aplicabilidade clínica do instrumento para a consulta de enfermagem na visita 

domiciliar ao paciente com lesão medular. 

A pesquisa descritiva procura observar, descrever e registrar aspectos de 

uma situação (POLIT; BECK; HUNGLER, 2004). Cervo e Bervian(1996) afirmam que 

este tipo de estudo proporciona descobrir a frequência com que um fenômeno 

ocorre, sua relação e conexão com os outros, sua natureza e características, 

correlacionando fatos ou fenômenos sem manipulá-los.  

A utilização da abordagem quantitativa possibilita a coleta sistemática de 

informações numéricas, através de condições de muito controle e de uma análise 

das informações a partir da estatística (POLIT; BECK; HUNGLER, 2004). 

 

4.2. LOCAL DO ESTUDO 

O estudo foi realizado no Município de Natal, capital do Estado do Rio Grande 

do Norte, Brasil, especificamente em 16 serviços da APS, incluindo Unidades de 

Saúde da Família (USFs) e Unidades Básicas de Saúde (UBS). 

Segundo dados do censo de 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), esse município dispunha de uma população de 803.739 

habitantes (IBGE, 2010). É dividido geograficamente em 36 bairros, os quais estão 

distribuídos em cinco distritos sanitários (Norte I, Norte II, Leste, Oeste e Sul), e 

possui 60 unidades de saúde, contando com USFs e UBS (Figura 01) 

(PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, 2007) que fazem cobertura de 31,13% da 

população (PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, 2011).  
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Figura 01 – Distribuição geográfica dos bairros e unidades de saúde de Natal 

segundo os Distritos Sanitários. Natal, RN, Brasil, 2007 

 

Fonte: Prefeitura de Natal (2007). 

Destaca-se que as USF devem possuir equipes de saúde compostas de no 

mínimo, um médico de família, um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem, um 

cirurgião-dentista, um auxiliar de consultório dentário e seis agentes comunitários de 

saúde, os quais se responsabilizam por no máximo quatro mil pessoas residentes 

em territórios específicos de atenção (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2012).  
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As UBS são localizadas dentro do território e devem prestar assistência a no 

máximo 18 mil habitantes, sempre garantindo os princípios e diretrizes da atenção 

básica (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2012).  

 

4.3. POPULAÇÃO E AMOSTRA DO ESTUDO 

A população do estudo foi constituída por enfermeiros atuantes nas UBS e 

USFs de Natal, quantificados em 140 profissionais através de informações obtidas 

com os gestores dos Distritos Sanitários do município. 

A amostra foi do tipo intencional e incluiu os profissionais que trabalhavam em 

alguma UBS ou USF que tivesse usuário com LM residente em área territorial 

segura para realização da visita domiciliária no período de coleta de dados. Foram 

excluídos os enfermeiros que não compareceram e os que estavam em licença ou 

afastados de suas atividades assistenciais no período de coleta de dados. 

Do total de enfermeiros do Município de Natal, 28 trabalhavam em unidades 

em cujo território de atuação residiam pessoas com LM no período da coleta de 

dados. Uma enfermeira se recusou a participar da investigação, quatro estavam 

afastadas de suas atividades assistenciais e uma foi excluída devido a problema na 

realização da consulta ao indivíduo com LM. A consulta não foi gravada por 

completo por falta de memória na câmera e, portanto, essa profissional foi 

considerada perda. Dessa forma, a amostra foi constituída por 22 sujeitos. 

Destaca-se que muitos pacientes com LM deixaram de ser identificados por 

residirem em áreas não cobertas pelos serviços da APS, visto que, apenas 31,13% 

da população mora em áreas territoriais que possuem UBS e USF responsáveis 

para fornecer assistência à saúde a essa clientela (PREFEITURA MUNICIPAL DE 

NATAL, 2011). 

 

4.4. INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS 

Para o desenvolvimento deste estudo foram utilizados quatro instrumentos: 
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1) Instrumento para a Consulta de Enfermagem às Pessoas com Lesão 

Medular - INCEVDOP-LM (Anexo A).  

 Desenvolvido e validado quanto ao conteúdo em 2013 por Alexandro Silva 

Coura e sob a orientação da Profa. Dra, Bertha Cruz Enders. Foi criado com a 

finalidade de servir como guia nas consultas do enfermeiro na visita domiciliar às 

pessoas com lesão medular com um enfoque no autocuidado e identificar o grau de 

dependência dos pacientes com esse dano neurológico.  

Este possui instruções para o preenchimento e é subdividido em 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 (COURA, 2013). E o uso para fins da avaliação 

da aplicabilidade clínica foi devidamente autorizado (Apêndice A). 

2) Questionário 01 - A consulta de enfermagem realizada ao paciente com 

lesão medular (Apêndice B). 

Produzido pelos pesquisadores com base na literatura sobre a consulta de 

enfermagem às pessoas com lesão medular no âmbito do domicílio (COURA, 2013). 

Possui a finalidade de caracterizar os enfermeiros da APS e identificar a forma de 

realização da consulta de enfermagem às pessoas com lesão medular, no âmbito do 

domicílio, sem a utilização do INCEVDOP-LM. 

 É composto por questões dicotômicas e abertas organizadas em quatro 

partes: A – Perfil sociodemográfico do Enfermeiro; B – Perfil profissional do 

enfermeiro; C – Capacitação para atendimento às pessoas com deficiência; D – 

Atendimento às pessoas com lesão medular. 

3) Questionário 02 - Percepções sobre a aplicabilidade do INCEVDOP-LM na 

prática clínica (Apêndice C). 

Foi formulado com o intuito de identificar a percepção dos enfermeiros da 

APS sobre o INCEVDOP-LM e a sua utilização na prática clínica.                                                                                                                                                                                                                     

É formado por quatro questões abertas: O que achou da experiência de aplicar o 

INCEVDOP-LM na sua prática clínica?; Qual a sua opinião sobre o INCEVDOP-LM?; 

Acha viável a aplicação desse instrumento na sua prática clínica? Por quê?; Você 
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tem sugestões para melhoria do instrumento? Se sim, por favor, escreva abaixo. 

Este questionário foi aplicado com os enfermeiros após a utilização do INCEVDOP-

LM. 

Destaca-se que os questionários 01 e 02 foram avaliados quanto à 

pertinência do conteúdo em reunião do grupo de pesquisa Práticas assistenciais e 

epidemiológicas em saúde e enfermagem, realizada em 2013. 

4) Questionário 03 - Avaliação dos itens do INCEVDOP-LM aplicado pelos 

enfermeiros (Apêndice D). 

Elaborado para avaliar a aplicação do INCEVDOP-LM às pessoas com LM 

pelos enfermeiros da atenção primária à saúde. Este instrumento lista os itens do 

INCEVDOP-LM de forma que todos possam ser avaliados quanto à dificuldade dos 

enfermeiros para aplicação, erro na aplicação, a aplicabilidade às pessoas com 

lesão medular e os motivos que levaram à dificuldade e não aplicabilidade. 

 

4.5. PROCEDIMENTOS DE COLETA DE DADOS 

Após a aprovação do projeto pelo Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), a coleta de dados foi 

realizada de dezembro de 2013 a junho de 2014 por quatro acadêmicos do curso de 

Graduação em Enfermagem e uma Mestranda do Programa de Pós-Graduação em 

Enfermagem. Estes foram devidamente treinados para realização desta etapa da 

pesquisa. 

Para identificação e recrutamento dos enfermeiros, inicialmente os 

colaboradores da pesquisa compareceram a todas as UBS e USFs de Natal, com 

uma lista de endereços de 73 pessoas com LM residentes em Natal adquirida a 

partir da realização de censo populacional prévio (COURA, 2013). E questionaram 

aos profissionais dos serviços, incluindo Agentes Comunitários de Saúde (ACS), 

técnicos de enfermagem, médicos e enfermeiros, quanto ao conhecimento acerca 

da presença desses indivíduos na área territorial de atuação do serviço de saúde 

procurado.  
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Para tanto, entregou-se ao(à) diretor(a) de cada unidade a anuência da 

Secretaria Municipal de Saúde (SMS) para a realização do estudo e solicitou-se a 

autorização para conversar com esses profissionais. 

A partir da identificação de algum usuário com LM da lista, que residisse em 

área segura para realização da visita domiciliária, o enfermeiro que trabalhava no 

serviço de saúde e não estava de licença ou afastado de suas atividades 

assistenciais era convidado a participar do estudo. Em caso de aceite, este era 

solicitado a assinar o TCLE e o termo de autorização de uso de imagem, e era, 

então, convidado a responder o Questionário 01.  

Posteriormente, agendou-se com o enfermeiro ou ACS uma visita 

domiciliária ao paciente com LM, para convidá-lo a participar do estudo. Em caso de 

aceite, este também assinava o TCLE e o termo de autorização de uso de imagem, 

e agendava-se a visita domiciliar para aplicação do INCEVDOP-LM. A partir disso, 

agendava-se também com o enfermeiro um treinamento/capacitação para utilização 

do INCEVDOP-LM. 

Foram agendadas três datas distintas para o treinamento coletivo desses 

profissionais. Os treinamentos foram proferidos pela Mestranda do Programa de 

Pós-Graduação em Enfermagem, pela coordenadora responsável pelo projeto de 

pesquisa e demais colaboradores do estudo. Essas capacitações ocorreram em uma 

sala do Departamento de Enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte (UFRN), campus Natal, mediante a anuência da chefia do Departamento e da 

Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem.  

Para concretização dessa fase da pesquisa encaminhou-se um ofício para a 

unidade de saúde solicitando o comparecimento dos profissionais no treinamento. 

Posteriormente se entregou um certificado com carga horária de 10 horas com a 

finalidade comprobatória da realização da capacitação.  

O conteúdo do treinamento incluiu uma breve revisão do SNC, 

epidemiologia, etiologia e perfil da LM, consequências do dano medular para o 

usuário, com um enfoque maior para o déficit de autocuidado, sobre o papel do 

enfermeiro da APS na reabilitação desses indivíduos, descrição sobre o modelo 

teórico de Dorothea Orem (1995), uma vez que subsidiou a construção do 
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instrumento em estudo e apresentação e explicação da forma de uso e aplicação do 

INCEVDOP-LM na prática clínica.   

Diante do comparecimento de 14 dos participantes, somando todos os 

treinamentos e incluindo a enfermeira cuja participação foi descartada pela falha na 

gravação do vídeo, foi necessária a realização de capacitações individuais para os 

nove outros participantes do estudo que não compareceram a nenhum desses 

encontros. Isso foi feito na unidade de saúde do enfermeiro pela mestranda e uma 

das responsáveis pela pesquisa, e abordava os mesmos pontos trabalhados na 

capacitação coletiva. 

Pondera-se que a realização do treinamento em momentos distintos para 

cada um dos participantes não comprometeu a uniformidade da aplicação do 

INCEVDOP-LM, visto que ele é autoexplicativo e possui instruções de 

preenchimento e, portanto, poderia ser utilizado por qualquer um dos enfermeiros, 

caso fosse realizada uma leitura prévia.  

Na ocasião do treinamento agendava-se a consulta de enfermagem na visita 

domiciliária ao paciente com LM com o uso do INCEVDOP-LM. Em dois casos essa 

consulta foi realizada nas unidades de saúde, local de trabalho dos enfermeiros, 

devido à solicitação desses profissionais e mediante anuência dos usuários com LM. 

Para realização da consulta no domicílio do paciente, previamente 

agendada, os pesquisadores e enfermeiros eram normalmente conduzidos pelo 

Agente Comunitário de Saúde (ACS) da área à residência do paciente. Em poucos 

casos a visita era feita apenas pelo pesquisador e enfermeiro que já conheciam a 

localização da residência do paciente com LM. 

Todas as consultas foram filmadas pelo pesquisador com a utilização da 

máquina digital Sony-W570-16.1MP, para propósitos de documentação da aplicação 

do instrumento. Também, todos os insumos necessários para realização da consulta 

foram disponibilizados pelos pesquisadores (cópia do instrumento, caneta, 

estetoscópio, esfigmomanômetro, álcool a 70%, algodão, álcool em gel para 

higienização das mãos e lanterna de pupila). 
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Antes de iniciar a consulta, explicavam-se os procedimentos que seriam 

realizados ao paciente, familiares e pessoas presentes no local de gravação, 

acomodava-se a pessoa com LM, procurava-se um local de apoio para colocação da 

máquina digital que fornecesse um bom foco de gravação e pedia-se silêncio aos 

presentes e, em algumas vezes, aos vizinhos. Em casos de inviabilidade de local 

para apoio para a máquina, o pesquisador a segurava e dava-se início à consulta de 

enfermagem utilizando o INCEVDOP-LM. 

No decorrer e após a consulta de enfermagem, o pesquisador responsável 

pela coleta registrava em um diário de campo informações relevantes sobre a 

aplicação do instrumento em análise, como itens de difícil interpretação do 

enfermeiro e/ou indivíduo com LM. Ao fim da realização da consulta, o Questionário 

02 era então respondido pelo enfermeiro.   

As informações contidas no diário, associadas à comparação das respostas 

dadas pelos enfermeiros aos itens do INCEVDOP-LM e ao padrão de resposta 

esperada para o caso, as quais foram estabelecidas a partir da observação da 

consulta real e do vídeo produzido, deram subsídio para o preenchimento do 

Questionário 03 - Avaliação itens do INCEVDOP-LM aplicado pelos enfermeiros.   

Após a realização de cada uma das consultas, os vídeos produzidos eram 

armazenados em um HD externo, de computador adquirido com recursos do projeto 

e localizado na sala da professora responsável pela pesquisa, e em um DVD. 

Destaca-se que os vídeos encontram-se em arquivos protegidos e de acesso 

apenas dos pesquisadores. Posteriormente, as filmagens eram excluídas da câmera 

para permitir memória para gravação da próxima consulta.  

Para visualização das consultas utilizava-se o programa Windows Media 

Player, e para escutar as falas com maior precisão usava-se um fone de ouvido. 

Cada vídeo foi observado na íntegra e de forma detalhada utilizando o recurso da 

pausa e da opção de voltar imagem. 

 Salienta-se que os vídeos produzidos foram importantes para observação e 

análise mais pontual e detalhada das ações realizadas pelos enfermeiros, de forma 

que fosse possível perceber e ponderar aspectos importantes da consulta que 

tivessem deixado dúvida ou que passado despercebidos pelo pesquisador. 
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4.6. ANÁLISE DOS DADOS 

Os dados coletados foram tabulados e codificados no programa IBM SPSS® 

versão livre 20.0 para Windows e posteriormente analisados através de estatística 

descritiva. As respostas das questões abertas foram agrupadas por semelhança, de 

forma que pudessem ser posteriormente quantificadas em frequência e percentuais.  

Depois de serem analisados, os dados foram apresentados através de 

tabelas e discutidos com base na literatura científica.  

 

4.7. ASPECTOS ÉTICOS 

Considerando que na proposta de estudo há envolvimento de seres humanos, 

o presente projeto de pesquisa foi encaminhado ao CEP da UFRN, aprovado com o 

Parecer nº 081/2012 e CAAE nº 0243.0.051.000-11 (Anexo B) e, após a solicitação 

de emenda e extensão, Parecer favorável nº 019/2013 e CAAE 0248.0.051.000-11 

(Anexo C). 

Antes de realizar a coleta dos dados, cada participante foi orientado acerca 

dos objetivos e de sua participação voluntária no estudo, bem como a possibilidade 

de desistir a qualquer momento, retirando seu consentimento, sem que isso lhe 

trouxesse nenhum prejuízo ou penalidade.  

Concordando em participar, o participante leu e assinou o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (em Apêndice E, F) e o Termo de 

autorização para uso de imagem (fotos e vídeos) (Apêndice G). Aqueles que não 

conseguiram assinar o nome fizeram a impressão datiloscópica do dedo polegar da 

mão direita nas duas vias, uma cópia ficando com o entrevistado e a outra, com o 

entrevistador.  

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 466/12 do Conselho Nacional de saúde (CNS) (CONSELHO 
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NACIONAL DE SAÚDE, 2012). Além disso, os sujeitos puderam se recusar a 

participar ou a responder qualquer pergunta e todos os vídeos foram guardados em 

lugar seguro e confidencial de acesso somente dos pesquisadores. 
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5. RESULTADOS 

 

5.1. CARACTERIZAÇÃO SOCIODEMOGRÁFICA, PROFISSIONAL E DE 

TRABALHO DOS ENFERMEIROS 

Os 22 enfermeiros eram predominantemente do sexo feminino (90,9%), 

brancos (63,6%), casados (45,5%), católicos (72,7%), possuíam especialização 

(63,6%), tinham um filho (36,4%) e apresentavam em média 46,86 anos (mín. 29; 

máx. 60; ± 7,4).  

Um total de 86,4% era funcionário concursado do município e 13,6%, 

concursados do estado; 86,4% trabalhavam em USF e 13,6% em USB. Essas 

unidades estavam localizadas nos distritos oeste (36,4%), norte (27,3%), leste 

(22,7%) e sul (13,6%). A maioria trabalhava 40 horas semanais (90,9%), não tinha 

outro vínculo de trabalho (54,5%) e possuía plano de cargos (81,8%), carreira 

(50,0%) e salário (72,7%).  

Grande parte trabalhava na unidade de saúde há 6,3 anos em média (mín. 1 

mês; máx. 15 anos; ± 4,4 anos) e não estava satisfeita com a remuneração recebida 

(72,7%) que, em média, somava R$ 4986,19 reais mensais (mín.= R$ 2100,00; máx. 

= R$ 7000,00; ± R$1528,7). 

Normalmente estavam envolvidos com os diversos programas ministeriais 

(100%); com atividades de educação (81,0%); realizavam visitas domiciliares 

(81,0%); ações de vigilância epidemiológica (76,2%); e planejamento da equipe 

(52,4%). 

Um total de 81,8% não prestou assistência a pacientes com LM durante a 

graduação. Dos 19,2% que tiveram a oportunidade de realizar acompanhamento a 

esses clientes, para 13,6% foi a nível hospitalar e 4,5% em unidades de saúde. 

Todos os enfermeiros, até o momento da entrevista, não tinham recebido nenhuma 

capacitação para realização de consulta de enfermagem a pessoas com deficiência, 

nem a pessoas com LM. 
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5.2. FORMA DE ATENDIMENTO/ACOMPANHAMENTO DAS PESSOAS COM 

LESÃO MEDULAR PELOS ENFERMEIROS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À 

SAÚDE 

A assistência à saúde das pessoas com LM nas unidades foi descrita como 

realizada predominantemente através da visita domiciliária (63,6%). Em alguns 

casos, esses usuários eram atendidos mediante sua procura ou de familiares à 

unidade de saúde (9,1%); eram encaminhados para unidades especializadas (9,1%) 

ou acompanhados por fisioterapeutas (4,5%). Destaca-se que 13,6% dos 

enfermeiros não souberam ou não responderam a este questionamento. 

Dentre os enfermeiros entrevistados, 68,2% indicaram que realizavam visita 

domiciliar às pessoas com LM. Destes, 40,9% realizavam esta consulta quando era 

solicitado; 4,5%, semanalmente; 4,5%, quinzenalmente; 4,5%, mensalmente; 4,5%, 

semestralmente; 4,5%, de acordo com as necessidades do paciente; e 4,5%, 

quando havia feridas ou lesões.  

Destaca-se que todos os enfermeiros que realizavam consulta de 

enfermagem na visita domiciliar às pessoas com LM não utilizavam nenhum 

instrumento para nortear a sua consulta.  

Dentre as atividades descritas pelos enfermeiros como realizadas na consulta 

à pessoa com LM durante a visita domiciliar, a anamnese (54,5%) e exame físico 

(31,8%) se destacaram entre as mais citadas pelos enfermeiros. (Tabela 01). As 

orientações oferecidas ao paciente e/ou a família estavam relacionadas à 

alimentação, higiene, uso de sonda vesical, direitos (transporte e benefícios 

sociais) ou em prol da reabilitação. 

Tabela 01 – Ações descritas pelos enfermeiros durante a consulta ao paciente com 

lesão medular na visita domiciliária. Natal/RN, Brasil, 2014. (n=22) 

Ações de enfermagem na consulta à pessoa 

com lesão medular 

n(%) 

Realização da anamnese 12 (54,5) 

Realização de exame físico 7 (31,8) 

Orientação ao paciente e/ou familiares 6 (27,3) 



55 

 

Estímulo à mobilidade, alongamentos 2 (9,1) 

Realização de troca de sonda vesical 2 (9,1) 

Realização de curativos 2 (9,1) 

Avaliação da residência quanto à ventilação e 

adaptação  

1 (4,5) 

Solicitação de exames de rotina (hemograma, 

glicemia e sumário e urina) 

1 (4,5) 

Estímulo à mudança de decúbito 1 (4,5) 

Realização de encaminhamentos  1 (4,5) 

Dentre os estímulos ao autocuidado citados pelos enfermeiros como sendo 

realizados durante a visita domiciliária às pessoas com LM, destacaram-se aspectos 

relacionados à prevenção de úlceras por pressão (36,4%); alimentação (27,3%); e a 

higiene corporal (13,6%) (Tabela 02). 

Tabela 02 – Estímulos ao autocuidado citados pelos enfermeiros durante a visita 

domiciliária às pessoas com lesão medular. Natal/RN, Brasil, 2014. (n=22) 

Estímulos dos enfermeiros ao autocuidado das pessoas com 

lesão medular 

n(%) 

Estímulo para prevenção de úlceras por pressão 8 (36,4) 

Estímulo para uma boa alimentação 6 (27,3) 

Estímulo para uma boa higienização corporal 3 (13,6) 

Estímulo para realização de exercícios para fortalecimento muscular 2 (9,1) 

Estímulo para passagem cama para a cadeira sem ajuda 2 (9,1) 

Estímulo através de treinamento de passagem de sonda sem ajuda 2 (9,1) 

Estímulo para aumento da mobilidade 1 (4,5) 

Estímulo de ações para prevenção de infecção urinária 1 (4,5) 

Estímulo para uso correto de medicamentos 1 (4,5) 

Estímulo para independência pessoal e física 1 (4,5) 

Estímulo para imunização atualizada 1 (4,5) 

Estímulo para bem-estar psíquico  1 (4,5) 

Estímulo para realização de atividades de lazer  1 (4,5) 

Estímulo para atividades da vida diária 1 (4,5) 

Estímulo para aumento da autoestima 1 (4,5) 
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5.3. ANÁLISE DA APLICAÇÃO DO INSTRUMENTO PARA A CONSULTA DE 

ENFERMAGEM NA VISITA DOMICILIAR ÀS PESSOAS COM LESÃO 

MEDULAR  

A aplicação do instrumento durou em média de 52 minutos (mín. 27 min. 

/máx. 90 min/ ±17,5 min). Foi utilizado em 91% dos casos durante a consulta do 

enfermeiro na visita domiciliar às pessoas com LM e em 9% durante a consulta 

realizada nas unidades de saúde. 

Quando avaliada a aplicação do instrumento pelos profissionais verificou-se 

que, na parte do acolhimento, 50% dos enfermeiros não chegaram a tocar na 

pessoa com LM, como, por exemplo, através de um toque no ombro ou um aperto 

de mão, conforme recomendado no ‘Passo 2’, e 4,5% não acomodaram o paciente 

para realização da consulta, segundo o recomendado no ‘Passo 3’. 

Quanto aos itens da parte II, que se referem aos dados de identificação dos 

pacientes, 59% não questionaram sobre a profissão e 50%, sobre a renda per 

capita. Os demais itens foram devidamente questionados e preenchidos pelos 

enfermeiros e se aplicavam à realidade da pessoa com LM.  

Na parte III, dos Requisitos de autocuidado de desenvolvimento, o enfermeiro 

não teve opção de resposta para os seguintes questionamentos: fluido pulmonar 

(91%), condições da fala (77,3%), condições de audição (68,2%), condições da 

visão (27,3%), condições da cavidade oral (13,6%), devido aos pacientes não terem 

alterações nesses segmentos e as opções de resposta se remeterem à presença de 

alterações. 

Ainda na parte III, os itens de condições pregressas do paciente e condições 

pregressas da família também ficaram sem respostas em 40,9% e 18,2%, dos 

casos, respectivamente, devido a não ter a opção de resposta de nenhum 

antecedente pessoal. Salienta-se, ainda, que 9,1% dos pacientes não sabiam 

responder sobre os antecedentes familiares e 9% dos enfermeiros não questionaram 

sobre as condições do ânus e genitália do paciente, e 4,5% não fizeram exame 

físico no paciente. 
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Na parte IV, Requisitos de autocuidado universais, dos 68 itens que compõem 

as facetas dos Domínios, os enfermeiros tiveram dificuldade para aplicação de 12 

(17,6%). Desses, 8,8% correspondem a itens do Domínio Nutrição. Os itens das 

facetas do INCEVDOP-LM em que os enfermeiros apresentaram dificuldade de 

aplicação estão apresentados na Tabela 03.   

Tabela 03 – Itens das facetas do INCEVDOP-LM em que os enfermeiros 

encontraram dificuldade para aplicação. Natal/RN, Brasil, 2014. (n=22) 

Itens das facetas do INCEVDOP-LM  Dificuldade para aplicação 

Sim Não 
n(%) n(%) 

Não consegue abdicar de alimentos hipercalóricos 7 (31,8) 15 (68,2) 

Não consegue abdicar de alimentos hipersódicos. 7 (31,8) 15 (68,2) 

Necessidade de ajuda para adaptar-se a lugares e 

situações de modo a preservar sua própria saúde. 

7 (31,8) 15 (68,2) 

Necessidade de ajuda para não mudar o jeito de ser 

diante da imposição de terceiros. 

6 (27,3) 16 (72,7) 

Não consegue obter ajuda profissional para o 

acompanhamento na mudança dos hábitos de higiene. 

4 (18,2) 18 (81,8) 

Necessidade de ajuda para controlar o tronco e sentar 

a mesa em posição ortostática. 

3(13,6) 19 (86,4) 

Não consegue obter ajuda profissional para o 

acompanhamento na mudança de hábitos alimentares. 

3(13,6) 19 (86,4) 

Não controla os esfíncteres de eliminação fecal, 

ocorrendo episódios de incontinência e/ou apresenta 

constipação. 

3(13,6) 19 (86,4) 

Apresenta disfagia, com casos de desconforto como 

tosse e dores ao deglutir. 

2(9,1) 20 (91,0) 

Necessidade de ajuda para alterar os hábitos 

alimentares, pois apresenta dificuldades para comer ou 

preparar ou comprar os próprios alimentos. 

2(9,1) 20 (91,0) 

Necessidade de ajuda para efetuar fricção nas partes 

do corpo. 

2(9,1) 20 (91,0) 

Não consegue realizar atividades sexuais. 1(4,5) 21 (95,5) 
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Quando comparadas as respostas dadas pelos enfermeiros aos itens do 

INCEVDOP-LM e o padrão de resposta esperada para o caso, observou-se que três 

participantes (13,6%) não erraram nenhuma resposta. 

Dentre os Domínios analisados, todos os itens das facetas do Domínio Físico 

e do Domínio Social tiveram respostas incorretas em frequências e percentuais 

distintos. E, dos 68 itens do instrumento, 41 (60,3%) foram avaliados de forma 

incorreta por pelo menos um dos enfermeiros participantes do estudo. Os itens das 

facetas dos Domínios do INCEVDOP-LM que obtiveram respostas incorretas estão 

apresentados na Tabela 04.   

 Destaca-se que todos os enfermeiros tiveram dúvidas no que assinalar em 

pelo menos cinco itens do instrumento. 

Tabela 04 – Itens das facetas dos Domínios do INCEVDOP-LM que obtiveram 

respostas incorretas. Natal/RN, Brasil, 2014. (n=22) 

Itens das facetas dos domínios do INCEVDOP-LM Erro na aplicação 

Sim Não 

n (%) n (%) 

Domínio Físico   

Não costuma pedir esclarecimentos sobre sua saúde 

ou sobre medicamentos de que faz uso. 

8 (36,4) 14 (63,6) 

Não consegue deambular. 4 (18,2) 18 (81,8) 

Necessidade de ajuda para subir e descer escadas. 4 (18,2) 18 (81,8) 

Não consegue praticar esportes. 4 (18,2) 18 (81,8) 

Necessidade de ajuda para usar o próprio carro 

adaptado ou um transporte público. 

2 (9,1) 20 (91,0) 

Necessidade de ajuda para executar rolagem na 

cadeira de rodas. 

2 (9,1) 20 (91,0) 

Necessidade de ajuda para adaptar-se a lugares e 

situações de modo a preservar sua própria saúde. 

2 (9,1) 20 (91,0) 

Não consegue acessar os serviços de saúde. 2 (9,1) 20 (91,0) 

Não consegue inspecionar todas as partes do corpo na 

busca por algum problema. 

2 (9,1) 20 (91,0) 

Necessidade de ajuda para viajar. 2 (9,1) 20 (91,0) 
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Necessidade de ajuda para acessar 

livros/revistas/jornais. 

1 (4,5) 21 (95,5) 

Necessidade de ajuda para usar TV ou rádio ou 

computador. 

1 (4,5) 21 (95,5) 

Domínio Nutricional   

Não consegue abdicar de alimentos hipersódicos. 6 (27,3) 16 (72,7) 

Necessidade de ajuda para alcançar os produtos em 

prateleiras. 

5 (22,7) 17 (77,3) 

Não consegue obter ajuda profissional para o 

acompanhamento na mudança de hábitos alimentares. 

5 (22,7) 17 (77,3) 

Não consegue abdicar de alimentos hipercalóricos. 4 (18,2) 18 (81,8) 

Necessidade de ajuda para se locomover até o local da 

refeição. 

3 (13,6) 19 (86,4) 

Necessidade de ajuda para alterar os hábitos 

alimentares, pois apresenta dificuldades para comer ou 

preparar ou comprar os próprios alimentos. 

3 (13,6) 19 (86,4) 

Necessidade de ajuda para transpor obstáculos 

arquitetônicos na entrada ou no interior desses 

estabelecimentos. 

1 (4,5) 21 (95,5) 

Domínio social   

Necessidade de ajuda para visitar parentes ou amigos. 4 (18,2) 18 (81,8) 

Necessidade de ajuda para ir a encontros comunitários. 3 (13,6) 19 (86,4) 

Não consegue realizar atividades sexuais. 2 (9,1) 20 (91,0) 

Não tem bom relacionamento com as pessoas com 

quem convive. 

2 (9,1) 20 (91,0) 

Domínio Higiene   

Necessidade de ajuda para higienizar a própria cama. 4 (18,2) 18 (81,8) 

Necessidade de ajuda para limpar os móveis dos 

cômodos coletivos do domicílio. 

3 (13,6) 19 (86,4) 

Necessidade de ajuda para limpar o próprio quarto. 2 (9,1) 20 (91,0) 

Necessidade de ajuda para cortar as unhas. 2 (9,1) 20 (91,0) 

Necessidade de ajuda para pentear-se/barbear-

se/maquiar-se. 

1 (4,5) 21 (95,5) 
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Necessidade de ajuda para escovar os dentes. 1 (4,5) 21 (95,5) 

Necessidade de ajuda para limpar os cômodos 

coletivos do domicílio. 

1 (4,5) 21 (95,5) 

Necessidade de ajuda para aumentar a frequência de 

banhos durante o dia. 

1 (4,5) 21 (95,5) 

Necessidade de ajuda para lavar os pés. 1 (4,5) 21 (95,5) 

Domínio Eliminação   

Não controla os esfíncteres de eliminação urinária, 

ocorrendo episódios de incontinência. 

3 (13,6) 19 (86,4) 

Não controla os esfíncteres de eliminação fecal, 

ocorrendo episódios de incontinência e/ou apresenta 

constipação. 

2 (9,1) 20 (91,0) 

Não consegue realizar massagem abdominal. 2 (9,1) 20 (91,0) 

Não consegue realizar sua higienização sozinho. 1 (4,5) 21 (95,5) 

Não consegue realizar sua higienização íntima. 1 (4,5) 21 (95,5) 

Domínio Psicológico   

Experimenta sentimentos negativos. 1 (4,5) 21 (95,5) 

Necessidade de ajuda para não mudar o jeito de ser 

diante da imposição de terceiros. 

1 (4,5) 21 (95,5) 

Não consegue se concentrar nas atividades diárias. 1 (4,5) 21 (95,5) 

Necessidade de ajuda profissional para sentir-se bem. 1 (4,5) 21 (95,5) 

 

Na análise da aplicabilidade dos itens do INCEVDOP-LM, verificou-se que 

oito itens (11,8%) não se aplicavam a todos os pacientes com LM. Desses, um item 

do domínio Higiene, “Não consegue realizar a manutenção da sonda vesical de 

demora ou necessita de ajuda para utilizar aparadeira/papagaio”, não foi aplicável 

para maioria dos sujeitos com LM, visto que esses indivíduos utilizavam outros 

recursos para eliminação vesical, como fralda, sonda de alívio, ou não utilizavam 

nenhum dispositivo. Os itens das facetas do INCEVDOP-LM que não foram 

aplicáveis a pelo menos um sujeito do estudo estão apresentados na Tabela 05.   
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Tabela 05 – Itens das facetas do INCEVDOP-LM que não foram aplicáveis a pelo 

menos um sujeito do estudo. Natal/RN, Brasil, 2014. (n=22) 

Itens das facetas do INCEVDOP-LM Aplicabilidade às pessoas 

com lesão medular 

Sim Não 

n (%) n (%) 

Não consegue realizar a manutenção da sonda vesical 

de demora ou necessita de ajuda para utilizar 

aparadeira/papagaio. 

16 (72,7) 6 (27,3) 

Necessidade de ajuda para instalação de sonda 

vesical. 

11 (50,0) 11 (50,0) 

Necessidade de ajuda para passar com a cadeira de 

rodas pela porta do banheiro. 

3 (13,6) 19 (86,4) 

Necessidade de ajuda para se locomover até o local da 

refeição. 

2 (9,1) 20 (91,0) 

Necessidade de ajuda para executar rolagem na 

cadeira de rodas. 

2 (9,1) 20 (91,0) 

Necessidade de ajuda para mobilizar-se da cadeira de 

rodas para a cadeira de banho. 

2 (9,1) 20 (91,0) 

Necessidade de ajuda para calçar e retirar os sapatos. 1 (4,5) 21 (95,5) 

Necessidade de ajuda para usar o próprio carro 

adaptado ou um transporte público. 

1 (4,5) 21 (95,5) 

 

5.4. PERCEPÇÃO DOS ENFERMEIROS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA SOBRE O 

INCEVDOP-LM 

Quase a totalidade dos enfermeiros (95,5%) teve uma percepção positiva da 

experiência de aplicar o INCEVDOP-LM na prática clínica. Destes, 54,5% acharam a 

experiência boa ou ótima; 22,5%, válida ou proveitosa ou interessante ou importante 

ou inovadora; 9,1%, positiva; e 9,1%, norteadora. Um enfermeiro (4,5%) achou a 

experiência complicada.  

 Dentre os participantes do estudo, um total de 40,9% expôs uma opinião 

negativa sobre o INCEVDOP-LM; 36,4% expuseram uma opinião com aspectos 
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positivos e negativos, e 22,7% expuseram uma opinião positiva quanto a este 

instrumento. Os aspectos positivos e negativos da opinião dos enfermeiros sobre o 

INCEVDOP-LM estão apresentados na Tabela 06. 

Tabela 06 – Aspectos positivos e negativos da opinião dos enfermeiros sobre o 

INCEVDOP-LM. Natal/RN, Brasil, 2014. (n=22) 

 

 A partir desses dados, percebe-se que os aspectos positivos do INCEVDOP-

LM mais frequentemente apontados pelos enfermeiros foram que este instrumento 

contribui para uma avaliação mais detalhada do paciente (45,5%) e norteia a 

Opinião dos enfermeiros sobre o INCEVDOP-LM n (%) 

Aspectos Negativos  

Confuso em alguns questionamentos e alternativas 10 (45,5) 

Extenso  9 (41,0) 

As terminologias dificultam o entendimento do enfermeiro 

e/ou do paciente 

6 (27,3) 

Repetitivo 4 (18,2) 

Cansativo  4 (18,2) 

Importante apenas para a primeira consulta 2 (9,1) 

Não é prático e/ou aplicável 2 (9,1) 

Incompleto 1 (4,5) 

Aspectos Positivos  

Contribui para uma avaliação mais detalhada do paciente 10 (45,5) 

Norteia /sistematiza a consulta 9 (41,0) 

Prático/ Objetivo/ Direto 6 (27,3) 

Facilita a criação de vínculo com o paciente 3 (13,6) 

Fácil compreensão/simples 2 (9,1) 

Excelente  1 (4,5) 

Interessante  1 (4,5) 

Facilitador do processo de trabalho do enfermeiro 1 (4,5) 

Orienta as intervenções de enfermagem 1 (4,5) 

Adequado para a população 1 (4,5) 
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consulta de enfermagem (41,0%). Já, dentre os aspectos negativos, ser confuso 

em alguns questionamentos e alternativas (45,5%) e ser extenso (41,0%) foram os 

itens mais descritos pelos enfermeiros. 

 Quanto à viabilidade de utilização do INCEVDOP-LM na prática clínica, 63,6% 

dos enfermeiros afirmaram ser viável o uso do instrumento em sua prática clínica, 

27,3% asseguraram o uso apenas se fossem realizados alguns ajustes no 

instrumento e 9,1% não utilizariam esta ferramenta de investigação. 

 Dentre os 14 enfermeiros que afirmaram que usariam este instrumento, 

45,5% justificaram esta resposta. Desses, 18,2% expuseram que o instrumento 

detecta os principais problemas do paciente e orienta a conduta do profissional; 

9,1%, que o instrumento norteia a consulta; 9,1%, que permite uma avaliação maior 

do paciente; e 9,1%, que é viável devido a ter poucos pacientes com LM na área. 

 Dos enfermeiros que justificaram o uso do instrumento apenas se forem 

realizado ajustes, 13,6% afirmaram o uso deste com a condição que ele fique 

menor; 9,1%, se for realizada adaptação nas terminologias; e 4,5%, se deixar o 

instrumento mais claro. Os que asseguraram que não usariam o instrumento, todos 

(9,1%) justificaram a resposta apontando que o instrumento é extenso. 

 Um total de 95,5% de enfermeiros propôs sugestões para melhoria do 

instrumento. Estas sugestões estão descritas na Tabela 07. 

Tabela 07 – Sugestões dos enfermeiros para melhoria do INCEVDOP-LM. 

Natal/RN, Brasil, 2014. (n=22) 

Sugestões para melhoria do instrumento n (%) 

Deixar o instrumento mais direto e/ou objetivo. 12 (54,5) 

Deixar as perguntas que iniciam com NÃO positivas. 9 (40,9) 

Acrescentar questionamento sobre o histórico da doença atual (como 

adquiriu a LM, qual a etiologia, há quanto tempo, qual o nível da lesão). 

5 (22,7) 

Adequação de terminologias para facilitar entendimento do paciente e/ou 

enfermeiro. 

4 (18,2) 

Incluir questões sobre o acesso aos serviços de saúde e quanto à 

melhor forma de atendê-lo. 

2 (9,1) 
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Modificação das respostas para: Total dependência, moderada 

dependência e nenhuma dependência. 

2 (9,1) 

Rever questionamentos que não se aplicam a realidade do paciente. 2 (9,1) 

Inserir uma alternativa no domínio eliminações para os pacientes que 

não fazem uso de sonda vesical. 

1 (4,5) 

Usar sempre o mesmo tempo verbal. 1 (4,5) 

Contemplar a parte espiritual e social (atividades de lazer, ir a encontros 

religiosos). 

1 (4,5) 

Organizar a anamnese separada do exame físico para não ficar indo e 

voltando para avaliar o paciente. 

1 (4,5) 

Incluir questionamentos quanto à capacidade para lavar roupa. 1 (4,5) 

Incluir questionamentos quanto à capacidade para realizar exercício 

físico, não somente prática de esporte. 

1 (4,5) 

Incluir questionamento sobre a participação em algum grupo ou 

associação. 

1 (4,5) 

 

 A partir da Tabela 07, verifica-se que as sugestões mais frequentes para 

melhoria do INCEVDOP-LM foram deixar o instrumento mais direto/objetivo (54,5%), 

deixar as perguntas que iniciam com a palavra ‘não’ positiva (40,9%); acrescentar 

questionamento sobre o histórico da doença atual (como adquiriu a LM, qual a 

etiologia, há quanto tempo, qual o nível da lesão) (22,7%); e adequação das 

terminologias para facilitar entendimento do paciente e/ou enfermeiro (18,2%). 
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6. DISCUSSÃO 

Quanto às características sociodemográficas dos enfermeiros verificou-se, em 

outra investigação desenvolvida em Brasília, também uma predominância de 

profissionais que atuavam em serviços da APS do sexo feminino e com 

companheiros (MARTINS et al., 2013). Um estudo realizado por Leite et al. (2011) 

aponta uma média de idade dos enfermeiros de 42 anos, ou seja, próxima à do 

encontrado na pesquisa atual.  

Com relação às características profissionais e de trabalho percebe-se que a 

maioria possuía especialização, trabalhava 40 horas semanais e não tinha outro 

vínculo de trabalho, o que corrobora com achados da investigação de Martins et al. 

(2013), que encontrou uma predominância de enfermeiros da APS especialistas 

(73,1%), trabalhando 40 horas semanais (78,0%) e sem outro emprego (90,2%). 

Compreende-se, a partir dos achados do presente estudo, que esses 

profissionais trabalhavam relativamente havia pouco tempo nas unidades de saúde, 

quando comparados com o encontrado no estudo de Leite et al. (2011), que aponta 

uma predominância de mais de 50% dos sujeitos trabalhando havia mais de oito 

anos nas UBS. Mas entendem-se os resultados da atual investigação, visto que em 

2013 o Município de Natal passou por um processo seletivo de contratação de 

profissionais, dos quais, alguns foram incluídos na participação deste estudo, o que 

acabou contribuindo para a diminuição do valor do tempo de trabalho nessas 

instituições. 

Salienta-se, ainda, que os salários avaliados de forma insatisfeita por esses 

profissionais chegavam a quase sete salários mínimos, considerando o valor atual 

de R$ 724,00 reais, que, por sua vez, está dentro do previsto em um estudo 

desenvolvido em Mato Grosso, cujos salários dos enfermeiros da saúde da família 

variavam de 5 a 15 salários mínimos (CANESQUI; SPNELLI, 2006). 

Percebeu-se também que esses profissionais estavam envolvidos com 

diversos programas ministeriais, realizavam visita domiciliar, vigilância 

epidemiológica e planejamento da equipe, de acordo com o preconizado com a 

Política Nacional da Atenção Básica (BRASIL, 2012). Mas que pouco se tem 

investido na capacitação desses trabalhadores da saúde para que eles possam 
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prestar uma assistência qualificada às pessoas com deficiência e, em especial, às 

pessoas com LM. 

Trata-se de um dado preocupante, visto que muitos não tiveram a 

oportunidade de prestar assistência a essa clientela durante o seu período de 

formação e, talvez, muitos também não tenham sido contemplados com grades 

curriculares que oferecessem disciplinas que, minimamente, dessem o aporte teórico 

e prático para que eles pudessem realizar uma assistência a esses indivíduos com 

solidez científica e segurança. 

Entretanto, o Ministério da Saúde, através da Política Nacional de Saúde às 

pessoas com deficiência, determina a formação de equipes interdisciplinares, 

compostas por profissionais de níveis técnico e universitário, as quais deverão ser 

submetidas continuamente a cursos de qualificação e atualização em reabilitação 

visando garantir o direito ao atendimento de saúde estabelecido nesta política e o 

acesso à reabilitação a quem dela necessitar (BRASIL, 2008).  

Além disso, estima a realização de atividades de educação continuada, 

estímulo à ampliação do número de vagas e de bolsas de estudo e de pesquisa 

voltadas para a formação de profissionais e pesquisadores de alto nível na área de 

reabilitação e ações conjuntas com o Ministério da Educação e as instituições de 

ensino superior, tendo em vista a necessidade de que sejam incorporados 

disciplinas e conteúdos de reabilitação e atenção à saúde das pessoas portadoras 

de deficiência nos currículos de graduação da área da Saúde (BRASIL, 2008). 

Diante da realidade vivenciada durante a coleta de dados, acredita-se que a 

enfermagem, parte integrante dessa equipe, necessita ter uma formação profissional 

que comtemple disciplinas e conteúdos de reabilitação para pessoas com 

deficiência, e, dentre essas, indivíduos com LM. Uma vez que, quando adentram no 

mercado de trabalho, os serviços de saúde e a gestão não investem na qualificação 

desses profissionais, o que compromete a qualidade da assistência prestada a esta 

clientela. 

Mesmo assim, verifica-se que muitos enfermeiros prestam assistência a essa 

clientela e buscam atender as demandas e solicitações com vistas a solucionar os 

problemas de saúde desses indivíduos.  
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Conforme se observa nos resultados, a maioria dos enfermeiros afirmou que 

a realização da assistência ao indivíduo com LM na APS se dá através da visita 

domiciliar. A descrição da visita como meio de acompanhamento dos clientes com 

dano medular nas unidades de saúde é corroborada por outros estudos (FRANÇA et 

al., 2012; COURA et al., 2013). Um desses aponta que a assistência a esses 

indivíduos era feita tanto pelo médico como pela enfermeira, auxiliar de enfermagem 

e uma fisioterapeuta (FRANÇA et al., 2012). 

Diante desse achado, salienta-se que a visita domiciliar possui potencialidade 

de ampliar o acesso dos usuários aos serviços e ações de saúde, fortalecer o 

vínculo com a família e humanizar a assistência. Além disso, evita o deslocamento 

das pessoas com dificuldade de locomoção até as unidades de saúde para 

conseguir atendimento (CRUZ et al., 2010); seja por limitações físicas ou agravos 

instalados (ALBUQUERQUE; ROSA, 2009).   

No cuidado às pessoas com LM, essa visita se configura como uma estratégia 

importante para o cuidado, uma vez que a demanda espontânea através da chegada 

desses usuários às unidades de saúde passa a se configurar como uma missão 

quase impossível devido às suas limitações físicas e dificuldades de acesso aos 

estabelecimentos de saúde (VASCONCELOS; PAGLIUCA, 2006). 

No presente estudo, a maioria dos enfermeiros entrevistados apontou que 

essa visita ocorria mediante solicitação, seja do familiar, usuário ou de algum outro 

profissional da equipe. Num estudo qualitativo desenvolvido em um interior do 

Nordeste brasileiro, um enfermeiro também relatou que a realização da vista ao 

usuário com dano medular ocorria através da solicitação do Agente Comunitário de 

Saúde (ACS) (FRANÇA et al., 2012). 

Entretanto, esperava-se que essa visita ocorresse em períodos regulares com 

o propósito de fazer vigilância da saúde e realização de ações de promoção da 

saúde e prevenção de agravos. Mas, diante dos dados encontrados, acredita-se que 

essa visita ocorresse apenas quando algum problema ou enfermidade já estivesse 

instalado e o indivíduo precisasse de uma intervenção profissional com vistas a 

recuperar o seu estado de saúde.   
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Essa percepção de realização da visita apenas aos indivíduos enfermos é 

evidenciada em um estudo desenvolvido em uma cidade do Estado de Mato Grosso, 

Brasil. Uma vez que os depoimentos dos entrevistados deixaram claro que a visita 

não era realizada para indivíduos que estivessem saudáveis segundo o olhar da 

equipe e, portanto, a visita era vista como momento de consulta para atender o 

indivíduo doente (GAIVA; SIQUEIRA, 2011). 

Pode-se identificar que, apesar de a visita domiciliar ser uma atividade do 

enfermeiro da APS para o acompanhamento das pessoas com LM, alguns 

profissionais apontaram que esses pacientes eram encaminhados para unidades 

especializadas ou eram acompanhados por fisioterapeutas. 

Corroborando com esse achado, outro estudo demonstrou, a partir do relato 

de um enfermeiro, que o paciente com dano medular era acompanhado por outros 

níveis de atenção. E justificou essa conduta por acreditar que a unidade de saúde 

não tinha como prestar uma assistência voltada para reabilitação desse usuário 

(FRANÇA et al., 2012). 

Entretanto, destaca-se que, dentro da Rede de Atenção à Saúde (RAS), a 

APS se insere como centro de comunicação das necessidades de saúde da 

população e, por isso, as pessoas com LM devem ser atendidas e acompanhadas 

pelos profissionais desse nível de atenção e direcionadas, se necessário, aos 

demais estabelecimentos que compõem os outros níveis de assistência do SUS 

(BRASIL, 2012). 

Nesse sentido, cada profissional desenvolve sua prática de cuidado conforme 

suas competências regulamentadas em uma equipe que, por sua vez, deve não 

somente realizar ações de prevenção e promoção da saúde, mas acompanhar e 

prestar uma assistência a esses indivíduos para além do cuidado específico 

decorrente da LM (BRASIL, 2012). E o enfermeiro, gestor da equipe de 

enfermagem, tem função de estabelecer esse cuidado de forma contínua e 

completa. 

Na totalidade dos casos em que os enfermeiros realizavam consulta de 

enfermagem na visita domiciliar às pessoas com LM, esses profissionais não 

utilizavam nenhum instrumento para nortear a consulta a esta clientela.  
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Isso reflete em uma realidade preocupante, uma vez que os instrumentos e 

tecnologias são importantes para a articulação e intervenção sobre os objetos 

(COURA, 2013), auxiliam e asseguram a realização da assistência de enfermagem 

em equipe de forma sistemática e de maneira que possa atender às reais 

necessidades dessa população.  

Além disso, o uso de ferramentas válidas para a obtenção de dados dos 

pacientes e clientes contribui para que a enfermagem alcance a excelência 

esperada no modelo assistencial em vigência (CARVALHO; KUSUMOTA, 2009). 

Visto que o uso de instrumentos válidos predispõe à coleta de dados e informações 

confiáveis para serem utilizados para as demais etapas da consulta de enfermagem.  

Nesse sentido, a equipe multiprofissional da APS deve não somente realizar 

ações de prevenção e promoção da saúde, mas acompanhar e prestar uma 

assistência a esses indivíduos para além do cuidado específico decorrente da LM 

(BRASIL, 2012). 

Por esse motivo sugere-se o desenvolvimento de estudos voltados para 

validação de ferramentas que possam ser utilizadas na prática clínica do enfermeiro 

da APS, em colaboração com a equipe, de forma que favoreça a realização do 

processo de trabalho na visita domiciliar às pessoas com LM em atendimento às 

diretrizes para a clínica ampliada. 

Quando analisadas as atividades descritas pelos enfermeiros que são 

concretizadas durante a consulta na visita domiciliar às pessoas com LM, percebeu-

se a existência de uma variedade de ações realizadas por esses profissionais, mas 

em uma frequência muito baixa.  

Esse dado sinaliza que há pouca padronização na forma de realização da 

consulta, que esta é desenvolvida de forma distinta por cada um dos enfermeiros e 

que, portanto, há pouca uniformidade das ações realizadas. Fato este que pode 

estar ocorrendo devido à ausência de utilização de um instrumento válido que 

fundamente teoricamente essa prática, sistematize a assistência e norteie a consulta 

de enfermagem aos sujeitos com dano neurológico levando em consideração as 

necessidades de assistência das pessoas com LM. 
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Ademais, esses dados quanto à forma da assistência às pessoas com LM 

mostram que as ações desempenhadas por esses profissionais são voltadas 

predominantemente para a realização da primeira fase da consulta de enfermagem, 

a coleta de dados, e são centradas principalmente no indivíduo e não na família. 

Diante dessa realidade, vislumbra-se a importância da inserção da família no 

contexto da visita domiciliar, visto que esta se constitui um núcleo essencial na 

manutenção da saúde e da vida de seus membros. Além disso, a realização da 

visita com foco apenas no indivíduo predispõe à não aproximação do profissional 

com a dinâmica familiar (GAIVA; SIQUEIRA, 2011). 

Destaca-se que a anamnese, um dos itens da coleta de dados mais descritos 

pelos enfermeiros como realizados durante a visita domiciliar, é de grande 

importância para a qualidade dos serviços de enfermagem. Através da realização 

dessa ação, associada ao exame físico, é possível conhecer melhor o cliente, 

identificar alterações e prosseguir definindo diagnósticos de enfermagem e outras 

fases do Processo de Enfermagem (SANTOS et al., 2011). 

Mas, apesar da realização dessa primeira fase, não se conseguiu identificar, a 

partir das descrições dos enfermeiros, uma sequência de realização das outras 

etapas do PE, visto que nenhum enfermeiro expôs que realizava formalmente os 

Diagnósticos de Enfermagem (DE). Entretanto, diversas orientações foram 

apontadas como concretizadas durante a visita.   

À luz de resultados de outro estudo que apontou que a maioria dos 

enfermeiros não utilizavam DEs na prática assistencial e muitos desconheciam os 

mesmos (SILVA, 2011), acredita-se que a ausência da descrição dessa etapa da 

consulta de enfermagem possa ter ocorrido devido à ausência da aplicação prática 

dos DEs e/ou pela falta de conhecimento desses profissionais sobre os DEs.  

Quanto ao autocuidado, a soma das descrições dos enfermeiros quanto aos 

estímulos ofertados aos indivíduos com dano medular resulta em uma variedade/ 

diversidade de ações. Entretanto, devido à baixa frequência dessas atividades, 

acredita-se que esses profissionais realizassem o estímulo ao autocuidado de 

acordo com a realidade e necessidade do paciente da sua área. E, talvez, ou os 

indivíduos atendidos possuíssem demandas de autocuidados distintas, ou os 
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enfermeiros desconhecessem a totalidade da demanda de autocuidado dessas 

pessoas com LM.  

Todavia, independente do tipo de visita, durante a consulta de enfermagem, o 

enfermeiro pode estimular o autocuidado e sugerir alterações no domicílio que 

promovam a acessibilidade e o cuidado em casa (COURA et al., 2013). Além disso, 

deve buscar identificar possíveis problemas de saúde e realizar intervenções com a 

finalidade de promover, proteger, recuperar e reabilitar a saúde desses usuários. 

Entretanto, percebe-se que as ações de enfermagem realizadas durante a 

visita domiciliar estão pouco voltadas para o favorecimento da recuperação e 

adaptação às limitações funcionais e motoras impostas pela LM, ações estas 

necessárias para a reabilitação do indivíduo. Por isso, acredita-se na necessidade 

de capacitação desses profissionais para integrar as ações já desempenhadas com 

outras importantes para proporcionar uma maior independência da pessoa com LM 

e melhor desempenho nas ações de autocuidado. 

Quando parte-se para a análise da aplicação do INCEVDOP-LM, verifica-se 

que o tempo médio gasto para o enfermeiro aplicar esse instrumento acaba por 

comprometer o tempo disponível desse profissional para realização de outras 

investigações no ambiente residencial do paciente e vigilância e orientações da 

família desse indivíduo, e até realização de outras visitas domiciliares. 

Trata-se de um tempo longo, descrito como cansativo, extenso e não prático. 

Por isso, sugere-se a diminuição do INCEVDOP-LM de forma que possa deixá-lo 

mais prático, objetivo e direto. Ademais, salienta-se que o Ministério da Saúde 

(2002) recomenda que o enfermeiro possa realizar três consultas em uma hora.  

Ao analisar o local de aplicação do instrumento, pode-se verificar que este foi 

passível de ser utilizado durante a consulta de enfermagem realizada nas unidades 

de saúde e não somente durante a visita domiciliar, sem que trouxesse prejuízo para 

a avaliação da capacidade de independência do indivíduo.  

Diante disso, pode-se refletir sob dois pontos: capacidade de ampliação da 

utilização do INCEVDOP-LM para outros ambientes onde ocorra o cuidado de 

enfermagem a essa clientela; e sobre a ausência de questionamentos ou 
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indagações que caracterizem a utilidade do instrumento apenas para uso na 

consulta de enfermagem durante a visita domiciliar. 

A partir desse último ponto, analisa-se a presença de uma lacuna e quanto à 

ausência de alguns questionamentos importantes no instrumento, como, por 

exemplo, sobre a adaptação da residência do indivíduo de forma que possa facilitar 

ou dificultar a realização das atividades de autocuidado, sobre a análise do contexto 

de familiar e ambiental desse indivíduo e sobre as pessoas com quem ele reside, o 

papel do cuidador e interação do indivíduo com a família e vizinhos. 

Quando se partiu para a análise da aplicação do instrumento, verificou-se 

que, na parte do acolhimento, metade dos enfermeiros não chegaram a tocar nos 

pacientes.  

Segundo Gala, Talles e Silva (2003), o toque transmite segurança, confiança, 

carinho e estímulo ao paciente e possibilita alcançar uma assistência com qualidade. 

E o desenvolvimento dessa ação pode estar ligado ao envolvimento entre o 

profissional e o cliente, ao estado de espírito no momento da avaliação, receio de 

tocar no outro e agressividade do paciente. 

Não se observou, porém, que a ausência desse gesto comprometesse a 

realização da consulta. Entretanto, acredita-se que a realização desse passo pode 

ajudar o estabelecimento de vínculo com o cliente e deixá-lo mais confortável e à 

vontade para realização da consulta. 

Na aplicação da parte II, referente aos dados de identificação dos pacientes, 

questionamentos quanto à profissão e renda não foram realizados por grande parte 

dos enfermeiros. Acredita-se que isso ocorreu pela disposição dos itens no 

instrumento.  

Como se pode observar no arquivo do Anexo A, esses dois questionamentos 

ficam ao lado de outros itens e, portanto, passaram algumas vezes desapercebidos 

pelos profissionais, por acharem que as perguntas sobre a profissão e renda 

fizessem parte dos itens de resposta ao lado. Diante disso, sugere-se que esses 

dois questionamentos fiquem dispostos inferiormente, após escolaridade e raça. 
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Na parte III, dos Requisitos de autocuidado de desenvolvimento, o enfermeiro 

não teve opção de resposta para os questionamentos de fluido pulmonar, condições 

da fala, condições de audição, condições da visão, condições da cavidade oral 

devido aos pacientes não terem alterações nesses segmentos e as opções de 

resposta se remeterem à presença de alterações. Portanto, sugere-se que um item 

de resposta denominado “sem alterações” possa ser incorporado nas respostas 

desses questionamentos. 

Ainda na parte III, os itens de condições pregressas do paciente e condições 

pregressas da família também ficaram sem respostas devido a não ter a opção de 

resposta de nenhum antecedente pessoal, ou por não saberem responder ao 

questionamento. Por isso, sugere-se a inclusão da opção de resposta “nenhum 

antecedente pessoal” nesses questionamentos, e do item “não sabe” no 

questionamento de antecedentes familiares.  

Quanto à dificuldade para aplicação dos 12 itens da parte IV, Requisitos de 

autocuidado universais, percebeu-se que, com exceção do item relacionado a 

atividades sexuais que a enfermeira teve dificuldade para aplicação por ter vergonha 

de fazer o questionamento ao paciente, os outros itens estavam relacionados a 

terminologias de difícil compreensão para o paciente e/ou enfermeiro, como por 

exemplo: hipercalóricos, hipersódicos, ortostática, esfíncteres, disfagia e fricção.  

Assim como a questionamentos que utilizavam uma linguagem não familiar 

para o enfermeiro e paciente, como, por exemplo: “Necessidade de ajuda para não 

mudar o jeito de ser diante da imposição de terceiros”.  

Trata-se de questionamentos que não atenderam aos critérios psicométricos 

de clareza (o item deve ser passível de compreensão pelos sujeitos do estudo); 

facilidade de leitura (o item deve ter frases que sejam de fácil leitura para o sujeito 

que está lendo); e de adequação do vocabulário (palavras técnicas e de difícil 

aplicação devem ser evitadas) (PASQUALI, 1997; FIELD, 2009). E, portanto, 

sugere-se a adequação das terminologias e utilização de uma linguagem mais 

acessível para ambos. 

Quando comparadas as respostas dadas pelos enfermeiros aos itens do 

INCEVDOP-LM e o padrão de resposta esperada para o caso, observou-se que a 
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maior parte dos itens das facetas foi avaliada de forma incorreta por pelo menos um 

dos enfermeiros participantes do estudo. 

Verificou-se que nos itens negativos, ou seja, que começam com Não, os 

enfermeiros teriam que parar e raciocinar que, na maioria das vezes, a resposta 

correta seria o contrário da resposta dada pelo paciente. Isso predispôs os 

profissionais a uma maior chance de erro e foi algo relatado como uma dificuldade 

pelos sujeitos do estudo e que, por isso, merece uma atenção especial e uma 

revisão, de forma que possa tornar os itens com ideia positiva. 

Além disso, pode-se constatar uma dificuldade dos enfermeiros de 

compreenderem e diferenciarem as respostas de: total, substancial, moderada, leve, 

nenhuma. Diante disso, sugere-se a simplificação das respostas para: total, 

moderada e nenhuma, ou maiores esclarecimentos sobre o que significa cada uma 

dessas respostas, através de utilização de parâmetros mensuráveis, como, por 

exemplo: total dependência (paciente não contribui em nada com a atividade do 

autocuidado); substancial dependência (paciente realiza menos de 25% da tarefa); 

moderada dependência (paciente executa 50% da tarefa); leve dependência 

(paciente executa 75% da tarefa ou depende de tecnologias assistivas para 

realização da atividade de autocuidado, mas as executa sozinho), nenhuma 

dependência (paciente executa a atividade sozinho). 

 Na análise da aplicabilidade dos itens do INCEVDOP-LM, verificou-se que 

oito itens não se aplicavam a todos os pacientes com LM. Desses, um item do 

domínio Eliminação, “Não consegue realizar a manutenção da sonda vesical de 

demora ou necessita de ajuda para utilizar aparadeira/papagaio”, não foi aplicável 

para maioria dos sujeitos com LM, visto que esses indivíduos utilizavam outros 

recursos para eliminação vesical, como fralda, sonda de alívio, ou não utilizavam 

nenhum dispositivo. Igualmente para o item “Necessidade de ajuda para instalação 

de sonda vesical”, metade dos pacientes não fazia uso desse dispositivo urinário.  

Segundo Fonte (2008), as sondas uretrais de demora são utilizadas pelos 

pacientes com LM na fase aguda de recuperação após o trauma, não sendo 

recomendado o uso por longo prazo devido ao alto risco de infecção do trato 
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urinário, cálculos, erosão uretral ou dano ao esfíncter uretral, câncer de bexiga e 

comprometimento da função renal.  

E, por isso, outros dispositivos e procedimentos são indicados para 

proporcionar uma maior qualidade de vida e independência para esses indivíduos, 

como a realização do autocateterismo vesical intermitente (ASSIS; FARO, 2011). 

Esse procedimento foi utilizado por alguns pacientes com LM no presente estudo. 

Nos itens: “Necessidade de ajuda para passar com a cadeira de rodas pela 

porta do banheiro”; “Necessidade de ajuda para executar rolagem na cadeira de 

rodas”; “Necessidade de ajuda para mobilizar-se da cadeira de rodas para a cadeira 

de banho”, verificou-se que dois pacientes não utilizavam cadeiras de rodas, um 

devido a que ele conseguia deambular, e outro porque tomava banho fora do 

banheiro. 

Diante disso, verifica-se que alguns indivíduos com LM poderão vir a 

apresentar marcha e não se aplicando ao questionamento proposto no instrumento. 

Isso é possível, pois, segundo Noronha (2008), o potencial para deambulação no 

paciente com LM está diretamente relacionado com o nível de lesão e com a 

classificação da lesão e se relaciona com a presença de atividade voluntária, força 

muscular e sensibilidade.  

Quanto ao item: “Necessidade de ajuda para se locomover até o local da 

refeição”, este não foi aplicável devido aos pacientes realizarem a refeição na 

própria cadeira de rodas. O item “Necessidade de ajuda para calçar e retirar os 

sapatos” não foi aplicável devido ao paciente ter os membros inferiores amputados; 

e o item “Necessidade de ajuda para usar o próprio carro adaptado ou um transporte 

público” não foi aplicável para um paciente que tinha uma moto adaptada. 

Diante disso, sugerem-se ajustes nesses itens das facetas do INCEVDOP-LM 

de forma que possam adequá-los às realidades dos pacientes com dano medular. 

Destaca-se que a utilização de pontuações individuais nas facetas, domínios 

e uma pontuação global é um aspecto extremamente importante do ponto de vista 

de diagnóstico situacional, visto que, se tivesse apenas a avaliação global, não seria 

possível realizar uma análise da capacidade de independência dos indivíduos para 
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cada tarefa da vida diária de forma independente e com intervenções focadas nos 

problemas. 

Quanto à percepção dos enfermeiros sobre o INCEVDOP-LM, observou-se 

que os pontos negativos apontados se associam com as dificuldades encontradas 

por esses profissionais na utilização dessa tecnologia. Além disso, eles conseguiram 

analisar diversos pontos positivos, que, por sua vez, podem ter pesado mais e 

contribuído para a percepção de viabilidade de utilização desse instrumento caso 

forem realizados alguns ajustes. 
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7. CONCLUSÃO 

Conclui-se que a consulta de enfermagem às pessoas com LM ocorre 

parcialmente e não como padrão da prática com essa clientela, uma vez que é 

realizada a partir da solicitação de familiares, pacientes ou outros profissionais da 

unidade.  

Além disso, essas consultas não são fundamentadas e norteadas pelo uso de 

um instrumento válido, o que predispõe à ocorrência de visitas não padronizadas, 

sem uma sistematização que favoreça a prática de todas as fases do processo de 

enfermagem e que assegure o atendimento das reais necessidades das pessoas 

com LM.  

Ademais, a pouca ou nenhuma descrição da inclusão das famílias no contexto 

na consulta às pessoas com LM predispõe a uma fragilidade na visita domiciliar que 

precisa ser revista e repensada, com vistas a fortalecer a realização da prática 

contrária e, assim, proporcionar uma melhor assistência a todos esses indivíduos. 

Em uma análise final do instrumento, verifica-se que este é aplicável em 

qualquer lugar onde seja realizada a consulta de enfermagem à pessoa com lesão 

medular e não somente no âmbito do domicílio, desde que sejam realizados alguns 

ajustes que facilitem a sua utilização. E a sua aplicação requer disponibilidade de 

tempo, visto que demora-se uma hora aproximadamente para sua aplicação. 

Percebeu-se que o instrumento norteia a consulta de enfermagem na visita 

domiciliar às pessoas com lesão medular e esse tempo gasto contribui para uma 

avaliação detalhada do indivíduo. Através do seu uso, é possível conseguir 

mensurar a capacidade de independência dos indivíduos para cada tarefa da vida 

diária de forma independente. Isso possibilita intervenções específicas do enfermeiro 

na faceta em que o paciente apresenta maior déficit de autocuidado ou menor 

capacidade de independência.  

Analisa-se também a dificuldade dos enfermeiros na interpretação dos 

escores das respostas, o que predispõe a uma avaliação errônea da capacidade de 

autocuidado do paciente, caso algum item seja mensurado de maneira equivocada; 

assim como na interpretação de alguns questionamentos. 
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O fato de a consulta de enfermagem na visita domiciliar às pessoas com LM 

sem o uso do INCEVDOP-LM ter sido investigada apenas através da descrição dos 

enfermeiros e não ter sido possível a observação prática da realização desta 

consulta, isso consistiu uma limitação do presente estudo, visto que possibilitaria a 

inferência de resultados mais contextualizados e concretos sobre essa prática. 

Além disso, a utilização metodológica de análise do instrumento através de 

um recurso audiovisual em duas dimensões não favorece a percepção de algumas 

riquezas de detalhes que talvez tenham passado desapercebidas na visualização da 

consulta real e que pode ter deixado de contribuir na avaliação e análise dos dados 

coletados. 

Portanto, para a sua melhor aplicação clínica, sugere-se a realização de 

algumas alterações para que possa suprir todas as realidades dos pacientes com 

lesão medular e o torne mais prático, claro, objetivo e direto e facilite a utilização 

pelos enfermeiros da APS. Como contribuição para esse fim, uma segunda versão 

do INCEVDOP-LM com as alterações recomendadas neste estudo foi elaborada 

(Anexo D). 

Vislumbra-se também a necessidade de outros estudos de aplicação e de 

validação clínica do instrumento em sua versão com alterações quanto a aspectos 

de confiabilidade e sensibilidade. 
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APÊNDICE A 

 

AUTORIZAÇÃO PARA USO DO INCEVDOP-LM 

 

Eu, Alexsandro Silva Coura, autorizo a Mestranda do Programa de Pós-

Graduação em Enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

(UFRN), Dândara Nayara Azevêdo Dantas, utilizar o Instrumento de minha autoria, 

intitulado “Instrumento para consulta de enfermagem na visita domiciliar às pessoas 

com lesão medular – INCEVDOP-LM”. 

A presente autorização abrange, exclusivamente, o uso do referido 

instrumento para fins de pesquisa quanto à avaliação da aplicabilidade clínica. A 

pesquisadora responsável, Profa. Dra. Bertha Cruz Enders e sua Mestranda 

Dândara Nayara Azevêdo Dantas, assegurou-me o uso seguro dessa tecnologia. 

 

Campina Grande, 13 de agosto de 2013. 

 

 

 

_________________________________________ 

Alexsandro Silva Coura 
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APÊNDICE B 

QUESTIONÁRIO 01- A CONSULTA DE ENFERMAGEM REALIZADA AO 

PACIENTE COM LESÃO MEDULAR 

 

Número do Questionário: ______________ 

Entrevistador:____________________________________________________ 

Data da Entrevista: ___/___/____ 

Local da Entrevista:_______________________________________________ 

  A – PERFIL SÓCIO-DEMOGRÁFICO DO ENFERMEIRO 

1. Sexo:  1 (   ) Masculino   2(   ) Feminino 

2. Idade: _________________ anos 

3. Raça/Cor: 1(   ) Branco 2(   ) Negro  3(   ) Pardo  4(   )  Amarelo   5(   ) Indígena 

4. Religião: 1(   ) Sem Religião  2(   ) Católico   3(   ) Evangélico  4(   ) Espírita  

5(   ) Outras 

5. Estado Civil: 1(   ) Casado 2(   )Solteiro 3(   ) Viúvo  4(   ) Divorciado   

5(   ) União estável 

6. Filhos: 1(   ) Sim  2(   )Não    Se sim quantos: _____________ 

7. Escolaridade: 1(   )Graduação   2(   )Especialização   3(    )Residência  

4(   ) Mestrado 5 (    )Doutorado   6(   ) Pós-Doutorado 

B – PERFIL PROFISSIONAL DO ENFERMEIRO 

8. Ano de conclusão da graduação: _________________ 

9. Vinculo de Trabalho: 1(   ) Funcionário concursado do município  2(   ) 

Funcionário concursado do estado    3(   ) Regime de Contrato  4 (   ) Empresa 

terceirizada 5(   ) outro: _______________ 

10. Carga horária de trabalho por semana:  __________ horas 

11. Possui outro vínculo de trabalho? 1(   )sim   2(   )não   

12. Tempo de trabalho como enfermeiro(a) da unidade de saúde:__________ 

13. Possui plano de cargos? 1(   )sim   2(   )não   

14. Possui plano de carreira? 1(   )sim   2(   )não   

15. Possui plano salarial? 1(   )sim   2(   )não   

16. Remuneração: ____________ 

17. Está satisfeito com a remuneração? 1 (   )sim   2(   )não 
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18. Atividades que exerce como enfermeiro da unidade de saúde: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

C – CAPACITAÇÃO PARA ATENDIMENTO AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

19.  Durante a graduação acompanhou algum paciente com deficiência?  

1 (   )sim   2(   )não    

20. Se sim em qual seguimento:  

1(    ) Unidade de saúde   2(   ) Hospital   3(   ) Ambulatório 99(   ) Não se aplica 

21. Durante a graduação acompanhou algum paciente com lesão medular?  

1 (   )sim   2(   )não    

22. Se sim em qual seguimento:  

1(    ) Unidade de saúde   2(   ) Hospital   3(   ) Ambulatório 99(   ) Não se aplica 

23. Já recebeu alguma capacitação para realização da consulta de enfermagem 

a pessoas com deficiência? 

1 (   )sim   2(   )não    

24. Se sim, há quanto tempo: ____________________ 99(   ) Não se aplica 

25. Já recebeu alguma capacitação para realização da consulta de enfermagem 

a pessoas com lesão medular? 

1 (   )sim   2(   )não    

26. Se sim, há quanto tempo: ____________________ 99(   ) Não se aplica 

D – ATENDIMENTO AS PESSOAS COM LESÃO MEDULAR 

27.  Como ocorre o acompanhamento dos pacientes com lesão medular de 

referência da unidade de saúde em que trabalha? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

28. Já realizou alguma consulta de enfermagem na visita domiciliária a esses 

pacientes?       

1(   )sim   2(   )não   
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29. Caso já tenha realizado uma consulta de enfermagem durante a visita 

domiciliária ao paciente com lesão medular, por favor, responda os seguintes 

questionamentos:    99(    ) não se aplica 

29.1. Descreva como você realiza a consulta de enfermagem ao 

paciente com lesão medular durante a visita domiciliária: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

29.2. Quais estímulos para o autocuidado* você realiza durante a 

consulta de enfermagem?   *Compreende-se o autocuidado como sendo 

qualquer atividade desempenhada pelo indivíduo para a manutenção da sua 

saúde, do bem-estar e da própria vida. (OREM, 2001) 

99 (   ) não de aplica, pois não realiza estímulos para o autocuidado 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

29.3. Qual a periodicidade de realização da consulta de enfermagem na 

visita domiciliária ao paciente com lesão medular? 

1(   ) semanal  2(   ) quinzenal  3(   )mensal   4(   ) bimestral  5(   )trimestral       6(   ) 

semestral  7(   ) anual   8 (   ) quando for solicitado  9 (   ) outro:_________ 

29.4. Você utiliza algum instrumento para nortear a sua consulta? 

1(   )sim   2(   )não   

 

 

 

 

 

REFERÊNCIA 

OREM, D.E. Nursing: concepts of practice. 6th ed. St Louis: Mosby, 2001. 
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APÊNDICE C 
 

QUESTIONÁRIO 02 – PERCEPÇÕES SOBRE A APLICABILIDADE DO 

INCEVDOP-LM NA PRÁTICA CLÍNICA 

 
1. O que achou da experiência de aplicar o INCEVDOP-LM na sua prática 

clínica? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

2. Qual a sua opinião sobre o INCEVDOP-LM? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

3. Acha viável a aplicação desse instrumento na sua prática clínica? 
Porquê? 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

4. Você tem sugestões para melhoria do instrumento? Se sim, por favor, 
escreva abaixo. 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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APÊNDICE D 

 

QUESTIONÁRIO 03 - AVALIAÇÃO DOS ITENS DO INCEVDOP-LM APLICADO PELOS ENFERMEIROS 

1) Tempo para aplicação do INCEVDOP-LM:______________________ 

2) Local de aplicação:_____________________________________ 

3) Avaliação da utilização dos itens do INCEVDOP-LM: 

ITENS Dificuldade para 
aplicação  

MOTIVO Erro na aplicação Aplicabilidade às 
pessoas com LM 

MOTIVO 

SIM NÃO SIM NÃO SIM NÃO 

Acolhimento         

Passo 01         

Passo 02         

Passo 03         

Passo 04         

Passo 05         

Passo 06         

Identificação          

Nome         

Sexo         

Idade         

Naturalidade         

Estado Civil         

Religião         

Escolaridade         

Raça         
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Profissão         

Renda per capita         

Requisitos de autocuidado de 
desenvolvimento 

        

Imunização         

Condições pregressas paciente         

Internações         

Cirurgias         

Medicamentos          

Condições pregressas família         

Pressão arterial         

Temperatura         

Pulso         

Respiração          

Pupilas tamanho         

Pupilas simetria         

Pupilas reação a luz         

Condições da visão         

Condições da audição         

Condições da fala         

Condições da cavidade oral         

Condições dos linfonodos         

Condições da higiene         

Condições da ausculta cardíaca         

Condições do pulso periférico         

Condições da pele         

Condições da ausculta 
pulmonar 

        

Condições do padrão         
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respiratório 

Condições da expansão 
torácica 

        

Condições de fluido pulmonar         

Condições da pele         

Condições alimentares         

Condições de hidratação         

Condições de eliminação 
vesical 

        

Condições de eliminação 
intestinal 

        

Condições do abdômen         

Condições do ânus         

Condições da genitália         

Requisitos de autocuidado 
universais 

        

DOMÍNIO: NUTRIÇÃO         

FACETA: capacidade para 
comer  

        

Necessidade de ajuda para se 
locomover até o local da 
refeição 

        

Necessidade de ajuda para 
controlar o tronco e sentar a 
mesa em posição ortostática 

        

Necessidade de ajuda para 
manusear os talheres 

        

Apresenta disfagia, com casos 
de desconforto como tosse e 
dores ao deglutir. 
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FACETA: capacidade para 
preparar os alimentos 

        

Necessidade de ajuda para se 
locomover até o local de 
preparo dos alimentos. 

        

Necessidade de ajuda para 
cortar alimentos de maior 
densidade. 

        

Ocorrência de acidentes com 
utensílios de cozinha cortantes. 

        

Necessidade de ajuda para 
lavar os utensílios. 

        

FACETA: capacidade para 
comprar os alimentos 

        

Necessidade de ajuda para se 
deslocar aos estabelecimentos 
que comercializam alimentos. 

        

Necessidade de ajuda para 
transpor obstáculos 
arquitetônicos na entrada ou no 
interior desses 
estabelecimentos 

        

Necessidade de ajuda para 
alcançar os produtos em 

prateleiras. 

        

Necessidade de ajuda para 
conduzir produtos no caminho 
de retorto para casa. 

        

FACETA: Capacidade para 
alterar os hábitos alimentares 
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Necessidade de ajuda para 
alterar os hábitos alimentares, 

pois apresenta dificuldades para 
comer ou preparar ou comprar 

os próprios alimentos. 

        

Não consegue abdicar de 
alimentos hipercalóricos 

        

Não consegue abdicar de 
alimentos hipersódicos. 

        

Não consegue obter ajuda 
profissional para o 

acompanhamento na mudança 
de hábitos alimentares. 

        

DOMÍNIO HIGIENE         

FACETA: Capacidade para 
tomar banho 

        

Necessidade de ajuda para se 
deslocar até o banheiro 

        

Necessidade de ajuda para 
passar com a cadeira de rodas 
pela porta do banheiro. 

        

Necessidade de ajuda para 
mobilizar-se da cadeira de 
rodas para a cadeira de banho. 

        

Necessidade de ajuda para 
efetuar fricção nas parte do 
corpo. 

        

FACETA: Capacidade para 
lavar-se 

        

Necessidade de ajuda para         
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escovar os dentes 

Necessidade de ajuda para 
lavar o rosto. 

        

Necessidade de ajuda para 
lavar as mãos. 

        

Necessidade de ajuda para 
lavar os pés. 

        

FACETA: Capacidade para 
arrumar-se 

        

Necessidade de ajuda para 
vestir e retirar a roupa 

        

Necessidade de ajuda para 
calçar e retirar os sapatos 

        

Necessidade de ajuda para 
pentear-se/barbear-se/maquiar-
se. 

        

Necessidade de ajuda para 
cortar as unhas. 

        

FACETA: Capacidade para 
alterar os hábitos de higiene 

        

Necessidade de ajuda para 
aumentar a frequência de 
banhos durante o dia. 

        

Necessidade de ajuda para 
aumentar a frequência em que 
escova os dentes. 

        

Necessidade de ajuda para 
aumentar a frequência em que 
lava as mãos/rosto/pés. 

        

Não consegue obter ajuda         
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profissional para o 
acompanhamento na mudança 
dos hábitos de higiene. 

FACETA: Capacidade para 
manter o ambiente limpo 

        

Necessidade de ajuda para 
limpar os cômodos coletivos do 
domicílio. 

        

Necessidade de ajuda para 
limpar os móveis dos cômodos 
coletivos do domicílio. 

        

Necessidade de ajuda para 
limpar o próprio quarto. 

        

Necessidade de ajuda para 
higienizar a própria cama. 

        

DOMÍNIO ELIMINAÇÃO         

FACETA: Capacidade para 
evacuar 

        

Não controla os esfincteres de 
eliminação fecal, ocorrendo 
episódios de incontinência e/ou 
apresenta constipação. 

        

Necessidade de ajuda para a 
administração de laxantes ou 
supositórios. 

        

Não consegue realizar sua 
higienização sozinho. 

        

Não consegue realizar 
massagem abdominal. 

        

FACETA: Capacidade para         
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realizar a micção 

Não controla os esfincteres de 
eliminação urinária, ocorrendo 
episódios de incontinência. 

        

Necessidade de ajuda para 
instalação de sonda vesical. 

        

Não consegue realizar sua 
higienização íntima. 

        

Não consegue realizar a 
manutenção da sonda vesical 
de demora ou necessita de 
ajuda para utilizar 
aparadeira/papagaio. 

        

DOMÍNIO FÍSICO         

FACETA: Capacidade para 
mobilizar-se 

        

Necessidade de ajuda para usar 
o próprio carro adaptado ou um 
transporte público. 

        

Não consegue deambular         

Necessidade de ajuda para 
executar rolagem na cadeira de 
rodas. 

        

Necessidade de ajuda para 
subir e descer escadas. 

        

FACETA: Capacidade para 
promover a própria saúde 

        

Necessidade de ajuda para 
adaptar-se a lugares e 
situações de modo a preservar 
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sua própria saúde. 

Não consegue acessar os 
serviços de saúde. 

        

Não consegue inspecionar 
todas as partes do corpo na 
busca por algum problema. 

        

Não costuma pedir 
esclarecimentos sobre sua 
saúde ou sobre medicamentos 
que faz uso. 

        

FACETA: Capacidade para 
realizar atividades de lazer 

        

Não consegue praticar esportes.         

Necessidade de ajuda para 
viajar. 

        

Necessidade de ajuda para 
acessar livros/revistas/jornais. 

        

Necessidade de ajuda para usar 
TV ou rádio ou computador. 

        

DOMÍNIO SOCIAL         

FACETA: Capacidade para 
estabelecer relações sociais 

        

Necessidade de ajuda para 
visitar parentes ou amigos. 

        

Não consegue realizar 
atividades sexuais. 

        

Necessidade de ajuda para ir 
em encontros comunitários. 

        

Não tem bom relacionamento 
com as pessoas que convive. 
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DOMÍNIO PSICOLÓGICO         

FACETA: Capacidade para 
enfrentar as mudanças 
decorrentes da lesão 

        

Experimenta sentimentos 
negativos. 

        

Necessidade de ajuda para não 
mudar o jeito de ser diante da 
imposição de terceiros 

        

Não consegue dormir devido a 
preocupação com os novos 

desafios diante das limitações. 

        

Não consegue aceitar a nova 
auto-imagem e limitações 
corporais. 

        

FACETA: Capacidade para 
manter-se espiritualmente bem 

        

Não consegue ver sentido na 
sua própria vida. 

        

Não consegue se concentrar 
nas atividades diárias. 

        

Necessidade de ajuda 
profissional para sentir-se bem. 

        

Apresenta baixa auto-estima.         

Pontuações das FACETAS         

Escores de avaliação das 
FACETAS 

        

Sistema de assistência das 
FACETAS 

        

Pontuação global do DOMÍNIO         
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Escores de avaliação dos 
DOMÍNIO 

        

Sistema de assistência dos 
DOMÍNIO 

        

Pontuação GLOBAL do 
instrumento 

        

Escore de avaliação GLOBAL 
do instrumento 

        

Sistema de avaliação GLOBAL 
do instrumento 

        

Requisitos de autocuidado 
nos desvios da saúde 

        

Queixas          

Evolução das queixas         

Diagnósticos de enfermagem         

Descrição da implementação 
das intervenções planejadas 

        

Avaliação          
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APÊNDICE E 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

PESSOA COM LESÃO MEDULAR 

 
Esclarecimentos 

Este é um convite para você participar da terceira fase 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 terceira fase da pesquisa busca validar clinicamente o Instrumento para 
Consulta de Enfermagem na Visita Domiciliar as Pessoas com Lesão Medular 
(INCEVDOP-LM) que foi criado com a finalidade de servir como guia nas consultas 
do enfermeiro na visita domiciliar as pessoas com lesão medular com um enfoque 
no autocuidado e identificar o grau de dependência dos pacientes; 

O estudo é justificado, pois possui potencial de gerar conhecimento que 
possa contribuir com programas de reabilitação na área da saúde e de gerar 
informações para planejar a assistência de enfermagem na pós-reabilitação as 
pessoas com lesão medular de modo a assegurar uma melhor qualidade de vida e 
saúde a esses indivíduos. 

Caso decida aceitar o convite, você será submetido(a) a uma consulta de um 
enfermeiro com a utilização do INCEVDOP-LM e de outro instrumento já validado, a 
SCIM III,  uma escala que foi criada especificamente para pacientes com  lesões da 
medula espinhal e avalia a capacidade dos pacientes para a realização das tarefas 
básicas da vida diária e leva em consideração a incapacidade dos indivíduos, bem 
como o impacto de deficiência na condição de saúde  e conforto do paciente. 

Esclarecemos que essa consulta será realizada durante uma visita 
domiciliária do enfermeiro e filmada com o auxílio de uma máquina digital (Sony-
W570-16.1MP). Destacamos que esta filmagem será tratada por um profissional com 
a finalidade de não identificá-lo, nem o enfermeiro que estiver realizando a consulta. 
Essa filmagem será necessária para que ela possa ser encaminhada a enfermeiros 
especialistas e assim, seja possível realizar a validação clínica do instrumento 
INCEVDOP-LM. 

O risco envolvido com sua participação é o constrangimento devido estar 
sendo filmado(a) durante a realização de uma consulta de enfermagem que, por sua 
vez, será minimizado pelo profissionalismo por parte da equipe da pesquisa que 
será treinada para tal, pela preparação de um ambiente o mais privativo possível 
para realização dessa atividade, assim como pela garantia de tratamento das 
filmagens com vista a não identificação dos participantes. 

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, de modo que a prática de enfermagem poderá ser desenvolvida com uma 
maior qualificação. E, além disso, o produto dessa pesquisa poderá ser utilizado em 
futuros projetos, fortalecendo a produção científica da enfermagem brasileira. 

Destacamos que todas as informações obtidas serão sigilosas e seu nome 
não será identificado em nenhum momento. Os dados serão guardados em local 
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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 
seguinte 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)3215-3135. 
 
Consentimento Livre e Esclarecido 

Declaro que compreendi os objetivos desta pesquisa, como ela será 
realizada, os riscos e benefícios envolvidos e concordo em participar 
voluntariamente da segunda fase da pesquisa intitulada “Desenvolvimento e 
validação de instrumento para consulta de enfermagem na visita domiciliar as 
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 F 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

(ENFERMEIRO) 

 

Esclarecimentos 

Este é um convite para você participar da terceira fase da pesquisa intitulada: 

“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 terceira fase da pesquisa busca validar clinicamente o Instrumento para 

Consulta de Enfermagem na Visita Domiciliar as Pessoas com Lesão Medular 

(INCEVDOP-LM) que foi criado com a finalidade de servir como guia nas consultas do 

enfermeiro na visita domiciliar as pessoas com lesão medular com um enfoque no 

autocuidado e identificar o grau de dependência dos pacientes com esse dano 

neurológico.  

O estudo se justifica, pois possui potencial de gerar conhecimento que possa 

contribuir com programas de reabilitação na área da saúde e de gerar informações para 

planejar a assistência de enfermagem na pós-reabilitação as pessoas com lesão 

medular de modo a assegurar uma melhor qualidade de vida e saúde a esses 

indivíduos. 

Caso decida aceitar o convite, você será submetido(a) aos seguintes 

procedimentos: 

1) Responderá um questionário que contém questões sobre o seu perfil sócio-

demográfico, dados sobre seu trabalho e capacitações, bem como algumas 

perguntas sobre a forma de atendimento aos pacientes com lesão medular; 

2) Participará de um treinamento para utilização do INCEVDOP-LM que deverá ser 

realizado juntamente com outros enfermeiros que atuam nas unidades de saúde 

do município e que também concordaram em participar do presente estudo; 

3) Realização de uma consulta de enfermagem a uma pessoa com lesão medular 

no âmbito do domicilio desse paciente utilizando o INCEVDOP-LM e outro 

instrumento já validado, a SCIM III, uma escala projetada especificamente para 

pacientes com lesões da medula espinhal que centra-se na capacidade de 
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realização das tarefas básicas da vida diária e leva em consideração a 

incapacidade dos indivíduos, bem como  o impacto de deficiência na condição de 

saúde  e conforto do paciente.  

Esclarecemos que essa consulta será filmada com o auxílio de uma máquina 

digital (Sony-W570-16.1MP) e destacamos que o vídeo produzido será tratado por um 

profissional com a finalidade de não identificá-lo, nem o paciente com lesão medular que 

estiver participando do presente estudo. Essa filmagem será necessária para que ela 

possa ser encaminhada a enfermeiros especialistas e assim, seja possível realizar a 

validação clínica do instrumento INCEVDOP-LM 

4) Preenchimento de outro questionário no qual poderá dar a sua opinião sobre a 

aplicabilidade deste instrumento na prática profissional, assim como dar 

sugestões caso ache necessário. 

O risco envolvido com sua participação é o constrangimento devido estar sendo 

filmado(a) durante a realização de uma consulta a um paciente com lesão medular que, 

por sua vez, será minimizado pelo profissionalismo por parte da equipe da pesquisa que 

será treinada para tal, pela preparação de um ambiente o mais privativo possível para 

realização dessa atividade, assim como pela garantia de tratamento das filmagens com 

vista a não identificação dos participantes. 

Você terá os seguintes benefícios ao participar da pesquisa: benefício social uma 

vez que estará contribuindo com o desenvolvimento de uma tecnologia, que irá nortear 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, 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.  

Destaca-se que 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, terá direito ao 

ressarcimento, caso solicite. Em qualquer momento, se você sofrer algum dano 

comprovadamente decorrente desta pesquisa terá direito a indenização.  

Você ficará com uma cópia deste Termo e toda a dúvida que tiver a respeito 

desta pesquisa, poderá perguntar diretamente para Bertha Cruz Enders, no endereço: 
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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 segunda 

fase da pesquisa intitulada “Desenvolvimento e validação de instrumento para consulta 

de enfermagem na visita domiciliar as 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 - 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/ 

 

 

 

mailto:bertha@ufrnet.br
http://www.etica.ufrn.br/
mailto:bertha@ufrnet.br
http://www.etica.ufrn.br/
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APÊNDICE G 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA USO DE IMAGENS (FOTOS E VÍDEOS) 

 

 

Eu, __________________________________________________, AUTORIZO a Profa. Dra. 

Bertha Cruz Enders, coordenadora da pesquisa intitulada: Desenvolvimento e validação de 

instrumento para consulta de enfermagem na visita domiciliar as pessoas com lesão medular: um 

enfoque no autocuidado, a fixar, armazenar e exibir a minha imagem por meio de vídeo com o fim 

específico de inseri-la nas informações que serão geradas na pesquisa, aqui citada, e em outras 

publicações dela decorrentes, quais sejam: revistas científicas, congressos e jornais. 

 

A presente autorização abrange, exclusivamente, o uso de minha imagem para os fins aqui 

estabelecidos e deverá sempre preservar o meu anonimato. Qualquer outra forma de utilização e/ou 

reprodução deverá ser por mim autorizada. 

 

O pesquisador responsável Bertha Cruz Enders assegurou-me que os dados serão 

armazenados em meio eletrônico (pendrive), sob sua responsabilidade, por 5 anos, e após esse 

período, serão destruídas.  

 

Assegurou-me, também, que serei livre para interromper minha participação na pesquisa a 

qualquer momento e/ou solicitar a posse de minhas imagens.  

 

Natal (___/___/___). 

 

 

Assinatura do participante da pesquisa 

 

 

 

 

 

 

Assinatura e carimbo do pesquisador responsável 

 

 

 

 

 

Impressão 
datiloscópica do 

participante 
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ANEXO A 

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; 
Passo 2-Tocar na pessoa com lesão medular, como por exemplo através de um toque no ombro 
ou um aperto de mão; 
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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? ____________________ 
Condições dos linfonodos:     Normais         Alterados. Quais alterações? ___________________ 
Condições de higiene: ___________________________________________________________ 
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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 
casa, principalmente 

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 
     Nenhuma - 20 pontos 
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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. 

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 
estabelecimentos que 

Item 1: Necessidade de ajuda 
para se deslocar aos 
estabelecimentos que 
comercializam alimentos. 

     Total - 0 pontos 
     Substancial - 5 pontos 
     Moderada - 10 pontos 
     Leve - 15 pontos 
     Nenhuma - 20 pontos 
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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. 

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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Sistema de assistência do domínio nutrição 

 

Sistema Totalmente Compensatório 
Sistema Parcialmente Compensatório 
Sistema de Apoio - Educação 

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 
para lavar as mãos. 
 

     Total - 0 pontos 
     Substancial - 5 pontos 
     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 
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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 
ajuda profissional para 
o acompanhamento na 
mudança dos hábitos 
de higiene. 

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 
para aumentar a frequência em 
que lava as mãos/rosto/pés. 
 

     Total - 0 pontos 
     Substancial - 5 pontos 
     Moderada - 10 pontos 
     Leve - 15 pontos 
     Nenhuma - 20 pontos 

Item 4: Não consegue obter ajuda 
profissional para o 
acompanhamento na mudança 

     Sempre - 0 pontos 
     Repetidamente - 5 pontos 
     Às vezes - 10 pontos 
     Raramente - 15 pontos 
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dos hábitos de higiene.      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 

 
Sistema de assistência do domínio Higiene 

 

Sistema Totalmente Compensatório 
Sistema Parcialmente Compensatório 
Sistema de Apoio - Educação 

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 

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 
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com papel higiênico ou 
água corrente e sabão; 
realizar massagem 
abdominal. 

     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 
       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 

Sistema de assistência do domínio 
eliminação 

 
 

 

Sistema Totalmente Compensatório 
Sistema Parcialmente Compensatório 
Sistema de Apoio - Educação 
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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 
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. 

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 
serviços de saúde. 

     Sempre - 0 pontos 
     Repetidamente - 5 pontos 
     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 
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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 

 
Sistema de assistência do domínio Físico 

 

Sistema Totalmente Compensatório 
Sistema Parcialmente Compensatório 
Sistema de Apoio - Educação 

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 
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     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 

 
Sistema de assistência do domínio Social 

 

Sistema Totalmente Compensatório 
Sistema Parcialmente Compensatório 
Sistema de Apoio - Educação 

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 
negativos; não mudar 
o jeito de ser diante da 
imposição de 
terceiros; dormir bem; 
aceitar a nova auto-
imagem e limitações 
corporais. 

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 
para não mudar o jeito de ser 
diante da imposição de terceiros. 

     Total - 0 pontos 
     Substancial - 5 pontos 
     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-

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      Total - 0 pontos 
     Substancial - 5 pontos 
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estima. profissional para sentir-se bem.      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 Psicológico 

 
 

Escore de avaliação do domínio Social 

   1 
0 pontos 

  2 
5-20 pontos 

3 
25-40 pontos 

  4 
45-75 pontos 

  5 
80 pontos 

Sistema de assistência do domínio 
Psicológico 

 

Sistema Totalmente Compensatório 
Sistema Parcialmente Compensatório 
Sistema de Apoio - Educação 

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 

Sistema de assistência do INCEVDOP-LM 
(Parte IV) 

 

Sistema Totalmente Compensatório 
Sistema Parcialmente Compensatório 
Sistema de Apoio - Educação 

V-REQUISITOS DE AUTOCUIDADO NOS DESVIOS DE SAÚDE 

Queixas: ______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
Evolução das queixas: ___________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

Diagnósticos de Enfermagem: _____________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 

Descrição da Implementação das intervenções planejadas: _____________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 

Avaliação: _____________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
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Esse instrumento deverá ser anexado ao prontuário da pessoa com lesão medular para 
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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ANEXO B 
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ANEXO C 
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ANEXO D 

INSTRUMENTO PARA CONSULTA DE ENFERMAGEM NA VISITA DOMICILIAR 

ÀS PESSOAS COM LESÃO MEDULAR – VERSÃO II 

(INCEVDOP-LM – VERSÃO II) 
 

INSTRUÇÕES 
Objetivo do Instrumento 

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. 
 

Composição 
I-Acolhimento: 
        Siga os cinco passos sugeridos de acordo com o que cada situação da visita domiciliar 
possibilite; 
II-Identificação: 
        Insira as respostas por extenso ou assinale com um X, dependendo da possibilidade de 
resposta sugerida em cada questão; 
III-Requisitos de Autocuidado de Desenvolvimento:  
        Insira as respostas por extenso ou assinale com um X, dependendo da possibilidade de 
resposta sugerida em cada questão; 
IV-Requisitos de Autocuidado Universais:  
        Essa parte é composta por seis domínios (Nutrição, Higiene, Eliminação, Físico, Social e 
Psicológico) e suas facetas (itens de avaliação da capacidade do paciente para realização de 
diversas atividades dentro de cada domínio). Você deverá assinalar com um X uma das opções 
de resposta [(total, substancial, moderada, leve ou nenhuma) ou (sempre, quase sempre, às 
vezes, quase nunca, nunca)], para cada um dos itens que compõem as facetas de acordo com a 
resposta do paciente com lesão medular com relação ao questionamento feito.  
        Em seguida, insira o somatório dos itens de cada faceta no campo “Pontuação da faceta”. 
        Com base nessa pontuação, assinale com um X o número do “Escore de avaliação da 
faceta” que corresponde a pontuação obtida na faceta. Na sequência, também com um X, 
assinale um dos campos do “Sistema de assistência da faceta”. Sendo:  
 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); 
 Sistema Parcialmente Compensatório: o enfermeiro apoia a pessoa com lesão medular, 

realizando algumas ações, porém existe ação bilateral (Escores: 2, 3, 4);  
 Sistema de Apoio - Educação: o enfermeiro apoia o autocuidado, porém é a própria pessoa 

com lesão medular quem executa as ações (Escore: 5). 
          Essa mesma sequência deverá ser realizada para cada domínio 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. 



133 

 

 

I-ACOLHIMENTO 

Passo 1-Identifique-se ao iniciar a consulta; 
Passo 2-Toque na pessoa com lesão medular, como por exemplo, através de um toque no 
ombro ou um aperto de mão; 
Passo 3-Acomode a pessoa com lesão medular e buscar deixar o ambiente em condições 
satisfatórias para a consulta; 
Passo 4-Chame a pessoa com lesão medular pelo nome; 
Passo 5-Informe 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. 
Raça:     Branca        Preta       Parda        Amarela        Indígena 
Profissão/Ocupação: ___________________Renda per capita: ________________ 

III-REQUISITOS DE AUTOCUIDADO DE DESENVOLVIMENTO 

Dados clínicos da lesão medular 

Ano que ocorreu a lesão medular: _____________Idade que tinha: _____________________ 

Causa da lesão:     Colisão ou capotamento de veículo    Ferimento por arma de fogo    Mergulho 

   Acidente de motocicleta     Acidente de bicicleta     Atropelamento     Queda – Tipo: ________ 

   Outro: _______________________________________________________________________ 

Nível neurológico da lesão:      Cervical      Torácica      Lombar     Sacral       Não sabe 

Lesão:      Completa       Incompleta      Não sabe 

Resultante da lesão medular:       Tetraplegia      Paraplegia  

Complicações:       Não       Sim – Quais: ______________________________________________ 

Antecedentes pessoais 

Imunização:       Completa            Incompleta. Quais? ___________________________________ 
Condições pregressas:       Hipertensão         Diabetes         Obesidade        Alergias         Câncer 
        Outras. Quais? __________________________________      Nenhuma condição pregressa 
Internações:       Não         Sim. Quais? _______________________________________________ 
Cirurgias:       Não          Sim. Quais? _________________________________________________ 
Medicamentos:        Não          Sim. Quais?____________________________________________  

Antecedentes familiares 

Condições pregressas:       Hipertensão         Diabetes         Obesidade        Alergias         Câncer 
      Outras. Quais? ___________________     Nenhuma condição pregressa        Não sabe 

Avaliação estado geral 

Queixa atual: __________________________________________________________________ 
Condições do sono:      Initerrupto     Interrompido     Demora para dormir     Acorda descansado 
     Agitado       Outros: ____________________________  
Condições da visão:      Cegueira           Diminuição da acuidade          Visão turva            Diplopia               
     Usa prótese     Outras condições. Quais? ___________________________       Sem alterações 
Condições da audição:      Surdez     Diminuição da acuidade     Usa prótese      Outra. Qual? ___ 
________________      Sem alterações 
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Condições da fala:  

     Mudez        Afasia        Disartria        Dislalia        Outra. Qual? ____________      Sem alterações 
Condições alimentares:       Aceita dieta            Não aceita dieta 
Condições de eliminação vesical: __________________________________________________ 
Condições de eliminação intestinal: ________________________________________________ 
Mobilidade:     Cadeira de rodas      Deambula com dispositivo     Deambula sozinho     Outro:___ 
______________________________________________________________________________ 
Condições da pele:      Ausência de lesão        Presença de lesão. Quais? ____________________ 
______________________________________________________________________________ 
Condições de higiene: ___________________________________________________________ 

Exame físico geral 

Pressão arterial: ______ x ______ mmHg Temperatura: ________ oC 
Pulso: __________ bpm Respiração: ___________ irpm 

Exame físico dos Segmentos  

Cabeça:      Sem alterações         Com alterações. Quais? _________________________________  
Ausculta cardíaca:     Sem alterações       Com alterações. Quais? _________________________ 
Ausculta pulmonar:     Sem alterações       Com alterações. Quais? ________________________ 
Exame físico das mamas:    Sem alterações       Com alterações. Quais? ____________________ 
Abdomen:      Sem alterações       Com alterações. Quais? _______________________________ 
Genitária e Ânus:      Sem alterações       Com alterações. Quais? __________________________ 
Membros:       Sem alterações       Com alterações. Quais? _______________________________ 

IV-REQUISITOS DE AUTOCUIDADO UNIVERSAIS 

CAPACIDADE DE AUTOCUIDADO 

Explicações dos termos que serão utilizados a seguir. 

Definições parâmetros de magnitude: 

 Total dependência (paciente não contribui em nada com a atividade de autocuidado);  

 Substancial dependência (paciente realiza menos de 25% da tarefa);  

 Moderada dependência (paciente executa 50% da tarefa);  

 Leve dependência (paciente executa 75% da tarefa ou depende de tecnologias assistidas 

para realização da atividade de autocuidado, mas as executa sozinho);  

 Total independência (paciente executa a atividade sozinho e sem ajuda de tecnologias) 

 

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). 

 

Definições assistência da faceta: 

 Sistema Totalmente Compensatório: corresponde ao Escore: 1;  

 Sistema Parcialmente Compensatório: corresponde aos Escores: 2, 3, 4;  

 Sistema de Apoio - Educação: corresponde ao Escore: 5. 
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DOMÍNIO NUTRIÇÃO 

Faceta: Capacidade para comer e preparar os alimentos 

Critérios operacionais Parâmetros de magnitude 

Perguntar ao sujeito se 
ele é capaz de: 
manusear os talheres; 
cortar os alimentos 
mais duros; levar a 
comida até a boca; 
preparar os alimentos. 

Item 1: Necessidade de ajuda para 
utilizar os talheres. 

     Total - 0 pontos 
     Substancial - 5 pontos 
     Moderada - 10 pontos 
     Leve - 15 pontos 
     Nenhuma - 20 pontos 

Item 2: Necessidade de ajuda para 
cortar alimentos mais duros. 

     Total - 0 pontos 
     Substancial - 5 pontos 
     Moderada - 10 pontos 
     Leve - 15 pontos 
     Nenhuma - 20 pontos 

Item 3: Necessidade de ajuda para 
levar a comida até a boca. 

     Total - 0 pontos 
     Substancial - 5 pontos 
     Moderada - 10 pontos 
     Leve - 15 pontos 
     Nenhuma - 20 pontos 

Item 4: Necessidade de ajuda para 
preparar os alimentos. 

     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: evitar 

alimentos 

hipercalóricos (como 

macarrão, pão, doces, 

refrigerante) e 

hipersódicos (como 

salgadinhos, pipoca, 

enlatados); mudar os 

hábitos alimentares 

sozinho; obter ajuda 

profissional para o 

acompanhamento na 

mudança de hábitos 

alimentares. 

Item 1: Consegue ficar sem 
comer alimentos muito calóricos, 
como macarrão, pão, doces e 
refrigerantes. 

     Nunca - 0 pontos 
     Raramente - 5 pontos 
     Às vezes - 10 pontos 
     Repentinamente - 15 pontos 
     Sempre - 20 pontos 

Item 2: Consegue ficar sem 
comer alimentos com muito sal, 
como salgadinhos, pipoca, 
enlatados, dentre outros. 

     Nunca - 0 pontos 
     Raramente - 5 pontos 
     Às vezes - 10 pontos 
     Repentinamente - 15 pontos 
     Sempre - 20 pontos 

Item 3: Muda os hábitos 
alimentares sozinho após 
perceber alguma alteração 
nutricional ou de peso. 

     Sempre - 0 pontos 
     Repentinamente - 5 pontos 
     Às vezes - 10 pontos 
     Raramente - 15 pontos 
     Nunca - 20 pontos 

Item 4: Consegue obter ajuda 
profissional, como um 
nutricionista, para mudança de 
hábitos alimentares. 

     Nunca - 0 pontos 
     Raramente - 5 pontos 
     Às vezes - 10 pontos 
     Repentinamente - 15 pontos 
     Sempre - 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 
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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 

 
Sistema de assistência do domínio nutrição 

 

Sistema Totalmente Compensatório 
Sistema Parcialmente Compensatório 
Sistema de Apoio - Educação 

DOMÍNIO HIGIENE 

Faceta: Capacidade para lavar-se 

Critérios operacionais Parâmetros de magnitude 

Perguntar ao sujeito se 
ele é capaz de: escovar 
os dentes; lavar aparte 
superior e inferior do 
corpo e realizar a sua 
higienização íntima 
sozinho e em quais 
condições. 

Item 1: Necessidade de ajuda 
para lavar o rosto e 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 e secar a parte 
superior do corpo. 
 

     Total - 0 pontos 
     Substancial - 5 pontos 
     Moderada - 10 pontos 
     Leve - 15 pontos 
     Nenhuma - 20 pontos 

Item 3: Necessidade de ajuda 
para lavar e secar a parte inferior 
do corpo. 
 

     Total - 0 pontos 
     Substancial - 5 pontos 
     Moderada - 10 pontos 
     Leve - 15 pontos 
     Nenhuma - 20 pontos 

Item 4: Consegue realizar sua 
higienização íntima sozinho após 
as evacuações e eliminações de 
urina. 

     Nunca - 0 pontos 
     Raramente - 5 pontos 
     Às vezes - 10 pontos 
     Repentinamente - 15 pontos 
     Sempre - 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 
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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; 
consegue ajuda de 
algum profissional 
caso precise mudar os 
hábitos de higiene. 

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 
para aumentar a frequência em 
que lava as mãos/rosto/pés. 
 

     Total - 0 pontos 
     Substancial - 5 pontos 
     Moderada - 10 pontos 
     Leve - 15 pontos 
     Nenhuma - 20 pontos 

Item 4: Consegue ajuda de algum 
profissional caso precise mudar 
os hábitos de higiene. 

     Nunca - 0 pontos 
     Raramente - 5 pontos 
     Às vezes - 10 pontos 
     Repentinamente - 15 pontos 
     Sempre - 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 a sala, corredor, 
cozinha, banheiro, dentre outros 
cômodos 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 da sala, 
corredor, cozinha, banheiro ou de 
outros cômodos 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 
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     Nenhuma - 20 pontos 
Item 4: Necessidade de ajuda 
para arrumar a própria cama, 
como trocar lençóis. 

     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 

 
Sistema de assistência do domínio Higiene 

 

Sistema Totalmente Compensatório 
Sistema Parcialmente Compensatório 
Sistema de Apoio - Educação 

DOMÍNIO ELIMINAÇÃO 

Faceta: Capacidade para evacuar e para realizar a micção 

Critérios operacionais Parâmetros de magnitude 

Perguntar ao sujeito se 
ele é capaz de: 
controlar a saída das 
fezes e urina; 
administrar laxantes 
e/ou supositórios; 
consegue realizar 
manutenção da sonda 
de demora ou alívio ou 
dispositivo urinário 
(Jontex) sozinho. 

Item 1: Apresenta incontinência e 
incapacidade de controlar a saída 
das fezes e/ou apresenta 
constipação. 

     Nunca - 0 pontos 
     Raramente - 5 pontos 
     Às vezes - 10 pontos 
     Repentinamente - 15 pontos 
     Sempre - 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: Apresenta incontinência 
urinária e incapacidade de 
controlar a saída da urina. 

     Nunca - 0 pontos 
     Raramente - 5 pontos 
     Às vezes - 10 pontos 
     Repentinamente - 15 pontos 
     Sempre - 20 pontos 

Item 4: Consegue realizar a 
manutenção da sonda vesical de 
demora ou de alívio ou 
dispositivo urinário sozinho. 

     Nunca - 0 pontos 
     Raramente - 5 pontos 
     Às vezes - 10 pontos 
     Repentinamente - 15 pontos 
     Sempre - 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 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 

Sistema de assistência do domínio 
eliminação 

 

Sistema Totalmente Compensatório 
Sistema Parcialmente Compensatório 
Sistema de Apoio – Educação 
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DOMÍNIO FÍSICO 
Faceta: Capacidade para mobilizar-se 
Critérios operacionais Parâmetros de magnitude 
Perguntar ao sujeito se 

ele é capaz de: 

deambular, rolar a 

cadeira de rodas ou 

utilizar dispositivo que 

o auxilia na locomoção 

sozinho; se locomover 

dentro de casa, de um 

cômodo para outro; 

mudar de posição no 

local que dorme, para 

evitar úlceras por 

pressão e em quais 

condições. 

Item 1: Consegue deambular. 
 

     Nunca - 0 pontos 
     Raramente - 5 pontos 
     Às vezes - 10 pontos 
     Repentinamente - 15 pontos 
     Sempre - 20 pontos 

Item 2: Necessidade de ajuda 
para rolar a cadeira de rodas ou 
utilizar dispositivo que o auxilia 
na locomoção. 

     Total - 0 pontos 
     Substancial - 5 pontos 
     Moderada - 10 pontos 
     Leve - 15 pontos 
     Nenhuma - 20 pontos 

Item 3: Necessidade de ajuda 
para se locomover dentro de 
casa, de um cômodo para outro. 
 

      Total - 0 pontos 
     Substancial - 5 pontos 
     Moderada - 10 pontos 
     Leve - 15 pontos 
     Nenhuma - 20 pontos 

Item 4: Necessidade de ajuda 
para mudar de posição para 
evitar úlceras por pressão. 

     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 mobilizar-se fora de casa. 
Critérios operacionais Parâmetros de magnitude 
Perguntar ao sujeito se 
ele é capaz de: usar o 
próprio carro ou moto 
adaptada ou um 
transporte público; 
subir e descer 
escadas;se deslocar 
fora de casa; transpor 
obstáculos 
arquitetônicos na 
entrada ou interior 
desses locais. 

Item 1: Necessidade de ajuda 
para usar o próprio carro ou 
moto adaptada, ou um 
transporte público. 

     Total - 0 pontos 
     Substancial - 5 pontos 
     Moderada - 10 pontos 
     Leve - 15 pontos 
     Nenhuma - 20 pontos 

Item 2: Necessidade de ajuda 
para subir e descer escadas. 

     Total - 0 pontos 
     Substancial - 5 pontos 
     Moderada - 10 pontos 
     Leve - 15 pontos 
     Nenhuma - 20 pontos 

Item 3: Necessidade de ajuda 
para se deslocar fora de casa, 
para o serviço de saúde ou 
supermercado, por exemplo.  

     Total - 0 pontos 
     Substancial - 5 pontos 
     Moderada - 10 pontos 
     Leve - 15 pontos 
     Nenhuma - 20 pontos 

Item 4: Necessidade de ajuda 
para transpor obstáculos 
arquitetônicos na entrada ou 
interior desses locais. 

     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 



140 

 

 

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 
saúde; acessar os 
serviços de saúde; 
inspecionar todas as 
partes do corpo na 
busca por algum 
problema; pedir 
esclarecimentos sobre 
sua saúde ou sobre 
medicamentos que faz 
uso. 

Item 1: Necessidade de ajuda 
para se adaptar a lugares e 
situações para promover a sua 
saúde. 

     Total - 0 pontos 
     Substancial - 5 pontos 
     Moderada - 10 pontos 
     Leve - 15 pontos 
     Nenhuma - 20 pontos 

Item 2: Consegue acessar os 
serviços de saúde. 

     Nunca - 0 pontos 
     Raramente - 5 pontos 
     Às vezes - 10 pontos 
     Repentinamente - 15 pontos 
     Sempre - 20 pontos 

Item 3: Consegue observar todas 
as partes do seu corpo na busca 
por algum problema. 

     Nunca - 0 pontos 
     Raramente - 5 pontos 
     Às vezes - 10 pontos 
     Repentinamente - 15 pontos 
     Sempre - 20 pontos 

Item 4: Costuma pedir 
informações sobre sua saúde ou 
sobre medicamentos que faz uso. 

     Nunca - 0 pontos 
     Raramente - 5 pontos 
     Às vezes - 10 pontos 
     Repentinamente - 15 pontos 
     Sempre - 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 e/ou 
atividades físicas; 
viajar; acessar 
livros/revistas/jornais; 
usar TV ou rádio ou 
computador. 

Item 1: Consegue praticar 
esportes e/ou atividades físicas. 

     Nunca - 0 pontos 
     Raramente - 5 pontos 
     Às vezes - 10 pontos 
     Repentinamente - 15 pontos 
     Sempre - 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 
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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 

 
Sistema de assistência do domínio Físico 

 

Sistema Totalmente Compensatório 
Sistema Parcialmente Compensatório 
Sistema de Apoio - Educação 

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 a 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: Consegue realizar 
atividades sexuais. 

     Nunca - 0 pontos 
     Raramente - 5 pontos 
     Às vezes - 10 pontos 
     Repentinamente - 15 pontos 
     Sempre - 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: Tem bom relacionamento 
com as pessoas que convive. 
 
 

     Nunca - 0 pontos 
     Raramente - 5 pontos 
     Às vezes - 10 pontos 
     Repentinamente - 15 pontos 
     Sempre - 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 

 
Sistema de assistência do domínio Social 

 

Sistema Totalmente Compensatório 
Sistema Parcialmente Compensatório 
Sistema de Apoio - Educação 

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 
negativos; não mudar 
o jeito de ser diante da 
imposição de 
terceiros; dormir bem; 

Item 1: Experimenta sentimentos 
negativos. 

     Sempre - 0 pontos 
     Repetidamente - 5 pontos 
     Às vezes - 10 pontos 
     Raramente - 15 pontos 
     Nunca - 20 pontos 

Item 2: Muda seu jeito de ser 
quando outras pessoas exigem 
que mude. 

     Sempre - 0 pontos 
     Repetidamente - 5 pontos 
     Às vezes - 10 pontos 
     Raramente - 15 pontos 
     Nunca - 20 pontos 

Item 3: Tem insônia devido a       Sempre - 0 pontos 
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aceitar a nova auto-
imagem e limitações 
corporais. 

preocupação com os novos 
desafios diante das limitações. 

     Repetidamente - 5 pontos 
     Às vezes - 10 pontos 
     Raramente - 15 pontos 
     Nunca - 20 pontos 

Item 4: Consegue aceitar a nova 
autoimagem e limitações 
corporais. 

     Nunca - 0 pontos 
     Raramente - 5 pontos 
     Às vezes - 10 pontos 
     Repentinamente - 15 pontos 
     Sempre - 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: Consegue ver sentido na 
sua própria vida. 

     Nunca - 0 pontos 
     Raramente - 5 pontos 
     Às vezes - 10 pontos 
     Repentinamente - 15 pontos 
     Sempre - 20 pontos 

Item 2: Consegue se concentrar 
nas atividades diárias. 

     Nunca - 0 pontos 
     Raramente - 5 pontos 
     Às vezes - 10 pontos 
     Repentinamente - 15 pontos 
     Sempre - 20 pontos 

Item 3: Necessidade de ajuda 
profissional para sentir-se bem, 
como a ajuda de um psicólogo. 

     Total - 0 pontos 
     Substancial - 5 pontos 
     Moderada - 10 pontos 
     Leve - 15 pontos 
     Nenhuma - 20 pontos 

Item 4: Apresenta baixa 
autoestima. 

     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 Psicológico 

Escore de avaliação do domínio Psicológico 

  1 
0 pontos 

2 
5-20 pontos 

3 
25-40 pontos 

4 
45-75 pontos 

5 
80 pontos 

Sistema de assistência do domínio 
Psicológico 

 

Sistema Totalmente Compensatório 
Sistema Parcialmente Compensatório 
Sistema de Apoio - Educação 

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 

Sistema de assistência do INCEVDOP-LM 
(Parte IV) 

 

Sistema Totalmente Compensatório 
Sistema Parcialmente Compensatório 
Sistema de Apoio - Educação 



143 

 

 

V-REQUISITOS DE AUTOCUIDADO NOS DESVIOS DE SAÚDE 

Diagnósticos de Enfermagem: _____________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 

Descrição da Implementação das intervenções planejadas: _____________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 

Avaliação: _____________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 

Necessidade de adaptação na residência 

       Sala         Cozinha       Banheiro       Quarto      Outro cômodo:________________________  
 

Esse instrumento deverá ser anexado ao prontuário da pessoa com lesão medular para 
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: ___________________________________ / __________ 
 

 
 


