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RESUMO 

 

O objetivo do estudo é analisar o conteúdo e as medidas de acurácia da proposição 

diagnóstica de enfermagem Atraso no desenvolvimento em adolescentes no âmbito escolar. O 

cuidado à saúde do adolescente é um grande desafio, devido às inúmeras mudanças ocorridas 

na adolescência. Faz-se necessário uma assistência direcionada às peculiaridades dessa idade 

mediante avaliação do desenvolvimento. Para os enfermeiros, pode ser operacionalizada pelo 

processo de enfermagem, por meio do raciocínio clínico adequado a essa condição. Nessa 

perspectiva, trata-se de um estudo metodológico direcionado por duas etapas: análise de 

conteúdo e validação clínica. A primeira etapa foi desenvolvida com nove especialistas, entre 

janeiro e fevereiro de 2017, os quais avaliaram, por meio do grupo focal, os componentes do 

referido diagnóstico. Na segunda etapa, foram identificados os indicadores clínicos com 

melhor acurácia para o Atraso no desenvolvimento. A amostra foi composta por estudantes 

adolescentes das escolas estaduais do município de Natal/RN, distribuídas nas quatro zonas - 

norte, sul, leste e oeste, incluindo 385 alunos de oito instituições estaduais (duas escolas de 

cada zona). Realizou-se a coleta de dados nos meses de julho a setembro de 2017, incluindo o 

pré-teste do instrumento de coleta de dados, realizado em duas instituições, com 10% da 

amostra prevista (39 alunos). A estatística dos dados foi realizada no IBM SPSS Statistic 

versão 20.0 for Windows resultando em porcentagens absolutas e relativas para variáveis 

categóricas, e em medidas central e dispersão para variáveis numéricas, com normalidade 

constatada pelo teste de Kolmogorov-Smirnov (p<0,05). A associação estatística dos fatores 

relacionados baseou-se nos testes de Fisher e Qui-quadrado. A acurácia dos indicadores 

clínicos foi verificada por medidas de sensibilidade e especificidade com construção do 

modelo de classe latente. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em pesquisa da 

instituição responsável, sob parecer 1.662.528 e Certificado de Apresentação para Apreciação 

Ética 57945016.4.0000.5537. Os resultados da análise de conteúdo evidenciaram que o 

quantitativo de fatores relacionados do Atraso no desenvolvimento passou de 16 termos para 

18, devido à realocação do “Transtorno do déficit de atenção e hiperatividade” e inserção de 

“Trauma psicológico” para compor os antecedentes. Os indicadores clínicos passaram de 14 

termos para 12, por exclusão do “Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade” e 

“Dificuldade de expressar emoções”. Relativo aos resultados da validação clínica encontrou-

se uma prevalência do Atraso no desenvolvimento de 18,26%. Identificou-se que todos os 

indicadores clínicos analisados no estudo eram específicos à proposição diagnóstica estudada, 

entretanto, nenhuma se mostrou sensível. Conclui-se que o diagnóstico proposto foi validado 

pelos especialistas, bem como esteve presente em adolescentes no âmbito escolar. Espera-se, 

assim, contribuir para o fortalecimento da política pública voltada à saúde do adolescente, o 

raciocínio clínico dos enfermeiros e a inserção do diagnóstico de enfermagem “Atraso no 

desenvolvimento” na taxonomia da NANDA Internacional. 

 

Descritores: Enfermagem. Estudos de validação. Diagnóstico de enfermagem. 

Desenvolvimento. Adolescente. 
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ABSTRACT 

 

The objective of the study is to analyze the content and accuracy measures of the diagnostic 

proposal of nursing Delay in the development in adolescents in the school environment. 

Adolescent health care is a major challenge due to the many changes that occurred in 

adolescence. It is necessary to focus on the peculiarities of this age through evaluation of 

development. For nurses, it can be operationalized by the nursing process, through the 

appropriate clinical reasoning for this condition. In this perspective, it is a methodological 

study directed by two stages: content analysis and clinical validation. The first stage was 

developed with nine specialists, between January and February of 2017, who evaluated, 

through the focus group, the components of this diagnosis. In the second stage, the clinical 

indicators with the best accuracy for Developmental Delay were identified. The sample 

consisted of teenagers from the state schools of Natal / RN, distributed in the four zones - 

north, south, east and west, including 385 students from eight state institutions (two schools 

from each area). Data were collected from July to September 2017, including the pre-test of 

the data collection instrument, performed in two institutions, with 10% of the expected 

sample (39 students). The statistical data was performed in IBM SPSS Statistic version 20.0 

for Windows resulting in absolute and relative percentages for categorical variables, and in 

central measures and dispersion for numerical variables, with normality verified by the 

Kolmogorov-Smirnov test (p <0.05) . The statistical association of the related factors was 

based on Fisher's and Chi-square tests. The accuracy of the clinical indicators was verified by 

measures of sensitivity and specificity with latent class model construction. The study was 

approved by the Research Ethics Committee of the responsible institution, under opinion 

1,662,528 and Certificate of Presentation for Ethical Appraisal 57945016.4.0000.5537. The 

results of the content analysis showed that the number of factors related to developmental 

delay increased from 16 terms to 18 due to the reallocation of attention deficit hyperactivity 

disorder and insertion of psychological trauma to compose the antecedents. Clinical 

indicators went from 14 terms to 12, by exclusion of "Attention Deficit Hyperactivity 

Disorder" and "Difficulty of Expressing Emotions". Regarding the results of clinical 

validation, a prevalence of Delay in the development of 18.26% was found. It was identified 

that all the clinical indicators analyzed in the study were specific to the diagnostic proposal 

studied, however, none were sensitive. It is concluded that the proposed diagnosis was 

validated by the specialists, as well as was present in adolescents in the school environment. 

It is hoped, therefore, to contribute to the strengthening of the public policy focused on 

adolescent health, the clinical reasoning of nurses and the insertion of the nursing diagnosis 

"Delay in development" in NANDA International taxonomy. 

Keywords: Nursing. Validation Studies. Nursing Diagnosis. Development. Adolescent. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O cuidado à saúde do adolescente é um grande desafio, devido às necessidades 

próprias dessa faixa etária e pela configuração dos serviços de saúde. A abordagem teórica 

incluirá aspectos relacionados aos marcos legais voltados à saúde do adolescente, 

conceituação da adolescência, análise histórica e relevância de estudos na perspectiva do 

desenvolvimento em adolescentes. No tocante aos dispositivos legais, a Política Nacional de 

Atenção Integral à Saúde de Adolescentes e de Jovens surge no intuito de incluir essa 

população na rede de atenção do Sistema Único de Saúde (SUS), em todos os seus níveis, 

garantindo a assistência voltada às peculiaridades dessa idade (BRASIL, 2007). 

Os primeiros avanços, nessa área da saúde pública, ocorreram em 1989, com a 

criação do Programa de Saúde do Adolescente (PROSAD), pelo Ministério da Saúde, 

destinado à avaliação do crescimento e desenvolvimento. Em 1990, o Estatuto da Criança e 

do Adolescente corroborou com a necessidade de mudanças, ao reafirmar a 

imprescindibilidade da atenção integral mediada pela efetivação das políticas públicas 

(BRASIL, 1988; BRASIL, 1990; BRASIL, 1996). 

A atenção à saúde do adolescente é direcionada pela apreciação dos conceitos 

“crescimento” e “desenvolvimento”, tidos como eixos fundamentais do cuidado integral 

dessa clientela. Entretanto, esses termos distintos são trabalhados conjuntamente na literatura, 

o que desperta a necessidade de pesquisas individualizadas que abordem separadamente os 

aspectos relacionados a essas condições (HERDMAN; KAMITSURU, 2015).  

Na análise de conceito “Atraso no desenvolvimento” em adolescentes, Delgado 

(2016) evidenciou a baixa procura dessa população por atendimento em serviços de saúde, 

apontando para a necessidade de captação desses sujeitos para o acompanhamento do 

desenvolvimento. Os achados demonstraram o atraso no desenvolvimento relacionado aos 

aspectos cognitivos, biológicos, psicológicos e sociais.  

A partir da análise de conceito realizada, pode-se construir um caso clínico modelo e 

um caso contrário relacionado ao fenômeno estudado, o “atraso no desenvolvimento” em 

adolescentes. Essa etapa se configura como a primeira fase do processo de validação do 

diagnóstico de enfermagem. É necessária a continuidade do processo de validação 

diagnóstica imprescindíveis à proposição do DE para a NANDA Internacional (DELGADO, 

2016).  

Ademais, a relevância da temática é corroborada por dados epidemiológicos 

internacionais que apontam prejuízos ao desenvolvimento com índice de 40% na China e nos 
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Estados Unidos alcançando porcentagem de 41,17% (CUNHA; BERKOVITS; 

ALBUQUERQUE, 2018; ZHANG et al., 2017). Nacionalmente, a prevalência também é 

observada em regiões como o nordeste, onde em média 30% das crianças de um município 

baiano apresentaram atraso no desenvolvimento e impactos negativos no rendimento escolar. 

Nessa perspectiva, estudos regionais tornam-se imprescindíveis à identificação de prejuízos 

ao desenvolvimento no sentido de dimensionar o impacto e minimizar os agravos (RIOS et 

al., 2017). 

No presente estudo, o enfoque será voltado ao conceito desenvolvimento, o qual 

versa sobre um processo maturacional amplo e contínuo, que acontece nas diferentes etapas 

da vida. É responsável pela mudança gradual no funcionamento do organismo, com vistas a 

alcançar estágios mais avançados. A maturação inclui mudanças qualitativas para obtenção 

da evolução humana, determinada geneticamente e resistente a fatores ambientais 

(GALLAHUE; OZMUN; GOODWAY, 2013). 

Em meados do século XIX, o conceito de adolescência emerge em meio às 

transformações socioculturais resultantes da revolução industrial, representando um período 

determinante ao desenvolvimento do indivíduo frente ao seu contexto familiar. A 

adolescência apresenta-se como o período entre a infância e a vida adulta, responsável por 

inúmeras mudanças físicas, sociais, psicológicas e cognitivas no indivíduo. Ocorrem as 

primeiras mudanças físicas relacionadas à maturidade sexual, encerrando com o 

estabelecimento de relações sociais e a formação de um adulto independente (PATIAS; 

SIQUEIRA; DIAS, 2013; WHO, 2016). 

De acordo com a World Health Organization (WHO), a adolescência situa-se na 

faixa etária dos 10 aos 19 anos. É representada por modificações biológicas, as quais 

antecedem a maturidade psicossocial. As modificações vivenciadas pelo adolescente podem 

resultar de fatores intrínsecos (sexo e alterações hormonais), como também de fatores 

externos, a exemplo das condições ambientais. Observa-se, ainda, a variação entre a inserção 

em grupos sociais e a aceitação da autoimagem, necessárias ao aparecimento de atributos e 

habilidades característicos desse período (PATIAS; SIQUEIRA; DIAS, 2013; WHO, 2016). 

Para Fleming (1997), a adolescência corresponde a um processo doloroso em busca 

da autonomia individual e dissociação dos progenitores, imprescindível ao desenvolvimento 

do homem e da sociedade. Há, nessa fase, uma dicotomia entre a realidade externa, 

representada pelo conflito de gerações, e a realidade interna, caracterizada pelo rompimento 

das primeiras relações afetivas e estabelecimento de relações extrafamiliares.  
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A formação da identidade no adolescente advém, portanto, de experiências infantis 

somadas aos aspectos psicológicos e psicossociais, compreendendo que durante o ciclo de 

vida o indivíduo atravessa novas crises desenvolvimentais (ERICKSON, 1968). Diante desse 

cenário, percebe-se o dinamismo do desenvolvimento humano, principalmente no tocante ao 

período da adolescência.  

Nesse contexto, a escola surge como um forte componente às práticas de saúde, ao 

se apresentar como um espaço de formação das relações sociais extrafamiliares e do 

desenvolvimento crítico e reflexivo do adolescente, capaz de direcionar os saberes 

individuais e coletivos. O Programa Saúde na Escola (PSE), instituído em 2007, estabelece 

políticas orientadas às crianças, adolescentes e jovens. O objetivo é contribuir para redução 

das vulnerabilidades, por meio de ações de promoção da saúde e prevenção de danos e 

agravos (BRASIL, 2011). 

As políticas intersetoriais, envolvendo o serviço de saúde e instituição escolar, 

representam uma parceria imprescindível à triagem de indivíduos com problemas de saúde, 

além de permitir a responsabilização desses sujeitos sobre o processo saúde-doença e adoção 

de práticas voltadas à qualidade de vida. Dentre as práticas adotadas, destaca-se a avaliação 

antropométrica, detecção precoce da hipertensão arterial, detecção precoce de problemas de 

saúde negligenciados e avaliação psicossocial (BRASIL, 2011). 

Os profissionais envolvidos no PSE são inúmeros, a exemplo dos professores, 

merendeiros, agentes comunitários de saúde, técnicos de enfermagem, enfermeiros e 

médicos. Para tanto, a educação permanente surge como estratégia fundamental à formação 

desses profissionais, garantindo a implementação de atividades preconizadas pelo PSE 

(BRASIL, 2011). 

 As práticas profissionais são voltadas, principalmente, aos hábitos de vida 

adotados pelos adolescentes, na perspectiva do crescimento e desenvolvimento, uma vez que 

as condições patológicas não representam as maiores causas de morbidade e mortalidade 

nesse período. Desse modo, reitera-se a contribuição da educação em saúde, bem como a 

atuação da enfermagem na assistência prestada, orientando ações que assegurem o 

desenvolvimento integral da pessoa humana (HOCKENBERRY; WILSON, 2014). 

A assistência sistematizada dos enfermeiros deve ser operacionalizada pelo Processo 

de Enfermagem (PE). O PE é uma ferramenta metodológica, que permite organizar, planejar 

e executar a assistência de enfermagem, mediante cinco etapas, a saber: investigação, 

diagnóstico, planejamento, implementação e avaliação (SANTOS, 2014). 
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O PE é uma ferramenta capaz de nortear o enfermeiro em sua prática. A escolha do 

diagnóstico de enfermagem (DE) e a prescrição dos cuidados ao paciente são atividades 

privativas do enfermeiro (BRASIL, 2009; SANTOS, 2014). O DE é definido como o 

"julgamento clínico sobre uma resposta humana a condições de saúde/ processos de vida, ou 

uma vulnerabilidade a tal resposta, de um indivíduo, uma família, um grupo ou uma 

comunidade" (HERDMAN; KAMITSURU, 2015, p. 46).  

Os DE são estruturados em sistemas de classificação, denominados taxonomias. A 

NANDA Internacional é bastante utilizada mundialmente. Os DE são organizados em 

domínios e classes, abrangendo indicadores clínicos e fatores relacionados ou fatores de risco 

(HERDMAN; KAMITSURU, 2015).  

O objeto de estudo é fundamentado na inserção da proposição diagnóstica de 

enfermagem “Atraso no desenvolvimento” na NANDA Internacional. Dentre os domínios 

constantes nessa taxonomia, destaca-se o 13 relacionado ao Crescimento/desenvolvimento. É 

conceituado como “aumentos adequados à idade nas dimensões físicas, amadurecimento de 

sistemas de órgãos e/ou progressão ao longo dos marcos do desenvolvimento” (HERDMAN; 

KAMITSURU, 2015, p.89). Na edição anterior, encontrava-se, nesse domínio, o DE Atraso 

no crescimento e no desenvolvimento, definido como “Desvios em relação aos padrões do 

grupo etário” (HERDMAN, 2013, p. 556).  

Conforme observado, os termos crescimento e desenvolvimento, apesar de 

divergentes, foram estruturados em um mesmo componente diagnóstico, o que suscitou sua 

retirada na edição 2012-2014 da NANDA Internacional frente à inexistência de estudos 

concluídos que os retratassem separadamente. Nesse sentido, o diagnóstico encontra-se 

suprimido na edição atual de 2015-2017 (HERDMAN; KAMITSURU, 2015). 

Na tentativa de diferenciar os termos supracitados, buscaram-se estudos que 

conceituassem o crescimento e o desenvolvimento, e que possibilitassem a reinserção 

apropriada do diagnóstico em uma edição subsequente da NANDA Internacional. Assim, 

sugere-se a reintrodução dos termos como diagnósticos distintos, no sentido de conferir 

adequabilidade às condições clínicas envolvidas em cada processo (HERDMAN; 

KAMITSURU, 2015). 

 Neste contexto, a acurácia surge como elemento fundamental à estruturação 

diagnóstica por representar a capacidade de um indicador clínico expressar um estado de 

saúde específico, assegurando o indivíduo que possui determinado DE daqueles que não o 

possuem, pela ausência dos indicadores clínicos. Contribui, assim, para a inferência 

diagnóstica do enfermeiro ao aprimorar indicadores clínicos pertinentes ao diagnóstico 
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proposto e, consequentemente, expressar com maior fidedignidade a relação “fenômeno 

clínico-paciente-DE” (LOPES; SILVA; ARAÚJO, 2013a). 

Desse modo, o presente estudo ressalta a relevância da proposição diagnóstica 

“Atraso no desenvolvimento” na NANDA Internacional por consistir em uma tecnologia 

leve-dura de grande importância ao raciocínio clínico e prática dos enfermeiros, retratando, 

essencialmente, o conceito desenvolvimento (HERDMAN; KAMITSURU, 2015; MEHRY, 

2002). Surge, ainda, como possibilidade de direcionar a assistência de enfermagem ao 

desenvolvimento do adolescente que demonstra baixa procura por atendimento em Unidades 

de saúde, necessitando de estudos que atuem além dessas instituições, a exemplo da saúde 

escolar.  

A construção do DE “Atraso no desenvolvimento” auxiliará, portanto, a avaliação 

clínica dos adolescentes frente a conceitos ampliados e que retratem condições de prejuízos 

ao desenvolvimento. Ademais, oportunizará uma assistência de enfermagem sistematizada e 

fundamentada em evidências científicas que corroborem o desenvolvimento saudável e 

minimizem os acometimentos decorrentes de cuidados tardios. 

Diante do exposto, surgem os seguintes questionamentos: Qual a pertinência dos 

componentes construídos por Delgado (2016) para a proposição diagnóstica de enfermagem 

Atraso no desenvolvimento em adolescentes? Quais indicadores clínicos têm melhores 

medidas de acurácia para o Atraso no desenvolvimento em adolescentes? Pode-se, então, 

estruturar a seguinte hipótese: O Atraso no desenvolvimento é um fenômeno de enfermagem 

presente em adolescentes com indicadores clínicos representativos dessa resposta. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

- Analisar o conteúdo e as medidas de acurácia da proposição diagnóstica de 

enfermagem Atraso no desenvolvimento em adolescentes no âmbito escolar. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Analisar a adequação das definições conceituais dos indicadores clínicos e fatores 

relacionados a proposição diagnóstica Atraso no desenvolvimento; 

- Estimar a prevalência da proposição diagnóstica de enfermagem Atraso no 

desenvolvimento; 

- Determinar as medidas de acurácia dos indicadores clínicos da proposição 

diagnóstica de enfermagem Atraso no desenvolvimento em adolescentes escolares. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1 TIPO DE ESTUDO  

 

Estudo do tipo metodológico, direcionado pela abordagem teórica de Lopes, Silva e 

Araújo (2013a), incluindo duas etapas: análise de conteúdo por especialistas e validação 

clínica. A análise de conteúdo descreve a apreciação de material por especialistas com o 

intuito de inserir ou excluir elementos constituintes de um diagnóstico de enfermagem. A 

validação clínica, por sua vez, estabelece a adequação dos indicadores clínicos para a 

inferência do diagnóstico analisado, no contexto prático (LOPES; SILVA; ARAUJO, 2012).  

O estudo em questão baseou-se no produto da análise de conceito desenvolvida por 

Delgado (2016), dando continuidade à validação da proposição diagnóstica a partir das etapas 

supracitadas. A análise de conceito foi fundamentada no referencial de Walker e Avant e 

operacionalizada por meio de uma revisão integrativa. Os resultados evidenciaram quatro 

atributos; 15 antecedentes (fatores relacionados) e 16 consequentes (indicadores clínicos); 

estando esse último, dividido nos domínios biossocial, cognitivo e psicossocial.  Adiante são 

descritas as etapas propostas à continuação da análise de conceito (DELGADO, 2016). 

 

3.2 PRIMEIRA ETAPA: ANÁLISE DE CONTEÚDO POR ESPECIALISTAS  

 

Esta etapa descreve a análise de conteúdo proposta para um DE, incluindo as 

definições relacionadas a esse componente: atributos, antecedentes e consequentes, e suas 

definições conceituais e empíricas (LOPES; SILVA; ARAÚJO, 2013b). A análise de 

conteúdo consiste na apreciação do material oriundo da análise de conceito, por especialistas, 

considerada etapa imprescindível ao processo de validação de proposições diagnósticas de 

enfermagem (LOPES; SILVA; ARAÚJO, 2013a). Conforme relatado acima, a análise por 

especialistas consistiu no julgamento dos termos construídos na análise de conceito 

desenvolvida por Delgado (2016). 

A estrutura construída para a proposição diagnóstica de enfermagem tinha como 

título “Atraso no desenvolvimento em adolescente”; domínio 13; classe 2; com a seguinte 

definição: “Desenvolvimento abaixo do esperado para indivíduos entre 10 e 19 anos, 

ocasionado por atraso em uma ou mais das seguintes áreas: cognição, comportamento, social 

e puberal”. No quadro 1, abaixo, estão listados os indicadores clínicos e fatores relacionados 

selecionados. No anexo B estão colocados os atributos propostos, e nos anexos C e D os 
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fatores relacionados e indicadores clínicos com suas respectivas definições conceituais e 

empíricas, apreciados na análise de conteúdo, junto à definição da proposição diagnóstica. 

 

Quadro 1 – Listagem dos indicadores clínicos e fatores relacionados para “Atraso no 

desenvolvimento em adolescente”, resultantes da etapa de análise de conceito. Natal/RN 

2017. 

Proposição diagnóstica de enfermagem “Atraso no desenvolvimento em adolescente” 

Antecedentes Consequentes 

Abuso de substâncias psicotrópicas Biossocial 

Ambiente familiar desfavorável Baixa autoestima 

Condições obstétricas maternas e neonatais Insatisfação com a própria imagem 

Desnutrição Maturação sexual atrasada 

Distúrbios genéticos Cognitivo 

Doença crônica Baixo desempenho escolar 

Dor crônica Atividade de vida diária prejudicada 

Efeitos adversos de medicamentos Comunicação verbal prejudicada 

Exposição a substâncias tóxicas Déficit de função executiva 

Infecções Hiperatividade 

Lesão cerebral Psicossocial 

Marginalização social Comportamento de externalização 

Não aceitação das transformações corporais 

da puberdade 
Comportamento de internalização 

Obesidade Dificuldades de expressar emoções 

Privação emocional Enfrentamento passivo ou dependente 

Trauma físico Insegurança emocional 

____ Transtornos alimentares 

Fonte: Delgado, 2016. 

 

A continuidade do estudo supracitado foi mediada pela análise de conteúdo, em que 

foram estabelecidos três critérios: número de especialistas, parâmetros adotados para seleção 

e análise dos dados. Adotaram-se dois perfis de especialistas, a saber: enfermeiros com 

experiência clínica relacionada a populações sujeitas à proposição do DE Atraso no 
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desenvolvimento, e profissionais com publicações científicas na área dos DE da taxonomia 

da NANDA Internacional (LOPES; SILVA; ARAÚJO, 2013b). 

O desenvolvimento dessa etapa ocorreu por formação de um grupo focal, no qual, 

inicialmente, houve a apresentação dos dados resultantes da análise conceitual de Delgado 

(2016). E posteriormente, a discussão de cada elemento do diagnóstico proposto. O objetivo 

foi introduzir uma discussão baseada em experiências, percepções e opiniões, em um debate 

aberto e direcionado ao consenso entre os participantes (BACKES et al., 2011). Segundo 

Trad (2009), os grupos focais promovem o delineamento de aspectos específicos, por meio da 

discussão de uma temática proposta pelo pesquisador/moderador.  

 

3.2.1 Seleção dos especialistas 

 

 A escolha dos enfermeiros especialistas foi direcionada pela experiência clínica na 

área de enfermagem e/ou conhecimentos relacionados aos DE. A seleção incluiu enfermeiros 

que participam de grupos de pesquisa sobre sistematização da assistência de enfermagem e 

trabalham com a temática adolescente e/ou DE. O quantitativo recomendado de especialistas 

varia de seis a 15 indivíduos, com pelo menos uma característica em comum, no sentido de 

garantir a dinâmica adequada exigida pela metodologia (TRAD, 2009; BACKES et al., 

2011). Fixou-se, assim, um quantitativo de especialistas dentro do parâmetro recomendado, 

contabilizados em nove, sem haver perda ao longo dos encontros. Dentre esses, cinco 

possuíam experiência clínica com adolescentes e diagnósticos de enfermagem, e quatro 

trabalhavam apenas com diagnósticos de enfermagem. Todos eram do sexo feminino e 

possuíam tempo de experiência correspondente a: 2 especialistas (5 anos), 1 especialista (6 

anos) e 2 especialistas (8 anos), dentre aqueles com experiência clínica e em diagnósticos de 

enfermagem. Considerando apenas aqueles com experiência em diagnósticos de enfermagem, 

têm-se: 1 especialista (1 ano), 1 especialista (4 anos), 1 especialista (5 anos) e 1 especialista 

(8 anos). 

 

3.2.2 Procedimento para realização do grupo focal 

 

A comunicação com os especialistas ocorreu por meio de cartas convites 

(APÊNDICE A), contendo dados referentes à pesquisa e ao pesquisador. Uma vez obtendo o 

aceite em participar da pesquisa, realizou-se o agendamento de quatro encontros para o 

desenvolvimento do grupo focal, com duração máxima de 2 horas cada. As temáticas 
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discutidas basearam-se nos resultados apresentados por Delgado (2016), finalizadas com a 

saturação argumentativa e obtenção do consenso entre o grupo. 

O tempo estabelecido para cada encontro varia com o quantitativo de sujeitos 

participantes, complexidade do tema e das problemáticas colocadas em discussão. A margem 

orientada fica em torno dos 90, tempo mínimo, a 110 minutos, tempo máximo (TRAD, 

2009). 

Durante o primeiro encontro, os especialistas assinaram o Termo de Consentimento 

Livre Esclarecido (APÊNDICE B), em que foram detalhados os objetivos da pesquisa, sua 

confiabilidade e sigilo dos dados referente aos participantes. Houve, ainda, a apresentação da 

metodologia do estudo proposto e explicitada a contribuição de cada especialista presente.  

Para melhor compreensão da temática, realizou-se uma exposição dialogada aos 

especialistas presentes, por meio de data show, com duração de aproximadamente 50 

minutos. Foi demonstrado os aspectos que justificam a realização deste trabalho, a maneira 

como a temática proposta estava inserida na NANDA Internacional, e também os aspectos 

relacionados ao desenvolvimento humano do adolescente. A seguir foram abordadas 

peculiaridades do grupo focal, visando à execução adequada da metodologia empregada e 

fidedignidade da análise resultante. Detalharam-se as etapas da abordagem teórica de Lopes, 

Silva e Araújo (2013a), com a apresentação dos resultados da análise de conceito à 

proposição diagnóstica “Atraso no desenvolvimento”, segundo Delgado (2016).  

Após exposição, iniciaram-se, as discussões em grupo norteadas por um instrumento 

estruturado, entregue a cada especialista, para que houvesse o julgamento dos itens elencados 

e anotação das modificações necessárias. O instrumento norteador continha a definição da 

proposição do DE “Atraso no desenvolvimento”, seus atributos essenciais, indicadores 

clínicos e fatores relacionados (APÊNDICE C). Os debates propiciaram a adequação do 

diagnóstico sugerido, além da necessidade de acrescentar novos indicadores clínicos e fatores 

relacionados. Ademais, foram avaliadas as definições conceituais e empíricas, bem como a 

classe e o domínio em que será inserida a proposição diagnóstica na NANDA Internacional.  

O moderador das discussões do grupo focal foi a pesquisadora do estudo, 

responsável pela manutenção da dinâmica metodológica, que garantiu os aspectos éticos e 

reuniu os dados convergentes do debate, o qual representou o consenso entre os especialistas 

(BACKES et al., 2011). Os encontros sucessivos aconteceram de acordo com a 

disponibilidade semanal dos participantes, nos meses de janeiro e fevereiro do ano de 2017, 

realizados na sala de aula da pós-graduação em enfermagem da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte. O perfil dos especialistas foi mantido nos quatro encontros, os quais 
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estiveram presentes em todas as discussões realizadas. O debate foi registrado por gravador 

mediante assinatura prévia do Termo de autorização de voz (APÊNDICE D). 

 

 3.2.3 Consenso entre especialistas 

 

Os dados compilados durante as reuniões eram organizados, de imediato, na medida 

em que ocorriam as discussões para inserção ou modificação dos termos sugeridos. Os 

questionamentos eram apresentados, um a um, despertando discussões que só cessavam com 

a formulação de um conceito bem delineado. As anotações eram feitas pelos próprios 

especialistas e moderador no instrumento recebido inicialmente. A adequação envolvia os 

termos utilizados para o DE proposto “Atraso no desenvolvimento”, sua aplicabilidade na 

prática clínica, a forma de mensuração do termo sugerido e fidedignidade dos conceitos 

elencados. 

Assim, o instrumento norteador contemplou as anotações pertinentes à definição do 

DE proposto, à classe e ao domínio em que este deveria ser alocado na NANDA 

Internacional, além dos indicadores clínicos, fatores relacionados, definições conceituais e 

operacionais. 

Em circunstâncias nas quais o consenso sugeria acrescentar indicadores clínicos e/ou 

fatores relacionados, ou ainda modificar definições conceituais e/ou referências empíricas, 

novas buscas na literatura eram realizadas, no sentido de estruturar o embasamento teórico na 

perspectiva do Atraso no desenvolvimento. Ao final dos encontros, o instrumento foi editado 

no Microsoft Word e, então, utilizado na fundamentação do instrumento de coleta de dados da 

etapa subsequente. 

 

3.3 SEGUNDA ETAPA: VALIDAÇÃO CLÍNICA 

 

A validação clínica versa sobre a acurácia de indicadores clínicos baseada na teoria 

de testes diagnósticos (LOPES; SILVA; ARAÚJO, 2013a). Para o presente estudo, foram 

realizadas medidas de acurácia dos indicadores clínicos relacionadas à proposição diagnóstica 

“Atraso no desenvolvimento”, em adolescentes. Nessa perspectiva, apresenta-se como 

questão norteadora do estudo: Quais indicadores clínicos possuem maior acurácia para o DE 

Atraso no desenvolvimento?  
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ZONA OESTE

Quintas
Bom 

Pastor
Cidade da 
Esperança

Cidade 
Nova

Dix-Sept 
Rosado

Felipe 
Camarão

Guarapes Nordeste
Nossa Senhora 

de Nazaré
Planalto

ZONA LESTE

Alecrim
Areia 
Preta

Barro 
Vermelho

Cidade 
Alta

Lagoa 
Seca

Mãe 
Luíza

Petrópolis
Praia do 

Meio
Ribeira Rocas

Santos 
Reis Tirol

ZONA NORTE

Igapó Lagoa Azul
Nossa Senhora da 

Apresentação
Pajuçara Potengi Redinha Salinas

ZONA SUL

Candelária Capim Macio Lagoa Nova Neópolis Nova Descoberta Pitimbu Ponta Negra

 

3.3.1 Local de estudo 

 

O cenário de coleta dos dados foram escolas estaduais de nível fundamental e/ou 

médio, do município de Natal, Rio Grande do Norte. A relevância de pesquisas atuantes 

nesse cenário surge frente à necessidade de articulação entre os serviços de saúde e as 

instituições escolares formadoras da cidadania. Os profissionais de saúde atuantes na atenção 

primária (a exemplo dos enfermeiros) desenvolvem importantes cuidados de saúde aos 

adolescentes matriculados em escolas, amenizando danos a esses indivíduos. A busca em 

loco é justificada pela baixa procura de adolescentes em unidades de saúde, o que demonstra 

a necessidade de atividades voltadas ao acompanhamento do desenvolvimento (BRASIL, 

2011).  

A seleção das escolas ocorreu dentre as quatro zonas de Natal: norte, sul, leste e 

oeste. A figura 1, a seguir, descreve as zonas mencionadas com seus respectivos bairros.  

 

Figura 1 – Distribuição dos bairros existentes no município de Natal, distribuídos nas suas 

respectivas zonas. Natal/RN 2017. 

 

Fonte: Natal, 2008. 
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3.3.2 População e amostra 

 

O alvo populacional do estudo é representado por adolescentes, com faixa etária de 

10 a 19 anos, matriculados regularmente nas escolas estaduais distribuídas nas zonas do 

município de Natal. A captação desses foi equivalente à quantidade de escolas existentes em 

cada localidade, somando: 26 escolas (20%) na Zona Norte; 33 (25%) na Zona Sul; 41 

instituições (31%) na Zona Leste e 31 (24%) na Zona Oeste. Resultando em 131 Unidades 

escolares. 

O cálculo amostral baseou-se na recomendação proposta por Swanson et al. (2012), 

na qual é pré-definido o número de indivíduos por indicador clínico investigado. Desse 

modo, frente a um quantitativo de 12 indicadores clínicos para a proposição diagnóstica 

“Atraso no desenvolvimento”, obteve-se um total de 32 indivíduos para cada termo analisado, 

e a partir da multiplicação desses valores foi alcançada a amostra estimada de 384 indivíduos. 

O valor estimado foi arredondado para um quantitativo múltiplo de 5, por representar um 

valor fechado, sem definição específica, incluindo-se ao final 385 adolescentes. 

O quantitativo de alunos foi distribuído, proporcionalmente, entre as escolas 

estaduais, compreendendo duas instituições de cada zona: 1) Zona Norte (20% de 385 alunos) 

= 78 alunos, incluindo 39 adolescentes em cada instituição; 2) Zona Sul (25% de 385 alunos) 

= 96 alunos, com o equivalente de 48 alunos por escola; 3) Zona Leste (31% de 385 alunos) = 

119 alunos, dos quais 59 alunos são da primeira escola e 60 da segunda; 4) Zona Oeste (24% 

de 385 alunos) = 92 alunos, resultando em 46 adolescentes de cada instituição. 

Para a seleção das escolas de cada zona, foi realizado um sorteio aleatório, por meio 

da função do Microsoft Excel, denominada “aleatórioentre”. Totalizaram-se, ao final, oito 

instituições estaduais, com distribuição de duas escolas por zona existente, conforme 

demonstrado na figura 2, abaixo. 
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Figura 2 – Escolas selecionadas para a coleta de dados, resultantes do sorteio, descritas por 

localização. Natal/RN, 2017. 

Fonte: Educação, 2011-2015. 

 

Para cada escola selecionada, foram escolhidos adolescentes de turmas do ensino 

fundamental e médio, respeitando a disponibilidade da instituição. Os critérios de inclusão 

consideraram: adolescentes com idade entre 10 a 19 anos e estar regularmente matriculado 

em uma das escolas selecionadas para o estudo. Os critérios de exclusão foram: estar com 

estado físico e/ou mental alterado, no momento da abordagem, que impossibilitem a coleta de 

dados compreendidos no instrumento; estar de licença médica no transcorrer da coleta de 

dados, ou ausente da instituição por algum outro motivo.  

A seleção dos adolescentes baseou-se na amostragem por conveniência, a qual 

consiste na captação de indivíduos disponíveis no momento da coleta de dados (POLIT; 

BECK; HUNGLER, 2011). Neste sentido, foram selecionados alunos de diferentes turmas, 

dentro da faixa etária preconizada, de acordo com a disponibilidade das instituições a fim de 

que fossem minimizados os prejuízos ao calendário escolar proposto para aquele período. 

 

3.3.3 Instrumento para a coleta de dados 

 

 A coleta de dados foi direcionada por um instrumento estruturado com dados 

sociodemográficos, dados clínicos (índice de massa corporal – IMC, por meio altura e peso, e 

alteração neurológica), bem como indicadores clínicos e fatores relacionados ao “Atraso no 

desenvolvimento”, mensurados quanto à presença ou ausência na população estudada 

ZONA OESTE

Escola Estadual Lauro de Castro 

(Cidade da Esperança)

Escola Estadual Raimundo Soares 

(Cidade da Esperança)

ZONA LESTE

Escola Estadual Mascarenhas Homem (Lagoa Seca)
Escola Estadual Tiradentes 

(Barro Vermelho)

ZONA NORTE

Escola Estadual General Dióscoro Vale 

(Bairro Potengi)

Escola Estadual Professor Josino Macedo 

(Bairro Potengi)

ZONA SUL

Escola Estadual Vigário Bartolomeu 

(Lagoa Nova)

Escola Estadual Berilo Wanderley 

(Neópolis)
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(APÊNDICE E). Ressalta-se que o IMC corresponde ao parâmetro adotado para avaliar os 

FR “desnutrição” e “obesidade”, e a alteração neurológica para subsidiar na identificação da 

“lesão cerebral”, justificando a inserção na análise.  

No tocante aos recursos materiais utilizados, podem ser listados: estetoscópio adulto 

Littmann®, diapasão, fita métrica e balança de bioimpedância Black & Decker® para a 

realização do exame físico. Em cada instituição escolar, foi articulado com a direção um 

espaço que viabilizasse a entrevista e garantisse a privacidade dos adolescentes.  

 

3.3.4 Procedimento para a coleta de dados com os adolescentes 

 

O pré-teste do instrumento de coleta de dados incluiu 10% da amostra prevista para 

o estudo, no sentido de verificar alguma inadequação dos questionamentos elaborados, e, 

assim, possibilitar a adaptação para a coleta. Realizou-se durante o mês de julho de 2017 nas 

escolas Mascarenhas Homem e Tiradentes, totalizando 39 alunos. Constatou-se a adequação 

do instrumento adotado, sendo, portanto, incluídos esses adolescentes na amostra final do 

estudo. 

A coleta envolveu a participação quatro enfermeiros, previamente treinados para o 

método de entrevista e realização do exame físico. O treinamento prévio, pela pesquisadora, 

teve por objetivo a redução de vieses. Ocorreram duas reuniões, com a abordagem das 

temáticas pertinentes ao desenvolvimento humano do adolescente e discussão sobre os 

componentes da proposição diagnóstica de enfermagem. A metodologia utilizada foi a aula 

expositiva dialogada. Ademais, procedeu-se o detalhamento dos tópicos inseridos no 

instrumento de coleta para aproximação com os questionamentos utilizados e padronização 

da aplicação na população adolescente.  

Os dados foram coletados nos meses de julho a setembro de 2017, havendo 

abordagem prévia do adolescente para participar da coleta de dados. Iniciou-se com 

esclarecimentos sobre a pesquisa, incluindo seus objetivos, procedimento de coleta, riscos e 

benefícios, e relevância científica, demonstrando os itens do termo de assentimento 

(APÊNDICE F). 

Ao concordar em participar da pesquisa, o adolescente, menor de idade, necessitou 

da autorização do responsável legal por meio de assinatura do termo de consentimento livre e 

esclarecido (TCLE) ou impressão digital, para aqueles não alfabetizados (APÊNDICE G). 

Para os adolescentes maiores de dezoito anos, o TCLE foi devidamente assinado por esses e 

entregue à pesquisadora (APÊNDICE H). 
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3.3.5 Análise e organização dos dados 

 

A tabulação dos dados foi realizada por meio de planilhas do Microsoft Excel para 

posterior processamento no IBM SPSS Statistic versão 20.0 for Windows. A análise dos 

dados sociodemográficos fundamentou-se na estatística descritiva. No que concerne às 

variáveis categóricas, obteve-se porcentagens absolutas e relativas, e para variáveis 

numéricas, medidas central e dispersão, sendo constatada a normalidade dos dados pelo teste 

de Kolmogorov-Smirnov (p<0,05). 

Subsequentemente, foi realizada a associação estatística dos fatores relacionados por 

meio dos testes de Fisher e Qui-quadrado. A acurácia dos indicadores clínicos referentes à 

proposição do DE “Atraso no desenvolvimento” foi verificada por medidas de sensibilidade e 

especificidade, de modo a demonstrar os indicadores mais fidedignos à inferência do 

diagnóstico proposto por meio do modelo de classe latente. A análise de classe latente foi 

utilizada para calcular as medidas de acurácia dos indicadores clínicos, diante da inexistência 

de um referencial adequado estruturado na hipótese de que uma variável latente ou não 

observada (diagnóstico de enfermagem) constitui associações entre as variáveis observáveis 

(indicadores clínicos). Desse modo, identificou-se a sensibilidade e especificidade dos 

indicadores clínicos relacionados ao “Atraso no desenvolvimento” (COLLINS; LANZA, 

2010; PASCOAL, 2015). 

O modelo de classe latente adotado teve efeito randômico e intervalo de confiança 

de 95%. Por conseguinte, adotou-se o teste razão de verossimilhança (G2) para constatar a 

adequação do modelo, e, assim, proceder a análise significância estatística (p<0,05). Os casos 

de sensibilidade e/ou especificidade superior ao valor significante, resultou na exclusão do 

item analisado (COLLINS; LANZA, 2010). Para Lopes, Silva e Araújo (2012), a 

sensibilidade descreve a possibilidade do indicador clínico sugerir a presença do diagnóstico 

de enfermagem; especificidade, consequentemente, indica a possibilidade de um indicador 

clínico ausente indicar corretamente a ausência do diagnóstico. 

Desse modo, os indicadores clínicos apresentados foram estruturados em um modelo 

latente primário, chamado modelo nulo. Aos indicadores com pior desempenho atribuiu-se a 

“não significância estatística” dos intervalos de confiança, bem como aqueles com menor 

valor de área sob a “curva Operador-Receptor” (curva ROC), sugerindo a acurácia desses 

pela relação sensibilidade e especificidade.  A partir de então, foi ajustado um novo modelo 

com as variáveis atribuídas à significância estatística no tocante à sensibilidade e/ou 
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especificidade (COLLINS; LANZA, 2010). Por fim, procedeu-se a organização dos 

resultados em gráficos e tabelas, e discussão frente à literatura. 

 

3.4 ASPECTOS ÉTICOS 

 

O presente estudo obedeceu aos preceitos éticos explicitados na Resolução 466/12 

(BRASIL, 2012), a qual institui as diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas 

relacionadas a seres humanos. O projeto de pesquisa foi encaminhado para apreciação e 

aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte, obtendo resposta favorável sob parecer 1.662.528 e CAAE (Certificado de 

Apresentação para Apreciação Ética) 57945016.4.0000.5537 (ANEXO A).  

Enfatiza-se que todos os participantes (especialistas e adolescentes escolares) foram 

informados sobre a relevância da pesquisa e finalidades propostas, destacando a contribuição 

desses para a obtenção dos dados. O aceite em participar é assegurado pela assinatura do 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), em duas vias, uma retida pela 

pesquisadora e a outra via entregue ao participante. 
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4 RESULTADOS  

 

Os resultados do presente estudo serão apresentados descritivamente, segundo as 

duas etapas, análise de conteúdo e validação clínica, respectivamente. 

 

4.1 PRIMEIRA ETAPA: ANÁLISE DE CONTEÚDO POR ESPECIALISTAS 

 

O grupo focal com especialistas subsidiou a construção do instrumento de coleta de 

dados utilizado na segunda etapa do estudo. Os itens avaliados pelos especialistas foram: 

definição da proposição do DE “Atraso no desenvolvimento”; antecedentes (fatores 

relacionados) e consequentes (indicadores clínicos).  

O produto apresentado nessa etapa resultou da análise sequencial dos elementos 

constatados por Delgado (2016) na fase de análise de conceito. A análise consensual do 

grupo focal possibilitou a adequação dos termos do estudo anterior quanto à reformulação 

dos elementos pertinentes a uma proposição diagnóstica de enfermagem pela NANDA 

Internacional. 

Partindo-se da adequação dos atributos propostos, o consenso entre os especialistas 

definiu a proposição do DE “Atraso no desenvolvimento” como: “Desenvolvimento abaixo 

do esperado para indivíduo entre 10 e 19 anos, ocasionado por déficit na cognição, e/ou 

comportamento e/ou físico”. Houve, portanto, a manutenção do conceito trazido por Delgado 

(2016).  

Procedeu-se, então, a análise de conteúdo dos antecedentes e consequentes, sob 

recomendações propostas pelos especialistas durante a avaliação consensual. Os ajustes 

foram realizados pelo pesquisador (mediador do grupo focal), no decorrer de cada encontro. 

Caso fosse sugerida a busca de informações complementares na literatura, essas eram 

realizadas pelo pesquisador em momento subsequente. As considerações dos especialistas 

eram conversadas presencialmente e editadas pelo pesquisador, não sendo retomados pontos 

já discutidos em encontros anteriores. 

A análise dos antecedentes incluiu suas definições conceituais e referenciais 

empíricos da proposição diagnóstica “Atraso no desenvolvimento”. Os antecedentes 

avaliados foram: “Ambiente familiar desfavorável”; “Condições obstétricas maternas ou 

neonatais”; “Doença crônica”; “Desnutrição”; “Marginalização social”; “Distúrbios 

genéticos”; “Abuso de substâncias psicotrópicas”; “Efeitos adversos de medicamentos”; 
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“Exposição a substâncias tóxicas”; “Obesidade”; “Privação emocional”; “Infecções”; “Lesão 

cerebral”; “Traumas físicos”; “Dor crônica”; “Não aceitação às transformações corporais da 

puberdade”; “Transtorno do déficit de atenção e hiperatividade” (TDAH). 

Como consequentes, têm-se: Domínio Biossocial (maturação sexual alterada; baixa 

autoestima; insatisfação com a própria imagem); Domínio cognitivo (baixo desempenho 

escolar; comunicação verbal prejudicada; atividade de vida diária prejudicada; déficit de 

função executiva); Domínio Psicossocial (comportamentos de internalização; 

comportamentos de externalização; dificuldade de expressar emoções; transtornos 

alimentares; insegurança emocional; enfrentamento passivo ou dependente).  

Diante do exposto, o grupo focal sucedeu a análise de adequação ou inadequação 

dos termos elencados. A adequação parcial incluiu a definição da proposição do DE e os 

seguintes antecedentes: referencial empírico de “Ambiente familiar desfavorável”; definição 

conceitual e referencial empírico de “Desnutrição”; referencial empírico de “Substâncias 

psicotrópicas”; referencial empírico de “Exposição a substâncias tóxicas”; referencial 

empírico de “Obesidade”; definição conceitual de “Privação emocional”; definição conceitual 

e referencial empírico de “Não aceitação às transformações corporais da puberdade”; 

definição conceitual e referencial empírico de “Transtorno do déficit de atenção e 

hiperatividade – TDAH”.  

A reformulação da nomenclatura, por sua vez, incluiu os antecedentes: “Efeitos 

adversos de medicamento” para “Efeito indesejável de terapias”; “Traumas físicos” para 

“Traumas físicos permanentes”. 

Dentre os aspectos mencionados, merece destaque a discussão em torno do 

antecedente “Desnutrição”, pela necessidade de buscar na literatura parâmetros que 

classificassem os graus de desnutrição na população estudada, dimensionando os prejuízos ao 

desenvolvimento. A desnutrição foi estimada pelo índice de massa corporal (IMC), se o 

indivíduo apresentasse magreza acentuada (< Escore Z -3) ou magreza (≥ Escore Z -3 e < 

Escore Z -2), conforme o gráfico de classificação do estado nutricional por IMC e idade 

(menina e menino). Igualmente, foram estabelecidos os parâmetros para obesidade, estimados 

quanto ao índice de massa corporal (IMC). Se o adolescente apresentasse sobrepeso (> 

Escore Z + 1 e ≤ Z +2); obesidade (>Escore Z +2 e ≤ Escore Z +3) ou obesidade grave (> 

Escore Z +3), a obesidade era caracterizada. 

O antecedente “Marginalização social” foi alvo, também, de inúmeras 

argumentações para obtenção do consenso entre os especialistas, por tratar-se de um 

fenômeno amplo que demanda definição conceitual e referencial empírico, consistentes e 
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representativos. No tocante aos “Distúrbios genéticos”, verificou-se a necessidade de elencar 

aqueles capazes de interferir no desenvolvimento humano, frente às inúmeras condições 

genéticas existentes que não ocasionam diretamente prejuízos ao desenvolvimento. 

Incluíram-se condições como: síndrome de Turner, síndrome de Down, fibrose cística, anemia 

falciforme, talassemia, hipotireoidismo congênito, síndrome de Cushing, distrofia muscular de 

Duchenne, doença de Huntington e doença de Tay-Sachs. 

Para o “Efeito indesejável de terapias”, foi sugerido um aprofundamento teórico, no 

intuito de compreender os sistemas afetados e determinar quais terapias são capazes de 

produzir um atraso no desenvolvimento. O fator relacionado “Lesão cerebral” foi detalhado 

em três principais tipos: isquêmicas, neoplásicas e traumáticas, por compreenderem que esses 

aspectos acometem o desenvolvimento.  

Para o fator relacionado “TDAH”, os especialistas apontaram a inadequação do 

referencial empírico baseado no questionamento ao adolescente sobre o seu comportamento 

diário junto à observação realizada pelo enfermeiro para constatar a presença ou não do 

transtorno apresentado. Alternativamente, recomendaram investigar o histórico do 

adolescente ou questionar ao coordenador pedagógico da instituição sobre a presença de 

registros que assegurem a presença do diagnóstico médico nos alunos. A inserção dessa 

condição clínica em detrimento de outras como autismo, dislexia e transtornos de 

aprendizagem é justificada pela alta prevalência do transtorno, evidenciada na análise de 

conceito de Delgado (2016), associada à deficiência intelectual e ao atraso no 

desenvolvimento em adolescentes.  

Ao final das discussões envolvendo os fatores relacionados, foi adicionado o 

antecedente “Trauma psicológico”, por entenderem que os traumas mentais são capazes de 

influenciar, igualmente, o desenvolvimento quanto uma condição física. Deve, portanto, ser 

adicionado à proposição diagnóstica “Atraso no desenvolvimento”. 

A seguir, é apresentado o quadro 2 com a relação de equivalência, os fatores 

relacionados encontrados na análise de conceito, e sua nomenclatura final após consenso dos 

especialistas no grupo focal. 
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Quadro 2 – Relação da equivalência dos fatores relacionados encontrados na análise de 

conceito da proposição diagnóstica de enfermagem Atraso no desenvolvimento e os fatores 

relacionados propostos, após consenso no grupo focal. Natal/RN, 2017. 

Fatores relacionados provenientes da 

revisão integrativa da literatura 

Fatores relacionados após discussão no 

grupo focal 

Ambiente familiar desfavorável Ambiente familiar desfavorável 

Condições obstétricas ou neonatais Condições obstétricas ou neonatais 

Doença crônica Doença crônica 

Desnutrição Desnutrição 

Marginalização social Marginalização social 

Distúrbios genéticos Distúrbios genéticos 

Abuso de substâncias psicotrópicas Abuso de substâncias psicotrópicas 

Efeitos adversos de medicamentos Efeito indesejável de terapias 

Exposição a substâncias tóxicas Exposição a substâncias tóxicas 

Obesidade Obesidade 

Privação emocional Privação emocional 

Infecções Infecções 

Lesão cerebral Lesão cerebral 

Traumas físicos Traumas físicos permanentes 

Dor crônica Dor crônica 

Não aceitação às transformações 

corporais da puberdade 

Não aceitação às transformações corporais da 

puberdade 

_______ 
Transtorno do déficit de atenção e 

hiperatividade (TDAH) 

_______ Trauma psicológico 

Fonte: Delgado, 2016. 

Deste modo, percebe-se que os termos passaram de 16 para 18 antecedentes, o que 

ocorreu pela realocação do termo consequente “Transtorno do déficit de atenção e 

hiperatividade” e introdução de “Trauma psicológico” para compor os antecedentes.  

Posteriormente, o grupo focal destinou-se à discussão dos consequentes. Os termos, 

apresentados estavam agrupados em domínios, como sugerido na análise conceitual de 

Delgado (2016). Nesse sentido, as adequações parciais incluíram os aspectos do Domínio 
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Biossocial, sendo eles: definição conceitual e referencial empírico de “Baixa autoestima”; 

definição conceitual e referencial empírico de “Insatisfação com a própria imagem”. Para o 

segundo domínio apresentado, cognitivo, houve modificação na definição conceitual de 

“Atividade de vida diária prejudicada”, e no último domínio, psicossocial, as alterações 

envolveram a definição conceitual de “Enfrentamento passivo ou dependente”.  

As variações nas nomenclaturas dos consequentes ocorreram nos termos: 

“Comunicação verbal prejudicada” passando a “Comunicação prejudicada”; e 

“Enfrentamento passivo ou dependente” para “Comportamento dependente”, por resultarem 

em termos que melhor expressavam as definições conceituais e referenciais empíricos 

propostos. Houve, ainda, modificação nos eixos em que foram agrupados os consequentes, 

onde a denominação do Domínio Biossocial; Domínio Cognitivo e Domínio Psicossocial 

passaram a Biossocial; Cognitivo; Psicossocial, respectivamente. O intuito foi de evitar 

confundimento entre as categorias supracitadas e a palavra “domínio” utilizada pela NANDA 

Internacional para denotar os diagnósticos de enfermagem. 

Frente ao domínio biossocial, destaca-se o indicador clínico “Baixa autoestima”, em 

que foi sugerido detalhar a escala de autoestima de Rosenberg, explicitando os 

questionamentos que deveriam ser colocados e a forma de mensuração de cada um deles, a 

fim de que gerassem valores relacionados à presença ou não daquele consequente. Para o 

indicador clínico “Comunicação prejudicada”, os especialistas elencaram as principais ações 

relacionadas ao desenvolvimento, são elas: compreensão de instruções, escrita, oratória e 

expressões corporais. Por fim, a análise e discussão do indicador clínico “Dificuldade de 

expressar emoções” resultou na sua retirada do domínio psicossocial, por entenderem que o 

termo sugerido estava comtemplado no consequente “Comportamento de internalização”.  

No tocante ao consequente “Transtornos alimentares”, sugeriu-se modificar o 

questionamento em torno das práticas alimentares diárias do adolescente e satisfação com 

autoimagem para questionamentos envolvendo a satisfação com o peso e a influência desse 

no processo alimentar, com comportamentos de culpa e indução do vômito. Acredita-se que 

os transtornos alimentares estão mais relacionados ao conhecimento do peso do que a outros 

hábitos nutricionais. Por fim, houve questionamentos em torno do consequente “Insegurança 

emocional”, sendo discutidos aspectos de maior representatividade a serem analisados nos 

adolescentes, decidindo-se por: medo de rejeição e sentimento de inferioridade.  

Nessa perspectiva, o quadro 3, abaixo, demonstra a relação de equivalência dos 

indicadores clínicos encontrados na análise de conceito, e sua nomenclatura final após 

consenso no grupo focal. 
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Quadro 3 – Relação da equivalência dos indicadores clínicos encontrados na análise de 

conceito da proposição diagnóstica de enfermagem Atraso no desenvolvimento e os 

indicadores clínicos propostos, após consenso no grupo focal. Natal/RN, 2017. 

Indicadores clínicos provenientes da 

revisão integrativa da literatura 

Indicadores clínicos após discussão no 

grupo focal 

Biossocial 

Maturação sexual alterada Maturação sexual alterada 

Baixa autoestima Baixa autoestima 

Insatisfação com a própria imagem Insatisfação com a própria imagem 

Cognitivo 

Baixo desempenho escolar Baixo desempenho escolar  

Comunicação verbal prejudicada Comunicação prejudicada 

Transtorno do déficit de atenção e 

hiperatividade (TDAH) 

________ 

Atividade de vida diária prejudicada Atividade de vida diária prejudicada 

Déficit de função executiva Déficit de função executiva 

Psicossocial 

Comportamento de internalização Comportamento de internalização 

Comportamento de externalização Comportamento de externalização 

Dificuldade de expressar emoções  ________ 

Transtornos alimentares Transtornos alimentares 

Insegurança emocional Insegurança emocional 

Enfrentamento passivo ou dependente Comportamento dependente 

Fonte: Delgado, 2016. 

 

O resultado final apresentado demonstra que os indicadores clínicos passaram de 14 

termos para 12, devido à exclusão dos consequentes “Transtorno do déficit de atenção e 

hiperatividade” e “Dificuldade de expressar emoções”. 

Diante do exposto, entende-se que os especialistas atuaram na reestruturação dos 

termos relacionados à análise conceitual realizada por Delgado (2016). O produto final do 

grupo focal encontra-se disponível no apêndice D, totalmente reorganizado. 
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Ademais, a partir dos resultados apresentados, pode-se construir um esboço para a 

construção do DE “Atraso no desenvolvimento” e seus componentes, conforme demonstrado 

no apêndice I. 

Uma vez apresentados os resultados da primeira etapa deste estudo, a pesquisa 

seguiu para medição da acurácia da proposição diagnóstica construída, baseada no modelo 

proposto por Lopes, Silva e Araújo (2012), denominado validação clínica.  

 

4.2 SEGUNDA ETAPA: VALIDAÇÃO CLÍNICA  

 

Os resultados desta etapa são apresentados em quatro tabelas contendo a 

caracterização sociodemográfica (idade, sexo, estado civil, anos de estudo, quantitativo de 

pessoas residindo na mesma casa, renda familiar e ocupação dos responsáveis) e clínica 

(coluna vertebral), resultante do exame físico realizado nos adolescentes. Além disso, 

associação estatística entre os fatores relacionados e o “Atraso no desenvolvimento”, medidas 

de acurácia dos indicadores clínicos da proposição diagnóstica de enfermagem “Atraso no 

desenvolvimento” e a probabilidade para a presença da proposição diagnóstica de 

enfermagem frente ao conjunto de indicadores clínicos.  

Na tabela 1 são apresentados os resultados da análise dos dados sociodemográficos e 

clínicos por meio da estatística descritiva. São obtidas as porcentagens relativas e absoluta 

para as variáveis categóricas, demonstrando prevalência de adolescentes do sexo feminino 

(56,6%), sem companheiro (82,9%), raça parda (52,2%) e responsáveis com vínculo 

empregatício (82,9%) e coluna vertebral normal (88,6%). 

Posteriormente, realizou-se a análise das variáveis numéricas por medidas de 

tendência central (media e mediana) e medidas de dispersão (desvio padrão), sendo 

constatada a normalidade dos dados pelo teste de Kolmogorov-Smirnov (p<0,05). Todas as 

variáveis apresentaram distribuição normal, com mediana de 12 anos de estudo para 

adolescentes; faixa etária de 14 anos; quantitativo de integrantes na residência de quatro e 

renda familiar de dois salários mínimos.  
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Tabela 1 – Caracterização sociodemográfica e clínica dos adolescentes escolares de acordo 

com as variáveis. Natal/RN, 2017. 

Variáveis numéricas Media Mediana DP Mínimo Máximo Valor p1 

Anos de estudo dos 

adolescentes 
12,28 12,00 2,04 9 16 0,000 

Idade 14,45 14,00 2,07 10 19 0,000 

Integrantes da 

residência 
4,40 4,00 1,68 2 18 0,000 

Renda Familiar 1,86 2,00 1,09 0 8 0,000 

Variáveis categóricas  n % 

Sexo 
Feminino 218 56,6 

Masculino 167 43,4 

Estado civil  
Sem companheiro 319 82,9 

Com companheiro 66 17,1 

Raça 

Parda 201 52,2 

Branca 82 21,3 

Negra 75 19,5 

Amarela 27 7,0 

 

Ocupação dos responsáveis 

 

Vínculo empregatício                  

Aposentado e vínculo 

empregatício 

319 

32 

82,9 

8,3 

Aposentado 

Desempregado 

28 

05 

7,3 

1,3 

 Desempregado e vínculo 

empregatício 
01 0,3 

 

Coluna vertebral 

 

Normal 

 

341 

 

88,6 

Escoliose 36 9,4 

Cifose 05 1,3 

Lordose 02 0,5 

Cifoescoliose 01 0,3 
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Fonte: Dados coletados pelo autor.                                                                                        

1Teste de Kolmogorov Smirnov; DP: Desvio Padrão. 

 

Outrossim, foram obtidas as associações entre os fatores relacionados e o DE 

proposto “Atraso no desenvolvimento” no tocante à significância estatística (tabela 2). 

 

Tabela 2 - Associação estatística entre a proposição diagnóstica de enfermagem “Atraso no 

desenvolvimento” e seus fatores relacionados. Natal/RN, 2017. 

Fatores relacionados Valor p  

Ambiente familiar desfavorável 0,1762 

Condições obstétricas ou neonatais 0,3892 

Doença crônica 0,6192 

Desnutrição 0,6772 

Marginalização social 0,0002 

Distúrbios genéticos 1,0001 

Abuso de substâncias psicotrópicas 1,0001 

Efeito indesejável de terapias 0,5741 

Exposição a substâncias tóxicas 0,6021 

Obesidade 0,7412 

Privação emocional 0,2722 

Infecções 0,7492 

Lesão cerebral _______ 

Traumas físicos permanentes 1,0001 

Dor crônica 0,0092 

Não aceitação às transformações corporais da puberdade 0,0002 

Trauma Psicológico 0,0022 

Fonte: Dados coletados pelo autor.  

1Teste exato de Fisher ; 2Teste de Qui-quadrado.  

 

Os fatores relacionados que apresentaram associação estatística significativa com a 

proposição diagnóstica estudada foram: Marginalização social, Dor crônica, Não aceitação às 

transformações corporais da puberdade e Trauma Psicológico. Ressalta-se que foram 

realizadas associações para 16 dentre os 17 fatores relacionados ao DE proposto, em virtude 

da exclusão do fator relacionado “lesão cerebral”, o qual não esteve presente na amostra 
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coletada considerando que os critérios de exclusão determinavam “estar com estado físico 

e/ou mental alterado”. 

No que tange a acurácia dos indicadores clínicos da proposição do DE “Atraso no 

desenvolvimento” foi constatada pelo modelo de análise de classe latente, com efeito 

randômico e intervalo de confiança de 95%, adotando-se o teste razão de verossimilhança 

(G2) para constatar a adequação do modelo (tabela 3) 

Tabela 3 – Medidas de acurácia diagnóstica obtidas por análise de classe latente com efeitos 

randômicos para indicadores clínicos da proposição diagnóstica “Atraso no 

desenvolvimento”. Natal/RN, 2017. 

Indicadores clínicos Sens. IC95% Espec. IC95% 

Baixa autoestima 0,2127 0,1034 0,3954 0,9838* 0,5422 0,9991 

Insatisfação com a própria imagem 0,4388 0,2799 0,6047 0,8400 0,7842 0,8827 

Atividades diárias prejudicadas 0,0599 0,0054 0,6513 0,9815* 0,8320 0,9972 

Comportamento internalização 0,8095 0,0258 0,9929 0,8304 0,7499 0,8848 

Comportamento externalização 0,2280 0,0844 0,5907 0,6367 0,5804 0,6951 

Transtornos alimentares 0,0856 0,0221 0,3485 1,0000* 0,9997 1,0000 

Insegurança emocional 0,9091 0,0196 0,9972 0,7093 0,6197 0,7792 

Comportamento dependente 0,0691 0,0093 0,4668 0,9836* 0,7480 0,9983 

Maturação sexual alterada 0,3865 0,2473 0,5657 0,6085 0,5479 0,6663 

Prevalência: 18,26% G2: 144.39 Gl = 365 p = 1,000 

Fonte: Dados coletados pelo autor.  

*Fatores relacionados com maiores índices de especificidade; Se.: sensibilidade; Sp.: especificidade; IC: 

intervalo de confiança. 

 

A partir dos resultados demonstrados, constata-se a exclusão de dois indicadores 

clínicos relacionados à proposição diagnóstica “Atraso no desenvolvimento” na constituição 

do modelo de classe latente nulo: baixo desempenho escolar e comunicação prejudicada. 

Desse modo, o novo modelo demonstra bom ajuste com prevalência do DE estudado de 

18,26% (p= 1,000).  

Frente a esses resultados, nove indicadores clínicos constituem o novo modelo de 

classe latente com significância estatística no tocante à sensibilidade e/ou especificidade. Aos 

indicadores com pior desempenho atribuiu-se a “não significância estatística” dos intervalos 

de confiança, bem como aqueles com menor valor de área sob a curva ROC, evidenciada por 

p≤0,5. Assim, a significância estatística é observada se pelo menos um dos intervalos de 
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confiança (seja para sensibilidade ou especificidade) for superior a 0,5 e não passar por esse 

valor.  

Para a sensibilidade, não foram constatados índices significantes. Contudo, a 

especificidade foi demonstrada em todos os indicadores clínicos descritos, sendo os melhores 

índices para “Transtornos alimentares” (1,000), “Baixa autoestima” (0,9838), 

“Comportamento dependente” (0,9836) e “Atividade de vida diária prejudicada” (0,9815).  

A seguir, são descritas na tabela 4 as probabilidades para a presença ou ausência do 

DE “Atraso no desenvolvimento” pela combinação dos indicadores clínicos em conjunto. 

 

Tabela 4 – Indicativo de presença da proposição diagnóstica “Atraso no desenvolvimento” 

baseado na análise combinatória dos indicadores clínicos. Natal/RN, 2017. 

Conj. 
Indicadores clínicos 

n 
DE 

CD1 CD2 CD3 CD4 CD5 CD6 CD7 CD8 CD9 Pres. Aus. 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 0,00 1,00 

2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 37 0,00 1,00 

3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0,02 0,98 

4 

5 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

0 

0 

0 

1 

24 

16 

0,08 

0,08 

0,92 

0,92 

6 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0,28 0,72 

7 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0,27 0,73 

8 0 0 0 0 1 0 0 0 0 31 0,00 1,00 

9 0 0 0 0 1 0 0 0 1 26 0,00 1,00 

10 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0,01 0,99 

11 0 0 0 0 1 0 1 0 0 17 0,04 0,96 

12 0 0 0 0 1 0 1 0 1 3 0,04 0,96 

13 0 0 0 1 0 0 0 0 0 11 0,07 0,93 

14 0 0 0 1 0 0 0 0 1 9 0,07 0,93 

15 0 0 0 1 0 0 1 0 0 15 0,64* 0,36 

16 0 0 0 1 0 0 1 0 1 10 0,64* 0,36 

17 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0,89* 0,11 

18 0 0 0 1 1 0 0 0 0 10 0,04 0,96 

19 0 0 0 1 1 0 0 0 1 2 0,04 0,96 

20 0 0 0 1 1 0 1 0 0 11 0,48 0,52 

21 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0,48 0,52 

22 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1,00* 0,00 

23 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0,01 0,99 

24 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0,01 0,99 

25 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0,23 0,77 

26 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0,56* 0,44 

27 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0,96* 0,04 

28 0 1 0 0 0 0 0 0 0 9 0,01 0,99 

29 0 1 0 0 0 0 0 0 1 11 0,01 0,99 

Continua 
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Continuação 

 

30 0 1 0 0 0 0 1 0 0 7 0,26 0,74 

31 0 1 0 0 0 0 1 0 1 6 0,26 0,74 

32 0 1 0 0 1 0 0 0 0 7 0,01 0,99 

33 0 1 0 0 1 0 0 0 1 2 0,01 0,99 

34 0 1 0 0 1 0 1 0 0 3 0,16 0,84 

35 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0,15 0,85 

36 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0,23 0,77 

37 0 1 0 1 0 0 0 0 1 3 0,23 0,77 

38 0 1 0 1 0 0 1 0 0 2 0,88* 0,12 

39 
40 

0 
0 

1 
1 

0 
0 

1 
1 

0 
0 

0 
1 

1 
0 

0 
0 

1 
0 

7 
1 

0,88* 

1,00* 

0,12 
0,00 

41 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1,00* 0,00 

42 0 1 0 1 0 1 1 0 0 2 1,00* 0,00 

43 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0,14 0,86 

44 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0,13 0,87 

45 0 1 0 1 1 0 1 0 0 3 0,79* 0,21 

46 0 1 0 1 1 0 1 0 1 2 0,79* 0,21 

47 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0,55* 0,45 

48 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0,84* 0,16 

49 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0,02 0,98 

     50 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,06 0,94 

51 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0,59* 0,41 

52 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0,03 0,97 

53 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0,42 0,58 

54 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0,97* 0,03 

55 1 0 0 1 0 0 1 0 1 2 0,97* 0,03 

56 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1,00* 0,00 

57 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0,38 0,62 

58 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1,00* 0,00 

59 1 1 0 1 0 0 1 0 0 4 0,99* 0,01 

60 1 1 0 1 0 0 1 0 1 3 0,99* 0,01 

61 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0,98* 0,02 

Fonte: Dados coletados pelo autor.                                                                                      Conclusão 

*Análises combinatórias indicando a presença da proposição do diagnóstico de enfermagem “Atraso no 

desenvolvimento”. 0 – ausência; 1- presença; Conj. – conjuntos; DE: diagnóstico de enfermagem; CD1: Baixa 

autoestima; CD2: Insatisfação com a própria imagem; CD3: Atividade de vida diária prejudicada; CD4: 

Comportamento de internalização; CD5: Comportamento de externalização; CD6: Transtornos alimentares; 

CD7: Insegurança emocional; CD8: Comportamento dependente; CD9: Maturação sexual alterada.  
 

A verificação da acurácia prosseguiu com a análise combinatória (AC) dos 

indicadores clínicos, resultando em 61 probabilidades para a presença ou ausência da 

proposição diagnóstica “Atraso no desenvolvimento”. A proposição do DE estará presente 

quando a probabilidade apresentada for superior a 0,5. Logo, constatou-se a presença da 

proposição diagnóstica em 23 análises combinatórias dos indicadores clínicos (destacadas em 
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negrito). Nessa perspectiva, valores inferiores a 0,5 sugerem ausência da proposição do 

diagnóstico de enfermagem “Atraso no desenvolvimento”, observadas nas demais 38 

combinações.  

Constata-se que para o indicador clínico de maior especificidade, “Transtornos 

alimentares”, a sua ausência indica sempre a ausência do DE. Para os demais indicadores 

com boa especificidade, no entanto, não totalmente específicas, a situação varia de acordo 

com o conjunto de indicadores clínicos. 

 

5 DISCUSSÃO 

 

Os resultados serão discutidos adiante na perspectiva do “Atraso do 

desenvolvimento”. No que tange a caracterização sociodemográfica da população estudada, 

percebem-se achados equivalentes aos encontrados na literatura onde é identificada 

prevalência da raça parda, sexo feminino e faixa etária de 13 a 15 anos. A escolaridade, 

contudo, divergiu ao demonstrar valor de anos de estudo superior ao observado nos 

adolescentes pesquisados, com variação de 14 a 16 anos. Essa informação, ainda assim, 

esclarece, em ambos os casos, que os estudos dos adolescentes estão em andamento. Quanto 

ao estado civil, a maioria da população não possuía companheiro, justificado pela faixa etária 

da população estudada que em sua maioria reside com familiares (VASCONCELOS et al., 

2015; VONK; BONAN; SILVA, 2013). 

A literatura corrobora ainda renda familiar de 1 a 2 salários mínimos - 

correspondente a 937 reais/salário, possuindo vínculo empregatício, com valor destinado à 

manutenção de quatro ou mais integrantes familiares (ANDRADE; CASTANHO, 2014; 

BREVIDELLI, et al., 2015; BRITO; OLIVEIRA, 2013). 

No tocante aos aspectos clínicos, foi examinada a “coluna vertebral” com 

normalidade em 88,6% da amostra estudada, condição que assegura a manutenção do 

equilíbrio musculoesquelético pela proteção de estruturas corporais contra traumas e 

deformidades progressivas. Frente aos parâmetros adequados, vale ressaltar as consequências 

de alterações estruturais e posturais (escoliose, cifose, cifoescoliose e lordose) sobre o 

desenvolvimento musculoesquelético e a relação desse aspecto com a dorsalgia (SEDREZ, et 

al. 2015). 

Alterações na coluna vertebral estão relacionadas a fatores congênitos e adoções de 

hábitos inadequados, como a utilização de mochilas com sobrepeso, tempo de sono 

insuficiente e posição adotada para dormir predispõem a alterações posturais e dor lombar. 
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Além disso, é associado ao desconforto psicológico em mulheres pelo aparecimento dos 

caracteres sexuais secundários (mamas, por exemplo), o que leva à inadequação postural, 

melhorando com a passagem da puberdade (SEDREZ, et al. 2015). 

Outra vertente analisada foi a associação dos fatores relacionados ao DE “Atraso no 

desenvolvimento”, representados por: “distúrbios genéticos”, “abuso de substâncias 

psicotrópicas”, “efeito indesejável de terapias”, “exposição a substâncias tóxicas” e “traumas 

físicos permanentes”. Somado a esses, “ambiente familiar desfavorável”, “privação 

emocional”, “condições obstétricas ou neonatais”, “doença crônica”, “desnutrição”, 

“marginalização social”, “obesidade”, “infecções”, “dor crônica”, “não aceitação às 

transformações corporais da puberdade” e “trauma psicológico”.   

Os “distúrbios genéticos” consistem em erros metabólicos congênitos decorrentes do 

DNA recebido dos genitores que resultam em alterações do metabolismo. A perda ou excesso 

de cromossomos completos ou segmentos ocasionam danos fisiopatológicos, incluindo o 

sistema nervoso central. As síndromes genéticas comprometem o desenvolvimento infantil, 

gerando atrasos em atividades motoras, equilíbrio, caracteres sexuais, estaturais e atraso 

mental. Há ainda disfunção nos sistemas circulatório, gástrico e musculoesquelético e 

malformação envolvendo boca, face e olhos (PAPALIA; FELDMAN, 2013). 

A ameaça da drogadição aliadas ao perfil desafiador do adolescente consiste em 

outra causa ao “Atraso no desenvolvimento”. O “abuso de substâncias psicotrópicas” 

acomete o sistema nervoso central gerando consequências ao seu desenvolvimento devido a 

mudanças de comportamento, humor, cognição e compreensão sobre a realidade. Os efeitos 

nocivos envolvem a maturação cerebral, redução do volume do hipocampo e, 

consequentemente, da memória e do aprendizado. Além disso, resulta em sérios problemas 

sociais relacionados à escola, trabalho e convívio familiar, agressões, suicídio e surgimento 

de doenças como cirrose hepática, enfisema e câncer de pulmão (MALTA, et al., 2014).  

Outra causa relacionada é o “Efeito indesejável de terapias” em tratamentos como 

radioterapia, quimioterapia, doença renal crônica, uso de corticóides e retrovirais, possíveis 

de alterar o desenvolvimento humano. Os acometimentos abrangem sinais e sintomas 

biológicos, cognitivos, afetivos e/ou psicológicos. São evidenciadas mudanças na maturidade 

sexual, obesidade, emagrecimento, alteração da imagem corporal e dificuldade no 

estabelecimento de relações pessoais, familiares e sociais. Pode haver também atrasos 

cognitivos com prejuízos no raciocínio e memória que contribuem para o desempenho escolar 

insatisfatório (KOVÁCS, 2012; SANCHO; TAVARES; LAGO, 2013; SILVA; MADEIRA, 

2015).   
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A “exposição a substâncias tóxicas” envolve a contaminação com componentes 

tóxicos por inalação ou contato com a pele. Os efeitos dessa exposição variam de acordo com 

a susceptibilidade individual, dependente dos fatores genéticos. Outro aspecto analisado é o 

período de latência desses contaminantes, capazes de gerar consequências tardias no 

organismo. A influência no sexo feminino é constatada pelo aparecimento precoce da 

puberdade, como a menarca e telarca. No sexo masculino, está relacionado à oligospermia, e 

consequentemente, à infertilidade. Ademais, hiperplasia e câncer de próstata na fase adulta 

(CASTRO-CORREIA; FONTOURA, 2015). 

Para ambas as faixas etárias podem ocorrer alterações neuroendócrinas ao agir em 

receptores hormonais de células hipotalâmicas e hipofisárias por mecanismos de feedback 

positivo ou negativo, gerando alterações nas atividades hormonais dessas áreas. Isso pode 

ocasionar mudanças na capacidade cognitiva, de aprendizagem ou memória. Além disso, 

alterações na síntese de hormônios tireoidianos, obesidade e síndrome metabólica, 

preocupantes, principalmente, em indivíduos jovens (CASTRO-CORREIA; FONTOURA, 

2015). 

No tocante aos “traumas físicos permanentes” apontam-se maiores reflexos no 

desenvolvimento cognitivo e de linguagem, emocional, social, prejuízos neuropsicomotores e 

musculoesqueléticos. Levam ao redimensionamento da estrutura familiar, despertando um 

cuidar pautado na presença, carinho e apoio familiar constantes nesse processo de 

enfrentamento. As amputações de membros geram insatisfação com a imagem corporal, 

refletindo na autoestima do adolescente. As plegias, a depender do grau da lesão, podem 

ocasionar distúrbios na comunicação, locomoção, fala, disfagia, alterações no sistema 

cardiorrespiratório, geniturinário e gastrintestinal (AMB, 2012; SOUSA et al., 2013; 

SABINO; TORQUATO; PARDINI, 2013; CAVALCANTE; MIRANDA, 2014).  

O cenário familiar configura-se como eixo imprescindível ao desenvolvimento 

humano, marcado por acontecimentos de grande impacto como a adolescência. É 

caracterizado pela transição entre a dependência e a busca da autonomia pessoal influenciado 

por rápidas mudanças nos domínios biológicos, psicológicos e sociais. A construção da 

personalidade desperta necessidade de integração social, identidade sexual e independência. 

Tem início as inconsistências no período psicológico com crises emocionais e instabilidades, 

o que desencadeia conflitos nesse convívio (ZAGO; FRIGHETTO; SANTOS, 2013; 

ROSEMBERG, et al., 2014). 

 A dinâmica situacional, quando não compreendida, contribui para o “ambiente 

familiar desfavorável”, desencadeador de inúmeros entraves na fase de desenvolvimento do 
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adolescente. Nesse sentido, o diálogo surge como ferramenta elementar na conciliação dessas 

relações, estabelecendo sentimentos de confiança e afeto no cuidado, no sentido de minimizar 

situação de “privação emocional”. O aparecimento do atraso no desenvolvimento existe para 

grande parte das famílias inseridas no contexto de discórdia, separação e cuidados à saúde 

inadequados (ZAGO; FRIGHETTO; SANTOS, 2013; ROSEMBERG et al., 2014). 

O fator relacionado “condições obstétricas e neonatais” podem comprometer a 

estrutura anatômica do cérebro ocasionando déficits cognitivos, motores, sensoriais e 

perceptivos.  A exposição materna ao cigarro, consumo excessivo de álcool, uso de drogas 

ilícitas durante o período perinatal, alterações nutricionais, complicações no parto e 

prematuridade são os principais fatores contribuintes. Os danos relacionam-se aos distúrbios 

de aprendizagem, déficits de atenção, alterações de comportamento e coordenações motoras, 

linguagem oral e escrita, além da localização espacial (MELO; ANDRADE, 2013; RIBEIRO; 

PEROSA; PADOVANI, 2014). 

As “doenças crônicas” incluem desordens físicas, fisiológicas, emocionais 

(depressão, medo, culpa, angústia, apatia), prejuízos no desenvolvimento (motoras e 

cognitivas) e comportamento, resultando em graus de dependência familiar e privação de 

relações sociais. A rotina do adolescente é modificada pelo tratamento, uso de medicamentos, 

restrições alimentares, limitações físicas, sinais e sintomas da doença e modificações 

corporais. Essas condições são muitas vezes irreversíveis e demandam do indivíduo 

adaptação à situação como forma de garantir seu pleno desenvolvimento (ALMEIDA; 

LOPES; SIMÕES, 2012; MOREIRA; GOMES; SÁ, 2014). 

A “Desnutrição” é classificada em magreza acentuada (< Escore Z -3) ou magreza 

(≥ Escore Z -3 e < Escore Z -2), baseado no IMC e análise dos gráficos correspondentes aos 

adolescentes. Possui estreita relação com os hábitos alimentares maternos, demonstrando que 

mães desnutridas predispõem ao nascimento de uma criança com a mesma condição. 

Ocorrem alterações no neurodesenvolvimento (linguagem e memória), desenvolvimento 

físico (crescimento, habilidades motoras finas e grossas) e desenvolvimento socioemocional.  

Os prejuízos nutricionais levam ainda ao aparecimento de doenças infecciosas e 

manifestações parasitárias devido à debilidade imunológica (CUNHA; LEITE; ALMEIDA, 

2015; FERREIRA, et al., 2013; OMS, 2007). 

 Outro aspecto observado foi a “marginalização social” representada pelo processo 

dinâmico de aceitação e inserção do indivíduo no meio social. Envolve o contexto familiar 

e/ou ambientes sociais (ambiente escolar, bairro ou igreja), relacionado às atividades 

esportivas (grau de força muscular e altura) ou à sala de aula, pela formação dos grupos de 
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amizades. No ambiente familiar, as relações tornam-se difíceis pelo sentimento de 

incompreensão dos adolescentes frente aos familiares. Essa dinâmica demonstra a dificuldade 

do adolescente em driblar os conflitos internos e aceitar as transformações corporais que 

favoreçam sua integração à sociedade adulta, auto-estima, identidade e segurança pessoal 

(BECKER, 2017). 

A “obesidade”, por sua vez, é classificada em sobrepeso (> Escore Z + 1 e ≤ Z 

+2); obesidade (>Escore Z +2 e ≤ Escore Z +3) ou obesidade grave (> Escore Z +3), 

predisponente às doenças cardiovasculares e metabólicas em adolescentes. A prevalência de 

sul-americanos com obesidade ultrapassam índices americanos e europeus e aumentam as 

chances do aparecimento de condições clínicas como diabetes e hipertensão. Relaciona-se 

também aos aspectos psicossociais com alteração da imagem corporal, relacionamento com 

amigos, prática de esportes e problemas escolares. Vale salientar que os parâmetros de 

desnutrição e obesidade variam em cada população (crianças, adolescentes, adultos e idosos) 

(BOZZA, et al., 2014; JESUS, et al., 2015; OMS, 2007). 

As “infecções” são representadas por patologias decorrentes da exposição a micro-

organismos que levam a prejuízos no desenvolvimento. Dentre as infecções mais comuns 

temos a poliomielite; HIV/AIDS; parasitoses e meningite. A poliomielite pode gerar 

alterações no sistema nervoso resultando em déficits cognitivos e alterações de 

comportamento. As manifestações envolvem alterações motoras, manifestações endócrinas 

por comprometimento do hipotálamo ou hipófise, como a puberdade precoce; alterações 

psíquicas como distúrbios de atenção, memória, linguagem e retardo no desenvolvimento 

neuropsicomotor. Pode haver ainda obstruções intestinais, desnutrição e anemia ferropriva 

(CARVALHO, et al.,2012; PAULA, et al., 2012; SZTAJNBOK, 2012). 

No tocante ao vírus HIV, causador da Síndrome da imunodeficiência humana 

(AIDS), o acompanhamento do estado de saúde relaciona-se à replicação viral e progressão 

da doença. A dosagem dos medicamentos é feita pelo estadiamento da puberdade, 

denominado estágios de Tanner, resistência medicamentosa e efeitos colaterais. As 

dificuldades sociais enfrentadas incluem problemas escolares, acesso aos serviços de saúde e 

atuação profissional. Com relação às parasitoses, a literatura evidencia dificuldades de 

aprendizagem com perda da concentração, leitura prejudicada, escrita e dislalia. As 

meningites são exemplos também de fatores causais da deficiência auditiva, deficiência 

cerebral e retardo mental (PAULA, et al.,2012). 

A “dor crônica” alcança prevalência de 6% em crianças e adolescentes, resultando 

em impactos significativos na qualidade de vida, principalmente no domínio psicológico, 
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neuromotor e sensitivo. As dores crônicas mais prevalentes envolvem dores em membros, 

cefaléia, dores abdominais e dorsalgias. O aumento da frequência e intensidade levam ao 

aparecimento de queixas somáticas e limitações para atividades diárias, incluindo 

absenteísmo escolar e menor desempenho acadêmico. Possui causas variadas como 

traumáticas, iatrogênicas, infecciosas, neurológicas, metabólicas, neoplásicas e congênitas 

(MASCELLA, 2016; TOSTE; PALHAU; AMORIM, 2012). 

Para o fator relacionado “Não aceitação das transformações corporais”, Cubrelati et 

al. (2014) apontam que os principais aspectos envolvem preocupações com o peso. 

Considerar-se acima do peso ou abaixo leva a comportamentos de restrição alimentar auto 

imposta, que, em sua maioria, passam despercebidos pelos pais. Os meios de comunicação 

exercem grande poder sobre os comportamentos adolescentes, bem como a falta de apoio 

social para lidar com essas transformações. Isso gera uma preocupação excessiva com o 

corpo e à insatisfação das mudanças ocorridas nesse período frente aos padrões sociais. 

Como último aspecto analisado, tem-se o “trauma psicológico” que pode ser 

manifestado por situações de acidentes, sequestros e/ou intrafamiliares, por meio da agressão 

física, psicológica, negligência e sexual. Os danos ao desenvolvimento correspondem, 

principalmente, ao domínio psicológico representado por situações de medo do agressor, 

vergonha, isolamento social, dissociação afetiva, transtornos psiquiátricos, ideação suicida, 

além de problemas cognitivos. Em situações de abuso sexual destacam-se dificuldades de 

aprendizagem, consumo excessivo de álcool e outras drogas, disfunções menstruais, 

depreciação da imagem corporal e baixa autoestima (MACHADO; SANCHES, 2014). 

Na perspectiva dos indicadores clínicos relacionados à proposição diagnóstica 

“Atraso no desenvolvimento”, destaca-se especificidade para: “Transtornos alimentares”, 

“Baixa autoestima”, “Comportamento dependente” e “Atividade de vida diária 

prejudicada”,“insatisfação com a própria imagem”, “comportamento de internalização”, 

“comportamento de externalização”, “insegurança emocional” e “maturação sexual alterada”. 

O primeiro consequente refere-se aos “Transtornos alimentares” (TA). A 

inadequação alimentar nos adolescentes, muitas vezes, decorre da rotina familiar marcada 

pelo consumo de alimentos com baixo valor nutricional, além de modificações corporais 

incluindo ganho ou perda de peso e aumento estatural. Inicia-se um processo de insatisfação 

com a imagem resultando em restrições alimentares (como anorexia nervosa e bulimia), 

potencializadas pela obesidade prévia, influência da mídia, cobranças familiares e críticas 

sociais. As consequências ao desenvolvimento incluem a desnutrição crônica e retardo no 

crescimento e desenvolvimento puberal (ARAÚJO, 2016; GONÇALVES, et al., 2013). 
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O segundo indicador clínico “Baixa autoestima”, possui estreita relação com a 

insatisfação corporal. A autoestima baseia-se na concepção que o indivíduo estabelece sobre 

si refletidos por comportamentos positivos ou negativos. Sentimentos de inutilidade, fracasso, 

valorização do outro em detrimento de si mesmo e ausência de expectativas futuras 

repercutem na baixa-estima desse adolescente. É potencializada por situações de 

vulnerabilidade social como violência física, verbal, simbólica e bullying, em relações 

familiares ou sociais que levam o adolescente a desenvolver comportamentos pessimistas e 

destrutivos (BRITO; OLIVEIRA, 2013; FORTES, et al., 2014). 

O “comportamento dependente” pode ser compreendido como a necessidade de 

auxílio para a execução de atividades diárias e interação social, relacionado ao 

desenvolvimento das capacidades cognitivas e motoras. Está relacionado aos distúrbios 

genéticos, traumas físicos, lesões cerebrais e doenças crônicas, como também uma atitude 

super protetora dos cuidadores, anulando oportunidades dos adolescentes realizarem 

atividades de modo independente.  A dependência pode ser avaliada quanto ao grau para 

cuidados pessoais, mobilidade, controle dos esfíncteres, locomoção, comunicação e cognição 

social (CARVALHO, et al., 2014; NASCIMENTO; CARVALHO; BLASCOVI-ASSIS, 

2014). 

A “atividade de vida diária prejudicada” reflete diretamente na qualidade de vida do 

sujeito e na sua rotina devido a diversas condições, como o acometimento de doenças 

crônicas ou lesões cerebrais. O prejuízo na realização de atividades decorre de sequelas 

físicas ou mentais, bem como condições relacionas à depressão, responsáveis por 

incapacidades funcionais e cognitivas. Em consequência, são observadas faltas escolares ou 

no trabalho, limitação para a prática de esportes e recreação, sono inadequado e criação de 

vínculos sociais. Nesse contexto, faz-se necessário o apoio social e o suporte familiar como 

estratégias de auxílio na melhoria da qualidade de vida dessa clientela (GAZOTTI, et 

al.,2013; RANGEL, BELASCO, DISCINI, 2013). 

Como quinto indicador clínico é demonstrado a “insatisfação com a própria 

imagem” resultante não só de mudanças próprias do crescimento e desenvolvimento do 

adolescente, mas também de cobranças sociais para atender ao padrão de beleza estabelecido. 

É influenciada por fatores sociais, fisiológicos, psicológicos e ambientais, podendo 

desencadear problemas como baixa autoestima e transtornos alimentares. O adolescente entra 

em um processo de insatisfação com a imagem pelo aparecimento de caracteres sexuais 

(pelos e mamas), mudanças de peso e estatura, adotando comportamentos de risco pela 
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necessidade de pertencer a um grupo e ser aceito (FINATO, et al., 2013; MARTINS; 

PETROSKI, 2015). 

Outro aspecto observado é o “comportamento de internalização” marcado pela 

dificuldade em compartilhar emoções, as quais são internalizadas e acabam resultando em 

problemas sócio-emocionais, como ansiedade, depressão e baixa autoestima, problemas 

familiares (sentimento de rejeição, vitimização e poucos vínculos de amizade) e problemas 

escolares (relacionamento professor-aluno e rendimento escolar). Os adolescentes vão se 

tornando tímidos e retraídos nas relações familiares. No ambiente escolar, o comportamento é 

agravado pelas dificuldades em manter vínculos sociais, provocando o isolamento pelos 

colegas (RIBEIRO et al., 2015). 

O “comportamento de externalização”, por sua vez, está relacionado a problemas 

emocionais, impulsividade, personalidade e a busca por experiências intensas, muitas vezes 

conflitantes. A ausência de punição sobre os atos praticados e o relacionamento com 

adolescentes apresentando a mesma problemática podem agravar a situação marcada pela 

desinibição e agressividade. No contexto familiar há dificuldades de convivência por 

oposição às normas estabelecidas em casa. No cenário social são observados problemas na 

relação professor-aluno e aluno-colegas de sala, demonstrando comportamento hostil e pior 

rendimento escolar (CARVALHO; NOVO, 2014).  

O penúltimo componente avaliado foi a “insegurança emocional”, resultante de 

conflitos familiares (discussão, divórcio) e sociais que impactam negativamente sobre o 

desenvolvimento cognitivo, psicológico e relacional humano. Os sentimentos e agressões 

demonstrados durante uma discussão familiar despertam emoções negativas nos adolescentes, 

como tristeza, ansiedade e perturbação, pela impossibilidade de controlar, reduzir ou evitar os 

conflitos observados.  O desequilíbrio emocional pode aproximar os adolescentes de más 

companhias e desenvolver sentimentos como ideação suicida, culpa, desesperança, 

retraimento social e ansiedade (AYALA et al., 2014). 

Por fim, demonstra-se a “Maturação sexual alterada” a qual é marcada por inúmeras 

alterações hormonais decorrentes do processo de crescimento e desenvolvimento do 

adolescente. O desenvolvimento da função reprodutiva é acelerado levando ao aparecimento 

de características sexuais primárias e secundárias, influenciado por fatores fisiológicos e 

ambientais. No sexo feminino, observa-se a maturação primária do ovário, útero e vagina, e 

secundariamente o desenvolvimento de mamas e pelos pubianos. No sexo masculino as 

mudanças primárias envolvem testículos, próstata e espermatogênese, e as características 
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secundárias relacionam-se ao pênis, surgimento de pelos pubianos, axilares e faciais, e 

mudança da voz (FARIA, et al., 2013). 

Diante da análise supracitada, percebe-se a relação entre as variáveis estudadas e o 

desenvolvimento humano, justificando, frente à literatura, a importância da proposição 

diagnóstica de enfermagem ”Atraso no desenvolvimento”, no sentido de identificar aspectos 

capazes de gerar prejuízos ao adolescente e, consequentemente, sequelas na fase adulta. 

 

6 CONCLUSÃO 

 

Conclui-se que, na análise de conteúdo, foram modificados os fatores relacionados à 

proposição diagnóstica “Atraso no desenvolvimento” de 16 para 18 termos por meio da 

realocação de “Transtorno do déficit de atenção e hiperatividade” e acréscimo do “Trauma 

psicológico” para compor os antecedentes. Os indicadores clínicos, por sua vez, passaram de 

14 para 12 termos devido à exclusão de “Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade” e 

“Dificuldade de expressar emoções”. As alterações foram realizadas conforme o consenso 

dos especialistas. 

Na segunda etapa, validação de clínica, identificou-se a prevalência do “Atraso no 

desenvolvimento” de 18,26% nos adolescentes escolares. Os fatores relacionados que 

apresentaram associação estatística significativa foram: Marginalização social, Dor crônica, 

Não aceitação às transformações corporais da puberdade e Trauma Psicológico. No tocante 

aos indicadores clínicos, nenhum deles apresentou sensibilidade à proposição diagnóstica 

estudada, entretanto, todos demonstraram especificidade ao “Atraso no desenvolvimento”.   

A presença da proposição diagnóstica de enfermagem frente aos indicadores clínicos foi 

observada em 23 análises combinatórias de um total de 61 combinações. 

Assim, o estudo comprova a hipótese estabelecida ao afirmar que o Atraso no 

desenvolvimento é um fenômeno de enfermagem presente em adolescentes com indicadores 

clínicos representativos dessa resposta. 

As limitações do estudo envolveram questões relativas à coleta de dados cuja 

seleção de alunos incluiu, exclusivamente, adolescentes de instituições escolares públicas; 

análise parcial do fator relacionado “condições obstétricas maternas ou neonatais” na 

população estudada por dificuldades no acesso aos familiares para obtenção de informações; 

e exclusão do fator relacionado “transtorno de déficit de atenção e hiperatividade” pela 

ausência de registros escolares assegurando essa condição.  

Não foi possível, ainda, avaliar o indicador clínico “déficit de função executiva” por 
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precisar ser questionado aos pais o comportamento dos adolescentes e o indicador clínico 

“lesão cerebral” pela ausência na população estudada frente aos critérios de exclusão 

considerarem “estar com estado físico e/ou mental alterado”. Ademais, trata-se de um estudo 

transversal que representa a realidade evidenciada em alunos de um município da região 

nordeste durante um determinado espaço de tempo.  

A partir da pesquisa, espera-se contribuir com o fortalecimento da política pública 

voltada ao adolescente e para o raciocínio clínico dos enfermeiros, no tocante à assistência de 

saúde prestada aos adolescentes no âmbito escolar. Além disso, contribuir para a inserção da 

proposição diagnóstica “Atraso no desenvolvimento” na taxonomia da NANDA 

Internacional. Assim, sugere-se a reintrodução dos termos como diagnósticos distintos, no 

sentido de conferir adequabilidade às condições clínicas envolvidas em cada processo. 
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APÊNDICE A – Carta convite para a participação dos avaliadores no estudo (1ª etapa).  

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE  

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU EM ENFERMAGEM  

   

CARTA CONVITE   
 

Prezado enfermeiro avaliador, 

  Somos mestrandas do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte e estamos desenvolvendo a pesquisa intitulada 

“Construção de diagnósticos de enfermagem relacionados ao atraso no crescimento e atraso 

no desenvolvimento em adolescentes”, sob a orientação da Profª. Drª. Ana Luisa Brandão de 

Carvalho Lira. 

Por meio desta, solicitamos a sua colaboração na análise de conteúdo dos diagnósticos 

de enfermagem Atraso no crescimento e Atraso no desenvolvimento, os quais serão 

propostos como dois novos diagnósticos da NANDA Internacional. O estudo objetiva 

reformular o diagnóstico de enfermagem Crescimento e desenvolvimento que resultará na 

separação deste em: 1) Atraso no crescimento e 2) Atraso no desenvolvimento mediante sua 

aplicação clínica aos adolescentes no âmbito escolar.  

 Dessa forma, o Sr. (a) precisará participar de um grupo focal a ser realizado no 

Departamento de Enfermagem-UFRN, durante quatro encontros, com duração máxima de 

duas horas cada, no qual o Sr. (a) atuará em debates sobre a apreciação dos diagnósticos 

Crescimento e Desenvolvimento, sendo destacados os itens: definições das proposições dos  

diagnósticos de enfermagem propostos, a adequação quanto aos domínios nos quais se 

enquadrariam esses novos diagnósticos na taxonomia da NANDA Internacional, bem como 

acerca dos indicadores clínicos e fatores relacionados a serem inclusos nos referidos 

diagnóstico e suas definições empíricas e conceituais. Assim, por meio desses encontros, o 

(a) Sr. (a) discutirá com outros participantes sobre essa temática, com vista a atingir um 

consenso sobre possíveis modificações no conteúdo construído na análise conceitual dos 

diagnósticos estabelecidos.   

Caso aceite participar desta pesquisa, peço que confirme por e-mail sua 

participação para que possamos marcar a data da primeira reunião. Estamos no aguardo de 

sua resposta e desde já agradecemos por sua honrosa colaboração.  
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Atenciosamente, Isadora Lorenna Alves Nogueira e Kadyjina Daiane Batista Lucio 

(Mestrandas) e Ana Luisa Brandão de Carvalho Lira (Orientadora).  
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APÊNDICE B – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para os avaliadores (1ª etapa). 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

 PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU EM ENFERMAGEM   

   

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido   

   

Somos Isadora Lorenna Alves Nogueira e Kadyjina Daiane Batista Lucio, 

mestrandas do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte e este é um convite para participar da pesquisa: Construção de 

diagnósticos de enfermagem relacionados ao atraso no crescimento e atraso no 

desenvolvimento em adolescentes, que tem como pesquisador responsável a Profª. Drª. 

Ana Luisa Brandão de Carvalho Lira.  

Esta pesquisa pretende reformular o diagnóstico de enfermagem Crescimento e 

desenvolvimento resultando na separação deste em: 1) Atraso no crescimento e 2) Atraso 

no desenvolvimento. Inicialmente, serão examinados os dados resultantes da análise de 

conceito outrora realizada, sucedendo-se, posteriormente, a análise de conteúdo 

por enfermeiros avaliadores através de um grupo focal, e, ao final, a validação do 

instrumento de coleta de dados por esses. Ademais, a validação clínica em adolescentes dos 

diagnósticos de enfermagem propostos.  

O motivo que nos leva a fazer este estudo surge pela estreita relação entre os 

termos Crescimento e Desenvolvimento os quais, muitas vezes, são empregados como 

sinônimos. A NANDA Internacional em sua versão 2012-2014 elencou o Crescimento e 

desenvolvimento como um diagnóstico de enfermagem único. No entanto, 

na sua versão atual esse diagnóstico não está incluso. Ressalta-se, assim, a necessidade do 

estudo em diferenciar os conceitos Crescimento e Desenvolvimento, abordando-os como 

termos distintos, embora inter-relacionados.   

A delimitação desses conceitos permitirá a avaliação clínica detalhada 

e, consequentemente, a identificação do atraso no crescimento 

e/ou no desenvolvimento desses indivíduos, possibilitando ações mais direcionadas ao 

problema encontrado.  

Caso aceite participar da pesquisa, o (a) senhor (a) contribuirá com primeira etapa 

desta pesquisa, a qual envolve a análise de conteúdo dos diagnósticos estudados, por meio 

de um grupo focal a ser realizado no Departamento de Enfermagem-UFRN, durante seis 

encontros, com duração máxima de duas horas cada, no qual o (a) senhor (a) participará de 
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debates sobre a apreciação dos diagnósticos Atraso no crescimento e Atraso no 

desenvolvimento, sendo destacados os itens: definição das proposições dos diagnósticos de 

enfermagem, a adequação quanto aos domínios nos quais se enquadrariam esses novos 

diagnósticos na taxonomia da NANDA Internacional, bem como acerca dos indicadores 

clínicos e fatores relacionados a serem inclusos nos referidos diagnósticos e suas definições 

operacionais e conceituais.  

Assim, por meio desses encontros, o (a) senhor (a) discutirá com outros 

participantes sobre essa temática, com a presença do pesquisador que será o intermediador 

da discussão, com vista a atingir um consenso sobre possíveis modificações no conteúdo 

construído na análise conceitual dos diagnósticos estabelecidos. Ressalta-se que o debate 

será submetido à gravação de voz, após sua prévia autorização. 

Destaca-se que sua participação é voluntária, o que significa que o (a) senhor (a) 

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

nenhum prejuízo ou penalidade. Além disso, a pesquisa não oferece risco à sua integridade 

física, entretanto, em virtude do debate exigir um raciocínio complexo, a pesquisa pode 

oferecer risco de cansaço mental.  

Com o objetivo de minimizar esse risco, os encontros serão divididos em quatro, os 

quais ocorrerão com intervalos de 10 em 10 dias, não sendo extrapolada, em cada 

encontro, a carga horária máxima de duas horas, as quais serão divididas em dois 

momentos, com intervalo de 15 minutos após se completar uma hora do debate. Somado a 

isso, a pesquisa oferece benefícios indiretos por propor dois novos diagnósticos à 

taxonomia da NANDA Internacional fornecendo, assim, duas novas terminologias à prática 

de enfermagem, amparada por pesquisa científica. 

Em caso de algum problema que o (a) senhor (a) possa ter relacionado com a 

pesquisa, terá direito a assistência gratuita que será prestada pelo SAMU (Serviço de 

Atendimento Móvel às urgências), o qual será acionado pelo pesquisador por meio do 

número 192, caso necessário. 

Todas as informações obtidas serão sigilosas, entretanto, os dados serão divulgados 

em congressos ou publicações científicas, mas seu nome não será identificado em nenhum 

momento. Os dados serão armazenados pelo pesquisador responsável em local seguro, por 

um período de cinco anos. Se o (a) senhor (a) tiver algum gasto relacionado à sua 

participação na pesquisa, será ressarcido, caso solicite. Em qualquer momento, se o (a) 

senhor (a) sofrer algum dano comprovadamente decorrente desta pesquisa, terá direito à 

indenização.  
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Qualquer dúvida sobre a ética dessa pesquisa você deverá ligar para o Comitê de 

Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, telefone 3215-

3135. Ademais, durante todo o período da pesquisa o (a) senhor (a) poderá tirar suas 

dúvidas ligando para a professora Drª. Ana Luisa Brandão de Carvalho Lira, responsável 

pela pesquisa, por meio do telefone (84) 3215-3889. 

Este documento foi impresso em duas vias. Uma cópia ficará com o (a) senhor (a) e 

outra com o pesquisador responsável, a professora Drª. Ana Luisa Brandão de Carvalho Lira.  

Consentimento Livre e Esclarecido   

Após ter sido esclarecido (a) sobre os objetivos, importância e o modo como os dados 

serão coletados nesta pesquisa, além de conhecer os riscos, desconfortos e benefícios que 

essa trará para mim e ter ficado ciente de todos os meus direitos, concordo em participar da 

pesquisa “Construção de diagnósticos de enfermagem relacionados ao atraso no 

crescimento e atraso no desenvolvimento em adolescentes”, e autorizo a divulgação das 

informações por mim fornecidas em congressos e/ou publicações científicas desde que 

nenhum dado possa me identificar.  

   

Natal, _______ de ____________de ______. 

   

Assinatura do participante:______________________________________________   

   

Declaração do pesquisador responsável   

Como pesquisador responsável pelo estudo “Construção de diagnósticos de 

enfermagem relacionados ao atraso no crescimento e atraso no desenvolvimento em 

adolescentes”, declaro que assumo a inteira responsabilidade de cumprir fielmente os 

procedimentos metodologicamente e direitos que foram esclarecidos e assegurados ao 

participante desse estudo, assim como manter sigilo e confidencialidade sobre a identidade 

do mesmo.  

Declaro ainda estar ciente que na inobservância do compromisso ora assumido 

estarei infringindo as normas e diretrizes propostas pela Resolução 466/12 do Conselho 

Nacional de Saúde – CNS, que regulamenta as pesquisas envolvendo o ser humano.  

   

Natal, _______ de ____________de ______.  

   

Assinatura do pesquisador:_______________________________________________ 
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APÊNDICE C – Instrumento norteador do grupo focal (1ª etapa). 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU EM ENFERMAGEM 

CURSO DE MESTRADO ACADÊMICO E DOUTORADO 

 

Avaliador (a):__________________________________________ Data:___/____/___ 

 

INSTRUMENTO – PROPOSIÇÃO DIAGNÓSTICA 

 ATRASO NO DESENVOLVIMENTO 

Definição do diagnóstico: “Desenvolvimento abaixo do esperado para indivíduos entre 10 e 

19 anos, ocasionado por déficit na cognição, e/ou comportamento e/ou físico”. 

ANTECEDENTES 

Ambiente familiar desfavorável 

Definição conceitual: Estado de desequilíbrio familiar capaz de influenciar negativamente a 

rotina do adolescente. 

Referencial empírico: em entrevista, investigar o nível de alfabetização dos pais, estado civil, 

renda familiar, histórico familiar (doenças, principalmente quanto a síndromes), 

relacionamento com os pais, se já sofreu ou sofre algum abuso dos membros da família e como 

é a relação com seus parentes. Identificar a ocorrência de pelo menos um episódio de 

notificação à autoridade de proteção à criança/ adolescente para confirmar algum tipo de 

abuso. 

Condições obstétricas maternas ou neonatais 

Definição conceitual: interrupções e distúrbios da gravidez, no trabalho de parto, no 

nascimento e no período neonatal inicial.  

Referencial empírico: Em entrevista, investigar: exposição ao cigarro durante o 1º trimestre 

da gravidez (limite de 10 ou mais cigarros/ dia); consumo excessivo de álcool (5 ou mais 

copos em um dia); uso de drogas ilícitas durante o período perinatal; alterações nutricionais 

(desnutrição, obesidade e diabetes gestacional); complicações no parto (hipóxia neonatal e 

hipertensão gestacional); prematuridade; baixo peso ao nascer e/ou anomalias. 

Doença crônica  

Definição conceitual: doenças permanentes causadas por alterações patológicas irreversíveis 

que produzem incapacidade e exigem supervisão, observação e cuidados.  
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Referencial empírico: durante a anamnese, o indivíduo deverá ser questionado quanto à 
presença de doenças crônicas, a exemplo das doenças inflamatórias, tais como: doença celíaca, 

fibrose cística, artrite juvenil idiopática, diabetes mellitus, doenças renais, asma brônquica, 

anemia crônica. O prontuário deverá ser consultado acerca de antecedentes pessoais do 

adolescente. 

Desnutrição 

Definição conceitual: condição clínica caracterizada pela deficiência de um ou mais 

nutrientes essenciais. 

Referencial empírico: estimar o índice de massa corporal (IMC). Se: magreza acentuada (< 

Escore Z -3) ou magreza (≥ Escore Z -3 e < Escore Z -2), caracteriza-se a desnutrição. 

 

 Classificação do estado nutricional por IMC e idade, caderneta do adolescente 

(menina). 

          

 Classificação do estado nutricional por IMC e idade, caderneta do adolescente 

(menino). 

 

Marginalização social 

Definição conceitual: Exclusão social que resulta no comprometimento das interações sociais 

e ajustamento social que abrange a qualidade das relações do adolescente com os outros.  

Referencial empírico: em entrevista, questionar o indivíduo sobre episódios de exclusão 

social. 
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Distúrbios genéticos  

Definição conceitual: alterações cromossômicas, herdadas ou não, manifestadas em qualquer 
ciclo de vida. 

Referencial empírico: Verificar em registro escolar, prontuário e/ou indagar ao 

adolescente/familiar quanto à presença de distúrbios genéticos: síndrome de tunner, síndrome 

de down, fibrose cística, anemia falciforme, talassemia, distrofia muscular de duchenne, 

doença de Huntington, doença de Tay-Sachs e hipotireioidismo congênito.  

Abuso de substâncias psicotrópicas 

Definição conceitual: Consumo excessivo de drogas lícitas ou ilícitas que causem alterações 

comportamentais, no nível de consciência e na percepção.  

Referencial empírico: Para identificar se o adolescente está com dependência, deve-se avaliar 

as repercussões do consumo de substâncias psicoativas na qualidade de vida desse. Há sete 

indicadores utilizados como critérios de avaliação, a presença de três ou mais destes, em um 

período de doze meses, caracteriza sua dependência (PEREIRA, 2001). São eles: 

1) Compulsão pelo uso; 

2) Consciência da compulsão;  

3) Consumo além do pretendido;  

4) Tentativa de sucesso para reduzir a quantidade de consumo; 

5) Diminuição do tempo dedicado ao lazer, trabalho ou escola para obter ou consumir 

psicoativos;  

6) Consumo para aliviar a abstinência; 

7) Necessidade de aumentar as doses para obter o mesmo efeito.   

Efeitos indesejáveis de terapias  

Definição conceitual: efeitos terapêuticos não desejados capazes de afetar os sistemas e 

interferir no desenvolvimento do adolescente.  

Referencial empírico: em entrevista, investigar a realização de radioterapia, quimioterapia, 
tratamento para doença renal crônica, terapia com corticoides e antirretrovirais, com a 

ocorrência de algum efeito adverso. Realizar exame físico para verificar a presença de 

alterações relacionadas a esses eventos. 

Exposição a substâncias tóxicas 

Definição conceitual: exposição ambiental ou alimentar, a agentes contaminantes físico-

químicos contaminantes como: metais pesados, substâncias radioativas e pesticidas. 

Referencial empírico: investigar condições sanitárias da região em que o adolescente esteja 

inserido; questionar tipo de exposição a substâncias tóxicas como arsênio, cádmio, chumbo, 

mercúrio e organofosforados. Realizar análise de sumário de urina e bioquímica sanguínea. 

Obesidade 

Definição conceitual: doença crônica caracterizada pelo excesso de gordura corporal que 

causa prejuízos à saúde do indivíduo. 

Referencial empírico: estimar o índice de massa corporal (IMC). Se: sobrepeso (> Escore Z 

+ 1 e ≤ Z +2); obesidade (>Escore Z +2 e ≤ Escore Z +3) ou obesidade grave (> Escore Z +3), 

caracteriza-se a obesidade. 
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 Classificação do estado nutricional por IMC e idade, caderneta do adolescente 

(menina). 

 

 Classificação do estado nutricional por IMC e idade, caderneta do adolescente 

(menino). 

 

Privação emocional 

Definição conceitual: privação afetivo e sentimental que provoquem emoções negativas.  

Referencial empírico: investigar relacionamento familiar e social que envolvam transtorno de 

apego relacionado ao distanciamento das relações familiares, remoção da casa da família, 

separação abrupta dos responsáveis, institucionalização da criança, formas severas de abuso, 

adoção e negligência aos cuidados básicos, que repercutam em emoções negativas. 

Infecções 

Definição conceitual: exposição a micro-organismos estranhos capazes de se multiplicar e 

provocar alterações patológicas de maior gravidade. 

Referencial empírico: Questionar sobre doenças infecciosas prévias (poliomielite; 

HIV/AIDS; parasitoses e meningite) capazes de afetar negativamente o desenvolvimento do 

indivíduo.  

 

Lesão cerebral 

Definição conceitual: destruição ou degeneração do tecido cerebral capazes de afetar o 

desenvolvimento. 
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Referencial empírico: Realizar o exame físico neurológico e investigar a ocorrência de lesões 
cerebrais isquêmicas, neoplásicas e traumáticas.  

Traumas físicos permanentes 

Definição conceitual: Lesão irreversível nos seguimentos corpóreos que afetem o 

desenvolvimento. 

Referencial empírico: Questionar sobre traumas físicos permanentes na infância e/ou na 

adolescência que afetem o desenvolvimento (fraturas vertebrais e torácicas resultando em 

plegia; amputação de membros). 

Dor crônica 

Definição conceitual: dor recorrente ao organismo com duração de pelo menos 3 meses. 

Referencial empírico: Questionar a ocorrência de dor por período superior a três meses. 

Não aceitação às transformações corporais da puberdade 

Definição conceitual: o adolescente não está satisfeito com as mudanças puberais ou não 

consegue deixar o luto pelo corpo infantil.  

Referencial empírico: questionar como ele está se sentindo quanto às modificações puberais. 

Trauma psicológico  

Definição conceitual: Dano gerado por um evento estressor externo o qual resulta na 

transgressão das defesas psicológicas naturais do indivíduo.  

Referencial empírico: Em entrevista, investigar acontecimentos estressores (separação 

conjugal, perda de familiares, acidentes, sequestros, violência sexual, incapacitação ou danos 

na autoimagem, conflitos familiares, decepções e experiências humilhantes) capazes de alterar 

as barreiras psicológicas naturais do adolescente, afetando seu desenvolvimento. 

Transtorno do déficit de atenção e Hiperatividade (TDAH) 

Definição conceitual: transtorno neurobiológico, de causas genéticas, que aparece na infância 

e frequentemente acompanha o indivíduo por toda a sua vida. 

Referencial empírico: Questionar ou investigar em histórico escolar sobre a presença da 

TDAH. 

CONSEQUENTES 

Biossocial 

Maturação sexual alterada 

Definição conceitual: Atraso ou surgimento precoce de características sexuais primárias ou 

secundárias, representado por Tanner não adequado à idade. 
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Referencial empírico: inspecionar os critérios e definições descritos por Tanner. As meninas 
no começo da puberdade estão nos estágios 2 de Tanner ou superior para pelos pubianos e 

desenvolvimento das mamas. A puberdade completa quando elas apresentarem estágio 4 ou 

superior de Tanner para esses aspectos. Os meninos, ao iniciar a puberdade, apresentam 

estágio 2 ou superior de Tanner para pelos pubianos e desenvolvimento genital, e ao final 

dessa fase, Tanner estágio 4 ou superior. Será considerado atraso ou surgimento precoce 

quando constatado a ausência de qualquer desenvolvimento puberal em 2 desvios-padrão (DP) 

acima e abaixo da média utilizada para definir os limites da variabilidade normal, o que 

corresponde a uma idade de aproximadamente 14 anos para meninos e 13 anos para as 

meninas.  

 

 
Para mulheres: Desenvolvimento das mamas: M1 (mama infantil); M2 (8-13 anos); M3 (10-

14); M4 (11-15); M5 (13-18). Desenvolvimento de pelos pubianos: P1 – pré-adolescência; 

P2 (9-14 anos); P3 (10-14,5); P4 (11-15); P5 (12-16,5). 
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Para homens: Desenvolvimento da genitália: G1 (infantil); G2 (10-13,5); G3 (10,5-15); G4 
(11,5-16); G5 (12,5-17). Desenvolvimento de pelos pubianos: P1 (pré-adolescência); P2 (11-

15,5); P3 (11-16); P4 (12-16,5); P5 (15-17).  

 

Baixa autoestima 

Definição conceitual: necessidades não supridas de estima relacionada à falta de amor 

próprio, desconfiança de si mesma, inferiorização e desvalorização pessoal. 

Referencial empírico: Avaliar a baixa autoestima por meio da Escala de Autoestima de 

Rosenberg (EAR): 

 

De maneira geral, sente-se satisfeito com você? 

Sente-se desqualificado ou inferior aos outros? 

Acredita que possui boas qualidades? 

Acredita ser capaz de fazer as coisas tão bem quanto as outras pessoas, desde que ensinado? 

Sente-se insatisfeito com as coisas que já realizou em sua vida? 

Considera-se inútil? 

Reconhece o seu valor quando comparado a outras pessoas? 

Considera-se incapaz de reconhecer o seu valor? 

Sente-se fracassado? 

Considera-se otimista? 
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*A atribuição dos pontos para as afirmativas 1, 3, 4, 7, 10, será: 0 (concordo plenamente); 1 
(concordo); 2 (discordo); 3 (discordo plenamente).  Para as afirmativas 2, 5, 6, 8, 9, por sua 

vez, será: 3 (concordo plenamente); 2 (concordo); 1 (discordo); 0 (discordo plenamente). A 

soma resultará em: auto estima elevada (30 a 40 pontos); auto estima média/ sem presença de 

auto estima grave (26 a 29 pontos) e baixa auto estima (< 25 pontos). 
 
O adolescente, portanto, apresentará baixa autoestima quando constatado valores na EAR 

inferiores a 25 pontos. 

Insatisfação com a própria imagem 

Definição conceitual: insatisfação com a auto-imagem capaz de comprometer a saúde física 

e/ou mental dos indivíduos.  

Referencial empírico: questionar ao adolescente como ele se vê, investigando até que ponto a 

insatisfação com sua aparecia pode estar afetando algum aspecto de sua saúde física e/ou 

mental. 

Cognitivo 

Baixo desempenho escolar 

Definição conceitual: prejudicada aquisição de habilidades sobre leitura, escrita e raciocínios.  

Referencial empírico: investigar histórico escolar do adolescente questionando se houve 

reprovação ao longo desse período.  

Comunicação prejudicada 

Definição conceitual: dificuldades de comunicação receptiva, escuta, expressiva e escrita.  

Referencial empírico: Durante a entrevista, observar a capacidade de compreensão das 

instruções verbalizadas, escrita, oratória e expressões corporais. 

Atividade de vida diária prejudicada 

Definição conceitual: dificuldades do indivíduo em elaborar atividades de vida diárias como 

comer, vestir, executar tarefas domésticas, escolares e sociais. 

Referencial empírico: na anamnese, questionar se ele sente alguma dificuldade em atividades 

como comer, vestir, tomar banho, ir à escola, brincar, fazer esportes, usar o telefone e fazer os 

trabalhos escolares. 

Déficit de função executiva 

Definição conceitual: dificuldades no desenvolvimento do comportamento consciente e 

orientado no qual o adolescente não tem ciência das consequências de suas ações. 

Referencial empírico: Questionar junto à família do adolescente a presença de 

comportamentos que expressem a inconsciência de suas ações. 

Psicossocial 

Comportamento de internalização 

Definição conceitual: atitude de introspecção que dificultam a expressão de sentimentos 

acarretando o isolamento. 

Referencial empírico: questionar ao adolescente dificuldade de expressar sentimentos e se 

essa dificuldade afeta negativamente seu cotidiano. 
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Comportamento de externalização 

Definição conceitual: comportamentos exagerados, agressivos, que possam caracterizar uma 

situação de risco à vida. 

Referencial empírico: questionar ao adolescente sobre episódios de comportamentos 

agressivos exagerados que provocaram risco à vida. 

Transtornos alimentares 

Definição conceitual: padrão de comportamento alimentar que causam severos prejuízos à 
saúde do adolescente. 

Referencial empírico: questionar ao adolescente se está satisfeito com o seu peso, se essa 

insatisfação causa algum transtorno para a sua alimentação, questionar sobre a culpa após se 

alimentar e se essa culpa lhe faz provocar o vômito. 

Insegurança emocional 

Definição conceitual: estado emocional que caracteriza sentimento de inferioridade e 

rejeição. 

Referencial empírico: investigar o adolescente sobre medo de ser rejeitado/criticado e se 
sente-se inferior a outras pessoas. 

Comportamento dependente 

Definição conceitual: processo interpessoal pelo qual o adolescente não desenvolve uma 

maior capacidade para o comportamento independente no contexto de ligações familiares e 

pessoais. 

Referencial empírico: questionar o adolescente sobre a dependência em realizar atividade do 

cotidiano. 
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APÊNDICE D – Termo de autorização de voz dos avaliadores (1ª etapa). 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE  

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU EM ENFERMAGEM 

 

Termo de autorização para gravação de voz 

Eu,_______________________________________, depois de entender os riscos e 

benefícios que a pesquisa intitulada “Construção de diagnósticos de enfermagem 

relacionados ao atraso no crescimento e atraso no desenvolvimento em adolescentes” poderá 

trazer e, entender especialmente os métodos que serão usados para a coleta de dados, assim 

como, estar ciente da necessidade da gravação de minha entrevista, AUTORIZO, por meio 

deste termo, os pesquisadores Ana Luisa Brandão de Carvalho Lira, Isadora Lorenna Alves 

Nogueira e Kadyjina Daiane Batista Lucio, a realizar a gravação de minha entrevista sem 

custos financeiros a nenhuma parte. 

Esta AUTORIZAÇÃO foi concedida mediante o compromisso dos pesquisadores 

acima citados em garantir-me os seguintes direitos: 

1. Poderei ler a transcrição de minha gravação; 

2. Os dados coletados serão usados exclusivamente para gerar informações para a 

pesquisa aqui relatada e outras publicações dela decorrentes, quais sejam: revistas científicas, 

congressos e jornais; 

3. Minha identificação não será revelada em nenhuma das vias de publicação das 

informações geradas; 

4. Qualquer outra forma de utilização dessas informações somente poderá ser feita 

mediante minha autorização; 

5. Os dados coletados serão guardados por 5 anos, sob a responsabilidade do(a) 

pesquisador(a) coordenador(a) da pesquisa Ana Luisa Brandão de Carvalho Lira, e após esse 

período, serão destruídos e, 

6. Serei livre para interromper minha participação na pesquisa a qualquer momento 

e/ou solicitar a posse da gravação e transcrição de minha entrevista. 

 

Natal, _______ de ____________de ________. 

 

______________________________________________________________  

Assinatura do participante da pesquisa  

______________________________________________________________  

Assinatura e carimbo do pesquisador responsável 
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APÊNDICE E- Instrumento de pesquisa para a coleta de dados com os adolescentes no 

âmbito escolar (2ª etapa). 

INSTRUMENTO PARA A COLETA DE DADOS Nº 

1) DADOS SOCIODEMOGRÁFICOS Data: Entrevistador: 

ESCOLA:  

1.1 Nome (iniciais): 1.2 Idade (anos): 

1.3 Sexo:1.( ) Feminino 2.( ) Masculino 1.4 Estado civil: 1.(   ) Com 2. (   ) Sem companheiro 

1.5 Raça: 1. (   ) Branca  2. (   ) Negra  3. (   ) Parda 4. ( )Amarela  

1.6 Série/ano:  

1.7: Quantas pessoas moram em sua casa? (incluindo o 

adolescente) 

1.8 Renda familiar (Salários Mínimos): 

1.9 Ocupação dos responsáveis: 1.(  ) Desempregado 2.(   ) Aposentado/Beneficiado 3. (  )Outros:     

2) DADOS CLÍNICOS 

2.1 Ao exame físico neurológico, apresenta duas ou mais das características: dor, crises convulsivas; 

distúrbios do movimento; parestesias; distúrbios auditivos; distúrbios dos nervos cranianos (olfatório, óptico, 

oculomotor, troclear, trigêmeo, abducente, facial, vestibulococlear, glossofaríngeo, vago, acessório, 

hipoglosso);  alterações da linguagem; alterações do nível de consciência; perturbação mental? 

Se sim, qual (is)? ______________________________________________________________ 

2.2 Coluna Vertebral: 1.( ) Normal 2.( ) Cifose 3. ( ) Lordose 4. ( ) Escoliose 5. ( ) Cifoescoliose  

3) AVALIAÇÃO DOS INDICADORES CLÍNICOS E FATORES RELACIONADOS 

3.1 Doença Crônica  1. (  ) Presente      2. (  ) Ausente 

3.2.1 Apresenta alguma doença inflamatória intestinal, tais como: doença celíaca, fibrose cística, artrite 

juvenil idiopática, diabetes mellitus, doenças renais, asma brônquica, anemia crônica, etc. 

Se sim, qual (is)? ______________________________________________________________ 

3.2 Distúrbios genéticos   1. (  ) Presente      2. (  ) Ausente 

3.2.1 Apresenta algum distúrbio genético, tal como: síndrome de Turner, síndrome de Down, fibrose cística, 

anemia falciforme, talassemia, hipotireoidismo congênito, síndrome de Cushing, distrofia muscular de 

Duchenne, doença de Huntington, doença de Tay-Sachs, etc. 

Se sim, qual (is)? ______________________________________________________________ 

3.3 Efeitos indesejáveis de terapias  1. (  ) Presente      2. (  ) Ausente 

Realiza alguma terapia como: radioterapia, quimioterapia, tratamento para doença renal crônica,uso de 

corticoides, uso de retrovirais, etc. Se sim, qual (is)? _________________________________________ 

 

 

3.4 Privação emocional  1. (  ) Presente      2. (  ) Ausente 

3.4.1 Você sofreu alguma ruptura nas relações familiares, como remoção da casa da família, separação dos 

responsáveis, formas severas de abuso, adoção, institucionalização e negligência aos cuidados básicos? Se 

sim, qual (is): _______________________________________________________________ 

3.4.2 Essa(s) mudança (s) geraram repercussão negativa em sua vida? 1.  (   ) Sim 2. (  ) Não    

3.5 Ambiente familiar desfavorável 1. (  ) Presente      2. (  ) Ausente 

3.5.1 Quantos anos de estudos possuem seus pais?  ________ meses 

3.5.2 Estado civil 1. (  )  Solteiro 2. (  ) Casado 3. (  ) Divorciado 4. (  ) Viúvo 

3.5.3 Histórico familiar: presença de alguma doença/síndrome na família?  

Se sim, quais: _________________________________________________________________ 

3.5.4 Já sofreu algum tipo de violência familiar por algum familiar? 1.  (   ) Sim 2. (  ) Não 

3.6 Condições obstétricas maternas ou neonatais  1. (  ) Presente      2. (  ) Ausente 

3.7 Desnutrição 1. (  ) Presente      2. (  ) Ausente 

3.8 Marginalização social 1. (  ) Presente      2. (  ) Ausente 

3.8.1 Já se sentiu excluído socialmente? 1.  (  ) Sim 2. (  ) Não 

3.9 Abuso de substâncias psicotrópicas 1. (  ) Presente      2. (  ) Ausente 
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3.9.1 Faz uso de drogas lícitas e/ou ilícitas? 1.  (  ) Sim 2. (  ) Não    Qual? 

3.9.2 Faz uso compulsivo da droga? 1.  (  ) Sim 2. (  ) Não 

3.9.3 Você tem consciência quando o consumo se torna compulsivo? 1.  (  ) Sim 2. (  ) Não 

3.9.4 Você faz uso da droga além do pretendido? 1.  (  ) Sim 2. (  ) Não 

3.9.5 Já realizou alguma tentativa para reduzir a quantidade da droga consumida? Obteve sucesso? 1.  (  ) Sim 

2. (  ) Não 

3.9.6 Com o uso de drogas, houve a diminuição do tempo dedicado ao lazer, trabalho ou escola para obter ou 

consumir psicoativos? 1.  (  ) Sim 2. (  ) Não 

3.9.7 Você realiza o consumo de drogas para aliviar a abstinência? 1.  (  ) Sim 2. (  ) Não 

3.9.8 Você sente/sentiu a necessidade de aumentar as doses das drogas para obter o efeito desejado? 1.  (  ) 

Sim 2. (  ) Não 

3.10 Exposição a substâncias tóxicas 1. (  ) Presente      2. (  ) Ausente 

3.10.1 Você sofreu alguma exposição a substâncias tóxicas, como: arsênio, cádmio, chumbo, mercúrio e 

organofosforados?  Se sim, qual (is)? _____________________________________________________ 

3.11 Obesidade  1. (  ) Presente      2. (  ) Ausente 

3.12 Infecções 1. (  ) Presente      2. (  ) Ausente 

3.12.1 Já apresentou alguma infeção prévia, como: poliomielite; HIV/AIDS; parasitoses e meningite? 

Se sim, qual (is)? ______________________________________________________________ 

3.13 Lesão cerebral 1. (  ) Presente      2. (  ) Ausente 

Apresenta sinais/sintomas sugestivos de lesões cerebrais isquêmicas, neoplásicas e/ou traumáticas? 

Se sim, qual (is)? ______________________________________________________________ 

3. 14 Traumas físicos permanentes 1. (  ) Presente 2. (  ) Ausente 

3.14.1 Apresenta algum trauma físico permanente, como: fraturas vertebrais e torácicas resultando em plegia; 

amputação de membros? Se sim, qual (is)? __________________________________________ 

3.15 Dor crônica 1. (  ) Presente 2. (  ) Ausente 

3.15.1 Apresentou episódios de dor por mais de três meses? 

3.16 Não aceitação às transformações corporais da puberdade 1. (  ) Presente 2. (  ) Ausente 

3.16.1 Como você se sente com as modificações que vêm ocorrendo no seu corpo? 

(  ) Satisfeito   (  ) Insatisfeito 

3.16.2 Se insatisfeito, o que gostaria de mudar?  

3.16.3 Essa insatisfação é capaz de comprometer sua saúde física e/ou mental? 1.( ) Sim 2.( ) Não 

3.17 Maturação sexual retardada 1. (  ) Presente 2. (  ) Ausente 

3.18 Trauma psicológico 1. (  ) Presente 2. (  ) Ausente 

3.18.1 Você passou por alguma situação estressora, tal como: separação conjugal, perda de familiares, 

acidentes, sequestros, violência sexual, incapacitação ou danos na autoimagem, conflitos familiares, 

decepções, experiências humilhantes? Se sim, qual (is)? ______________________________________  

3.18.2 Essas situações foram capazes de alterar o seu psicológico? 1.  (   ) Sim 2. (  ) Não  

3.19 Transtorno do déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) 1. (  ) Presente 2. ( ) Ausente 

Na análise do histórico escolar ou em conversa com o coordenador foram obtidas informações sobre a 

presença do TDAH no aluno? 1.  (   ) Sim 2. (  ) Não 

3.20 Baixa autoestima 1. (  ) Presente 2. (  ) Ausente 

Escala de Autoestima de Rosenberg (EAR): 

3.20.1 De maneira geral, sente-se satisfeito com você? 1.  (  ) Sim 2. (  ) Não 

3.20.2 Sente-se desqualificado ou inferior aos outros? 1.  (  ) Sim 2. (  ) Não 

3.20.3 Acredita que possui boas qualidades? 1.  (  ) Sim 2. (  ) Não 

3.20.4 Acredita ser capaz de fazer as coisas tão bem quanto as outras pessoas, 

desde que ensinado? 

1.  (  ) Sim 2. (  ) Não 

3.20.5 Sente-se insatisfeito com as coisas que já realizou em sua vida? 1.  (  ) Sim 2. (  ) Não 

3.20.6 Considera-se inútil? 1.  (  ) Sim 2. (  ) Não 

3.20.7  Reconhece o seu valor quando comparado a outras pessoas? 1.  (  ) Sim 2. (  ) Não 

3.20.8 Considera-se incapaz de reconhecer o seu valor? 1.  (  ) Sim 2. (  ) Não 
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3.20.9 Sente-se fracassado? 1.  (  ) Sim 2. (  ) Não 

3.20.10 Considera-se otimista? 1.  (  ) Sim 2. (  ) Não 

*A atribuição dos pontos para as afirmativas 1, 3, 4, 7, 10, será: 0 (concordo plenamente); 1 (concordo); 2 

(discordo); 3 (discordo plenamente).  Para as afirmativas 2, 5, 6, 8, 9, por sua vez, será: 3 (concordo 

plenamente); 2 (concordo); 1 (discordo); 0 (discordo plenamente). A soma resultará em: auto estima elevada 

(30 a 40 pontos); auto estima média/ sem presença de auto estima grave (26 a 29 pontos) e baixa auto 

estima (< 25 pontos). 

3.21 Insatisfação com a própria imagem 1. (  ) Presente 2. (  ) Ausente 

3.22 Baixo desempenho escolar 1. (  ) Presente 2. (  ) Ausente 

Você já foi reprovado ao longo desse período na escola? 

3.23 Comunicação prejudicada 1. (  ) Presente 2. (  ) Ausente 

É capaz de compreender as instruções verbalizadas, escrita, oratória e expressões corporais? 

3.24 Atividade de vida diária prejudicada 1. (  ) Presente 2. (  ) Ausente 

Sente alguma dificuldade para realizar atividades como: comer, vestir-se, tomar banho, ir à escola, brincar, 

fazer esportes, usar o telefone e fazer os trabalhos escolares?  

Justifique: ________________________________________________________________ 

3.25 Déficit de função executiva 1. (  ) Presente 2. (  ) Ausente 

Questionar à família: É observada a presença de comportamentos que expressem a inconsciência das ações 

praticadas pelos adolescentes? 1.  (   ) Sim 2. (  ) Não 

3.26 Comportamento de internalização 1. (  ) Presente 2. (  ) Ausente 

Você tem dificuldade de expressar seus sentimentos? 1.  (   ) Sim 2. (  ) Não 

Se sim, essa dificuldade afeta negativamente seu dia a dia? 1.  (   ) Sim 2. (  ) Não 

3.27 Comportamento de externalização 1. (  ) Presente 2. (  ) Ausente 

Você apresentou comportamentos agressivos exagerados que provocaram risco à vida (sua ou de outra)? 

3.28 Transtornos alimentares 1. (  ) Presente 2. (  ) Ausente 

Sente-se satisfeito com o seu peso? 1.  (   ) Sim 2. (  ) Não 

Caso não, essa insatisfação causa algum transtorno para a sua alimentação, como a culpa após se alimentar 

lhe fazendo provocar o vômito? 1.  (   ) Sim 2. (  ) Não 

3.29 Insegurança emocional 1. (  ) Presente 2. (  ) Ausente 

Você tem medo de ser rejeitado/criticado? 1.  (   ) Sim 2. (  ) Não 

 Sente-se inferior a outras pessoas. 1.  (   ) Sim 2. (  ) Não 

3.30 Comportamento dependente 1. (  ) Presente 2. (  ) Ausente 

Considera-se dependente para realizar atividade do cotidiano?  
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APÊNDICE F – Termo de assentimento livre e esclarecido (TALE). 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE  

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU EM ENFERMAGEM   

 

Termo de assentimento livre e esclarecido 

 

Você está sendo convidado a participar da pesquisa “Construção de diagnósticos de 

enfermagem relacionados ao atraso no crescimento e atraso no desenvolvimento em 

adolescentes” coordenada pela professora Profª. Drª. Ana Luisa Brandão de Carvalho Lira, 

disponível para esclarecimentos pelo telefone (84) 3215-3889.  

Queremos entender como se dá o atraso no crescimento e desenvolvimento na 

adolescência para, assim, diferenciarmos esses termos e acompanharmos melhor as mudanças 

ocorridas nessa fase. 

 Você só precisa participar da pesquisa se quiser, é um direito seu e não terá nenhum 

problema se desistir. Os adolescentes que irão participar desta pesquisa têm de 10 a 19 anos 

de idade.  

 A pesquisa será feita nas Escolas Estaduais do município de Natal-RN, onde os 

adolescentes responderão algumas perguntas sobre sua saúde, por meio de um questionário, 

sendo ao final realizado um exame do seu corpo. Para isso, será usado estetoscópio, aparelho 

para verificar a pressão, fita métrica, balança, termômetro e instrumento para observar a 

quantidade de gordura do seu corpo, considerados seguros, mas é possível ocorrer riscos 

mínimos (desconfortos) durante a coleta. Caso aconteça algo errado, você pode nos procurar 

pelos telefones que tem no começo do texto. Mas há coisas boas que podem acontecer como 

a melhoria no acompanhamento e na consulta realizada pelo enfermeiro, conseguindo 

identificar algum problema ainda na adolescência. 

 Ninguém saberá que você está participando da pesquisa; não falaremos a outras 

pessoas, nem daremos a estranhos as informações que você nos der. Os resultados da 

pesquisa vão ser publicados em estudos da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 

mas sem identificar os adolescentes que participaram.  
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CONSENTIMENTO PÓS INFORMADO 

 

Eu ___________________________________ aceito participar da pesquisa “Construção de 

diagnósticos de enfermagem relacionados ao atraso no crescimento e atraso no 

desenvolvimento em adolescentes”. 

 Entendi as coisas ruins e as coisas boas que podem acontecer.  

 Entendi que posso dizer “sim” e participar, mas que, a qualquer momento, posso dizer 

“não” e desistir e que ninguém vai ficar com raiva de mim.  

 Os pesquisadores tiraram minhas dúvidas e conversaram com os meus responsáveis.  

 Recebi uma cópia deste termo de assentimento e li e concordo em participar da 

pesquisa.  

 

Natal, ____de _________de __________. 

 

 

_____________________________________________ 

Assinatura do menor 

 

 

_____________________________________________ 

Assinatura do pesquisador 
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APÊNDICE G – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para o responsável legal dos 

adolescentes (2ª fase). 

   

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE  

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU EM ENFERMAGEM   

   

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido   

   

Estamos solicitando a você a autorização para que o menor pelo qual você é 

responsável participe da pesquisa “Construção de diagnósticos de enfermagem relacionados 

ao atraso no crescimento e atraso no desenvolvimento em adolescentes”, que tem como 

pesquisador responsável a a Profª. Drª. Ana Luisa Brandão de Carvalho Lira.  

Esta pesquisa pretende reformular o diagnóstico de enfermagem Atraso no 

crescimento e desenvolvimento que resultará em dois diagnósticos distintos: Atraso no 

crescimento e Atraso no desenvolvimento, aplicado em adolescentes no âmbito escolar. 

O motivo que nos leva a fazer este estudo é por saber que a avaliação do crescimento 

e desenvolvimento do adolescente permite o seu acompanhamento integral, no entanto, esses 

termos devem ser analisados de forma separada durante a avaliação médica e de enfermagem, 

verificando se há alterações. Para aqueles adolescentes apresentando alguma alteração, serão 

encaminhados para avaliação em uma Unidade de saúde. Isso possibilitará ações mais 

direcionadas, evitando problemas na fase adulta. 

Caso você decida autorizar, ele deverá participar de uma entrevista e exame físico. Na 

entrevista perguntaremos algumas informações a respeito do adolescente, incluindo história 

de saúde e doença do adolescente e de sua família. Iremos também examiná-lo (a), avaliando 

seus olhos, ouvidos, boca, coração, pulmão, abdome, braços e pernas. Mediremos a sua 

pressão arterial, respiração, pulso e temperatura, além de medidas como peso e altura. Nessa 

avaliação, não haverá nenhum desconforto e apenas será feita por meio de autorização. Os 

valores avaliados serão informados ao adolescente e registrados em uma ficha própria. A 

entrevista e o exame físico podem durar até 40 minutos.  

Durante a realização da entrevista e exame físico os riscos são mínimos, ou seja, o 

risco que o adolescente corre é semelhante àquele sentido durante uma consulta de rotina 

médica e de enfermagem. O que poderá acontecer é um desconforto durante a entrevista por 

constrangimento em relação a alguma pergunta ou ao exame físico, sendo reduzido pelo 

cuidado que teremos ao realizá-lo. O adolescente não estará recebendo nenhum benefício 
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diretamente, no entanto, contribuirá para melhorar a qualidade do cuidado prestado pela 

enfermagem.  

Em caso de algum problema que ele (a) possa ter relacionado com a pesquisa, terá 

direito à assistência gratuita prestada pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de 

Urgência), acionado pelo pesquisador por meio do número 192, caso necessário. Além disso, 

durante todo o período da pesquisa o (a) senhor (a) poderá tirar suas dúvidas ligando para 

Ana Luisa Brandão de Carvalho Lira, por meio do telefone (84) 3215-3889.   

A participação é voluntária, o que significa que o adolescente poderá desistir a 

qualquer momento, retirando seu consentimento, sem que isso traga nenhum prejuízo ou 

punição a esse ou ao senhor (a).    

Os dados que o adolescente nos fornecerá serão confidenciais e divulgados apenas em 

trabalhos científicos, não havendo publicação de nenhum dado que possa lhe identificar. 

Esses dados serão guardados pelo pesquisador responsável por essa pesquisa em local seguro 

e por um período de cinco anos.   

Se o (a) senhor (a) tiver algum gasto pela participação do adolescente nessa pesquisa, 

ele será assumido pelo pesquisador e reembolsado para o (a) senhor (a). Se o adolescente 

sofrer algum dano comprovadamente decorrente desta pesquisa, este será indenizado (a).   

Qualquer dúvida sobre a ética dessa pesquisa o (a) senhor (a) deverá ligar para o 

Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 

telefone 3215-3135.    

Este documento foi impresso em duas vias. Uma ficará com o (a) senhor (a) e a outra 

com o pesquisador responsável Ana Luisa Brandão de Carvalho Lira.   

 

Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 Eu, ____________________________________________, representante legal do 

menor ____________________________________________, autorizo sua participação na 

pesquisa Construção de diagnósticos de enfermagem relacionados ao atraso no crescimento e 

atraso no desenvolvimento em adolescentes.  

 Esta autorização foi concedida após os esclarecimentos que recebi sobre os objetivos, 

importância e o modo como os dados serão coletados, por ter entendido os riscos, 

desconfortos e benefícios que essa pesquisa pode trazer para o adolescente e também por ter 

entendido todos os direitos que o adolescente terá como participante e eu como seu 

representante legal. 
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Autorizo, ainda, a publicação das informações fornecidas por ele (a) em congressos 

e/ou publicações científicas, desde que os dados apresentados não possam identificá-lo (a). 

 

 

Natal, _______ de ____________de ______.    

   

Assinatura do representante legal:____________________________________ 
 

 

 

Declaração do pesquisador responsável 

 

Como pesquisador responsável pelo estudo “Construção de diagnósticos de 

enfermagem relacionados ao atraso no crescimento e atraso no desenvolvimento em 

adolescentes”, declaro que assumo a inteira responsabilidade de cumprir fielmente os 

procedimentos metodologicamente e direitos que foram esclarecidos e assegurados ao 

participante desse estudo, assim como manter sigilo e confidencialidade sobre a identidade do 

mesmo. 

Declaro ainda estar ciente que na inobservância do compromisso ora assumido estarei 

infringindo as normas e diretrizes propostas pela Resolução 466/12 do Conselho Nacional de 

Saúde – CNS, que regulamenta as pesquisas envolvendo o ser humano. 

 

Natal, _______ de ____________de ______.    

   

Assinatura do pesquisador responsável:____________________________________ 
 

  

 

 

Impressão 
datiloscópica do 
representante 

legal 
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APÊNDICE H – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para os adolescentes maiores 

de idade. 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE  

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU EM ENFERMAGEM   

   

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido   

 

Somos Isadora Lorenna Alves Nogueira e Kadyjina Daiane Batista Lucio, mestrandas 

do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte e este é um convite para participar da pesquisa: “Construção de diagnósticos de 

enfermagem relacionados ao atraso no crescimento e atraso no desenvolvimento em 

adolescentes”, que tem como pesquisador responsável a Profª. Drª. Ana Luisa Brandão de 

Carvalho Lira.   

Esta pesquisa objetiva a proposição dos diagnósticos de enfermagem Atraso no 

crescimento e Atraso no desenvolvimento, aplicado em adolescentes no âmbito escolar. O 

motivo que nos leva a fazer este estudo é por saber que a avaliação do crescimento e 

desenvolvimento do adolescente permite o seu acompanhamento integral, no entanto, esses 

termos devem ser analisados de forma separada durante a avaliação médica e de enfermagem, 

verificando se há alterações. Para aqueles adolescentes apresentando alguma alteração, serão 

encaminhados para avaliação em uma Unidade de saúde. Isso possibilitará ações mais 

direcionadas, evitando problemas na fase adulta. 

Caso decida participar, você responderá a uma entrevista e exame físico. Na entrevista 

perguntaremos algumas informações a seu respeito, incluindo sua história de saúde e doença 

e de sua família. Iremos também examiná-lo (a), avaliando seus olhos, ouvidos, boca, 

coração, pulmão, abdome, braços e pernas. Mediremos a sua pressão arterial, respiração, 

pulso e temperatura, além de medidas como peso e altura. Nessa avaliação, não haverá 

nenhum desconforto e apenas será feita por meio de autorização. Os valores avaliados serão 

informados à você e registrados em uma ficha própria. A entrevista e o exame físico podem 

durar até 40 minutos. 

Durante a realização da entrevista e exame físico a previsão de riscos é mínima, ou 

seja, o risco é semelhante àquele sentido durante um exame físico de rotina. Entretanto, pode 

acontecer um desconforto do tipo constrangimento em relação a alguma pergunta da 

entrevista ou ao exame físico que será minimizado pelo cuidado que teremos ao realizá-
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lo. Você não estará recebendo nenhum benefício diretamente, no entanto, com esta pesquisa, 

estará cooperando para melhorar a qualidade do cuidado prestado pela enfermagem.   

Em caso de algum problema que você possa ter relacionado com a pesquisa, terá 

direito a assistência gratuita que será prestada pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel 

de Urgência), o qual será acionado pelo pesquisador por meio do número 192, caso 

necessário. Além disso, durante todo o período da pesquisa você poderá tirar suas dúvidas 

ligando para Ana Luisa Brandão de Carvalho Lira, por meio do telefone (84) 3215-3889.   

Você tem o direito de se recusar a participar ou retirar seu consentimento, em 

qualquer fase da pesquisa, sem nenhum prejuízo ou penalidade. 

Os dados fornecidos serão confidenciais e divulgados apenas em congressos ou 

publicações científicas, não havendo divulgação de nenhum dado que possa lhe identificar. 

Esses dados serão guardados pelo pesquisador responsável por essa pesquisa em local seguro 

e por um período de cinco anos.  

Se você tiver algum gasto pela sua participação nessa pesquisa, ele será assumido pelo 

pesquisador para reembolsá-lo. Se sofrer algum dano comprovadamente decorrente desta 

pesquisa, este será indenizado (a).   

Qualquer dúvida sobre a ética dessa pesquisa deverá ligar para o Comitê de Ética em 

Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, telefone 3215-3135.    

Este documento foi impresso em duas vias. Uma ficará com você e a outra com o 

pesquisador responsável Ana Luisa Brandão de Carvalho Lira.   

 

Consentimento Livre e Esclarecido   

Após ter sido esclarecido (a) sobre os objetivos, importância e o modo como os dados 

serão coletados nesta pesquisa, além de conhecer os riscos, desconfortos e benefícios que 

essa trará para mim e ter ficado ciente de todos os meus direitos, concordo em participar da 

pesquisa “Construção de diagnósticos de enfermagem relacionados ao atraso no 

crescimento e atraso no desenvolvimento em adolescentes”, e autorizo a divulgação das 

informações por mim fornecidas em congressos e/ou publicações científicas desde que 

nenhum dado possa me identificar.  

   

Natal, _______ de ____________de ______.  

   

Assinatura do participante:______________________________________________   
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Declaração do pesquisador responsável   

Como pesquisador responsável pelo estudo “Construção de diagnósticos de 

enfermagem relacionados ao atraso no crescimento e atraso no desenvolvimento em 

adolescentes”, declaro que assumo a inteira responsabilidade de cumprir fielmente os 

procedimentos metodologicamente e direitos que foram esclarecidos e assegurados ao 

participante desse estudo, assim como manter sigilo e confidencialidade sobre a identidade 

do mesmo.  

Declaro ainda estar ciente que na inobservância do compromisso ora assumido 

estarei infringindo as normas e diretrizes propostas pela Resolução 466/12 do Conselho 

Nacional de Saúde – CNS, que regulamenta as pesquisas envolvendo o ser humano.  

   

Natal, _______ de ____________de ______.  

   

Assinatura do pesquisador:_______________________________________________ 
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APÊNDICE I - Proposição diagnóstica de enfermagem “ Atraso no desenvolvimento” para a 

NANDA Internacional. 

 

ATRASO NO DESENVOLVIMENTO 

Domínio 13. Crescimento/Desenvolvimento 

Classe 2: Desenvolvimento 

Definição: Desenvolvimento abaixo do esperado para indivíduo entre 10 e 19 anos, 

ocasionado por déficit na cognição, e/ou comportamento e/ou físico. 

Indicadores clínicos 

             Biossocial 

 Baixa autoestima; 

 Insatisfação com a própria imagem;  

 Maturação sexual alterada. 
 

Cognitivo 

 Atividade de vida diária prejudicada; 

 Baixo desempenho escolar; 

 Comunicação prejudicada;  

 Déficit de função executiva (Ex.: comportamento consciente e orientado para 
alcance de metas. Incluem habilidades, como memória, inibição, planejamento e 

organização, fluência verbal e flexibilidade cognitiva). 

 

Psicossocial  

 

 Comportamento de internalização (Ex.: ansiedade, isolamento, depressão e 
queixas somáticas, ideação suicida); 

 Comportamento de externalização (Ex.: déficit de atenção, irritabilidade, 

desobediência e comportamentos agressivos); 

 Comportamento dependente. 

 Insegurança emocional;  

 Transtornos alimentares (Ex.: anorexia nervosa, bulimia nervosa e transtorno da 

compulsão alimentar periódica). 

Fatores relacionados 

 

 Abuso de substâncias psicotrópicas (drogas lícitas e/ou ilícitas de maneira 

compulsiva); 

 Ambiente familiar desfavorável; 

 Condições obstétricas maternas e neonatais (Ex.: exposição pré-natal a drogas, 
nutrição materna deficiente, anomalias físicas secundárias, prematuridade, baixo 

peso ao nascer); 

 Desnutrição  

 Distúrbios genéticos (Ex.: síndrome de Turner, síndrome de Down, fibrose 
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cística, anemia falciforme, talassemia, hipotireoidismo congênito, síndrome de 
Cushing, distrofia muscular de Duchenne, doença de Huntington, doença de Tay-

Sachs, etc.); 

 Doença crônica (Ex.: doença celíaca, fibrose cística, artrite juvenil idiopática, 

diabetes mellitus, doenças renais, asma brônquica, anemia crônica, etc.); 

 Dor crônica; 

 Efeitos indesejáveis de terapias (Ex.: radioterapia, quimioterapia, tratamento para 
doença renal crônica, uso de corticoides, uso de retrovirais, etc.); 

 Exposição a substâncias tóxicas (Ex.: arsênio, cádmio, chumbo, mercúrio e 

organofosforados); 

 Infecções (Ex.: poliomielite; HIV/AIDS; parasitoses e meningite); 

 Lesão cerebral (Ex.: lesões cerebrais isquêmicas, neoplásicas e/ou traumáticas); 

 Marginalização social (Ex.: não interação e ajustamento social);  

 Não aceitação às transformações corporais da puberdade (Ex.: crescimento da 
mama, testículo, engrossamento da voz, menarca, pubarca); 

 Obesidade 

 Privação emocional (Ex.: remoção da casa da família, separação dos 
responsáveis, formas severas de abuso, adoção, institucionalização e negligência 

aos cuidados básicos); 

 Transtorno do déficit de atenção e hiperatividade (TDAH); 

 Traumas físicos permanentes (Ex.: fraturas vertebrais e torácicas resultando em 
plegia; amputação de membros); 

 Trauma psicológico (Ex.: separação conjugal, perda de familiares, acidentes, 
sequestros, violência sexual, incapacitação ou danos na autoimagem, conflitos 

familiares, decepções, experiências humilhantes). 
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ANEXO A – Parecer Comitê de ética. 
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ANEXO B - Apresentação dos atributos do conceito “Atraso no desenvolvimento”. 

 

Atributo Termos Referências 

Biossocial 

Atraso puberal Desenvolvimento 

físico e sexual 

prejudicado 

Imaturidade sexual 

Baixa estatura 

AINA et al., 2010 

CHULANI; GORDON, 2014 

DAVIS et al., 2015 

FERRON, 1997 

FRIEDMAN et al., 2009 

GONÇALVES; SILVA et al., 2013; 

ANTUNES, 2012 

HSU; DORN; SEREIKA, 2010 

KRAINZ; HANNA; LAFRANCHI, 

1987 

LINDFORS et al., 2007 

MOTHI et al., 2012 

NORTHAM et al., 2011 

POZO; ARGENTE,  2003 

SEDLMEYER; PALMERT, 2002 

WILLIAMS et al., 2013 

Cognitivo 

Déficit cognitivo  Baixo desempenho 

escolar 

Desatenção  

Deficiência intelectual 

CALDÚ et al., 2006 

CHEN et al., 2013 

CORNELIUS et al., 2012 

EKEUS et al., 2010 

FAGERLUND et al., 2012FROLLI; 

PISCOPO; CONSON, 2015 

GEORGSDOTTIR et al., 2012 

GONÇALVES; SILVA; ANTUNES, 

2012 

GREEN et al., 2009 

GRUNAU, WHITFIELD, FAY, 2004 

LORI et al., 2011 

LUU et al., 2011 

MARTINEZ; ALLGROVE; 

CÉREBRO, 2010 

MASI; BROVENANDI, 1999 

MCNICHOLAS et al., 2014 

MILLS et al., 2010 

MOTHI et al., 2012 

NAICKER et al., 2010 

NEWACHECK; STODDARD, 1994 

NORTHAM et al., 2011 

ODD et al., 2007 

PIETILÄ et al., 2012 

PRATT; GREYDANUS, 2007 

RHEIN et al., 2011 

SHEVELL, 2008 

SPENCER-SMITH et al., 2011 
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SULLIVAN; MSALL; MILLER, 
2012 

WILLFORD et al., 2004 

WOJTOWICZ, BANEZ, 2015 

Psicossocial 

Déficit 

comportamental  

Comunicação 

Habilidades da vida 

diária e socialização 

Impulsividade 

Dependência 

AINA et al., 2010 

CALDÚ et al., 2006 

CORNELIUS et al., 2012 

FAGERLUND et al., 2012 

FRIEDMAN et al., 2009 

FROLLI; PISCOPO; CONSON, 2015 

GRUNAU, WHITFIELD, FAY, 2004 

HALFON; LARSON; SLUSSER, 

2013 

HSU; DORN; SEREIKA, 2010 

LINDFORS et al., 2007 

MACKNER; VANNATTA; 

CRANDALL, 2012 

MARTINEZ; ALLGROVE; 

CÉREBRO, 2010 

MOTHI et al., 2012 

NAICKER et al., 2010 

NEWACHECK; STODDARD, 1994 

PITZER et al., 2010 

POZO; ARGENTE,  2003 

POZOA; ARGENTE, 2003 

ROBINSON, 2006 

SPENCER-SMITH et al., 2011 

WILLIAMS et al., 2013 
Fonte: Delgado, 2016. 
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ANEXO C - Apresentação dos fatores relacionados da proposição diagnóstica de 

enfermagem “Atraso no desenvolvimento” resultante da análise de conceito. 

Antecedentes/Fatores relacionados 

Ambiente familiar desfavorável 

Definição conceitual: analfabetismo funcional dos pais, divórcio ameaçado ou 

concluído, pai não presente na vida do adolescente, baixo nível socioeconômico, doença 

na família, relações tensas, abuso (físico, emocional, sexual e negligência do cuidador), 

problemas com os membros familiares e dificuldade ou falta de diálogo entre os 

membros.  

 

Referência empírica: em entrevista, investigar o nível de alfabetização dos 

pais, estado civil, renda familiar, histórico familiar (doenças, principalmente quanto a 

síndromes), relacionamento com os pais, se já sofreu ou sofre algum abuso dos membros 

da família e como é a relação com seus parentes. Ressalta-se também a identificação de 

ocorrência de pelo menos um episódio de notificação à autoridade de proteção à criança 

para confirmar algum tipo de abuso.  

 

Referência:  

FAGERLUND, Å. et al. Adaptive behaviour in children and adolescents with 
foetal alcohol spectrum disorders: a comparison with specific learning disability and 

typical development. Eur Child Adolesc Psychiatry. 21(4): 221–231, 2012. 

MILLS, R. et al. Child Abuse and Neglect and Cognitive Function at 14 Years 

of Age: Findings From a Birth Cohort. Pediatrics. v. 127, n. 1, p. 4-10, 2011. 

WOJTOWICZ, A. A.; BANEZ, G. A. Adolescents with chronic pain and 
associated functional disability: A descriptive analysis. Journal of Child Health Care. 

v. 19, n. 4, p.478–484, 2015. 

Condições obstétricas maternas ou neonatais 

Definição conceitual: interrupções e distúrbios da gravidez, no trabalho de parto, 

no nascimento e no período neonatal inicial. Exemplos dessas complicações são exposição 

pré-natal a drogas, nutrição materna deficiente, anomalias físicas secundárias (ou AFS: 

indicadores de malformação neural no feto, que ocorrem por volta do final do primeiro 

trimestre) e complicações no parto. 

 

Referência empírica: para exposição ao cigarro: exposição, durante o primeiro 

trimestre da gravidez, a partir de um limiar de 10 ou mais cigarros/dia.  

Para exposição ao álcool: consumo excessivo de álcool como tendo 5 ou mais 
copos de álcool consumido em um episódio.  

 

Drogas ilícitas: perguntar à mãe do adolescente se ela consumiu algum tipo de 
substância ilícita perinatal; se teve alterações nutricionais ou complicações no parto.  

Período neonatal: indagar sobre prematuridade e/ou baixo peso ao nascer.  

 

Referência:  

CORNELIUS, M. D. et al. Long-term Effects of Prenatal Cigarette Smoke 
Exposure on Behavior Dysregulation Among 14-Year-Old Offspring of Teenage 

Mothers. Maternal and Child Health Journal. v. 16, p. 694–705, 2012. 

ISHIKAWA, S.; RAINE, A. Complicações obstétricas e agressão. 

Agressividade – Agressão. p. 1-5, 2003.  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fagerlund%20%26%23x000c5%3B%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/eutils/elink.fcgi?dbfrom=pubmed&retmode=ref&cmd=prlinks&id=22358422
https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiTzeH0rpLNAhUFQCYKHXynAkgQFgghMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.springer.com%2Fpublic%2Bhealth%2Fjournal%2F10995&usg=AFQjCNFMaZI5i0Ro8bV8LtLuWoII0rOxUw&sig2=kL_CkZePtsi57k-OtGM37w&bvm=bv.123664746,d.eWE
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MILLS, R. et al. Child Abuse and Neglect and Cognitive Function at 14 Years 
of Age: Findings From a Birth Cohort. Pediatrics. v. 127, n. 1, p. 4-10, 2011.  

YAMAGUCHI, E. T. et al., Drogas de abuso e gravidez. Revista Psiquiátrica 

Clínica. v. 35, n. 1, p. 44-47, 2008. 

Doença crônica 

Definição conceitual: doenças que têm uma ou mais das seguintes 
características: são permanentes, produzem incapacidade/deficiências residuais, são 

causadas por alterações patológicas irreversíveis, exigem uma formação especial do 

doente para a reabilitação ou podem exigir longos períodos de supervisão, observação ou 

cuidados. 

 

Referência empírica: na anamnese, questionar se o adolescente tem alguma 
doença crônica, como hipertensão, diabetes, doenças respiratórias crónicas, entre outras. 

Analisar os últimos exames laboratoriais, cardiológicos, endócrinos, teste glicêmico ou 

de imagens. 

Aferir pressão arterial, colocando-o sentado, com ambos os pés encostando no chão 

e com as costas retas, apoiadas no encosto da cadeira; braços esticados, apoiados em uma mesa, 

mais ou menos na mesma altura do coração. Colocar a braçadeira ao redor do braço do paciente 

(de preferência o esquerdo), ficando a mesma cerca de 2 cm acima da fossa cubital (dobra do 

braço), com o esfigmomanômetro comum afira a pressão arterial do adolescente.  

 

Referência:  
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE. Chronic diseases and their 

common risk factors. WHO. Disponível em www.who.int. Acesso em 20 jun 2016. 

PORTO, C. C. Exame Clínico: bases para a prática médica. 6 ed. Rio de Janeiro 

(RJ): Guanabara Koogan, 2008. 

POTTER, P. A.; PERRY, A. G. Fundamentos de Enfermagem. 8. ed. Rio de 

Janeiro:   Elsevier, 2013. 

Desnutrição  

Definição conceitual: condição clínica decorrente de uma deficiência ou 

excesso, relativo ou absoluto, de um ou mais nutrientes essenciais.  

 

Referência empírica: observação de características como peso, altura e idade até 

uma completa avaliação do estado nutricional do paciente, incluindo, além da análise 

clínica, dados sobre alimentação, avaliação bioquímica e imunológica, avaliação 

metabólica e diagnóstico nutricional. 

 

Referência:  

WORLD HEALTH ORGANIZATION. Obesity: preventing and managing the 

global epidemic. Report of a WHO consultation. World Health Organization Technical 

Report Series. v. 894, i-xii, p. 1-253, 200. 

Marginalização social 

Definição conceitual: incompetências nas habilidades individuais ou 
características necessárias para se comportar de forma competente em ambientes 

sociais. Refere-se a comprometimento dos comportamentos reais em interações sociais e 

ajustamento social que abrange a qualidade das relações do adolescente com os outros, as 

quais podem resultar de exclusão social e solidão.  

 

Referência empírica: através da anamnese, investigar sobre comportamento na 

http://www.who.int/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11234459
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11234459
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escola, amigos e familiares.  

 

Referência:  
BRASIL, ABEn. Adolescer: compreender, atuar, acolher: Projeto acolher. 

Associação Brasileira de Enfermagem – Brasília: ABEn, 2001. 

FAGERLUND, Å. et al. Adaptive behaviour in children and adolescents with 

foetal alcohol spectrum disorders: a comparison with specific learning disability and 

typical development. Eur Child Adolesc Psychiatry. v. 21, n. 4, p. 221–231, 2012. 

MACKNER, L. M.; VANNATTA, K.; CRANDALL, W. V. Gender Differences 

in the Social Functioning of Adolescents with Inflammatory Bowel Disease. Jornal 

Clincal Psychol Med Settings. v. 19, p. 270–276, 2012. 

Distúrbios genéticos 

Definição conceitual: são desordens genéticas causadas por: alteração de um 

único gene, na qual há um erro crítico na informação transportada; alterações 

cromossômicas, envolvendo sua falta ou excesso; além dos distúrbios herdados, ora de 

um dos pais, ora herdado de ambos. A maior parte das alterações que leva ao 

desenvolvimento dessas desordens já se encontra presente ao nascimento; entretanto, 

pode não se apresentar clinicamente até a idade adulta ou até mesmo nunca se manifestar.   

 

Referência empírica: os distúrbios genéticos podem ser diagnosticados 

intraútero, logo após o nascimento, ou ao longo da infância/adolescência. Para a 

identificação de distúrbios genéticos ainda no período fetal ou na infância o enfermeiro 

deve, através de uma anamnese detalhada, questionar a mãe do adolescente sobre o 

desenvolvimento pré-natal ressaltando a ocorrência de anormalidades aparentes durante a 

ultrassonografia, por exemplo; e, após o nascimento, com a análise do teste do pezinho. 

Somado a isso, o exame físico detalhado do adolescente deverá ser realizado. Para tanto, o 

enfermeiro deve avaliar o comportamento do adolescente, aparência geral, deambulação, 

movimentos de expressão ao falar, higiene, modo de falar, inspecionar os seguimentos 

cabeça e pescoço, avaliando a presença de deformidades congênitas, posição, tamanho e 

formato da cabeça, formato e contorno do crânio. Observar as características faciais do 

adolescente: formato e simetria das pálpebras, sobrancelhas, dobras nasolabiais e boca; 

caso sejam identificadas deformidades, observar assimetria. 

 

Referências 

FLÓRIA-SANTOS, M. et al. Desordens genéticas: o papel do enfermeiro. 

Proenf saúde do adulto. v. 6, n. 3, p. 71 -110, 2011. 

NUSSBAUM, R. L. Thompson & Thompson – Genética Médica. Rio de 

Janeiro (RJ): Guanabara Koogan, 2002. 

POTTER, P. A.; PERRY, A. G. Fundamentos de Enfermagem. 8. ed. Rio de 
Janeiro:  Elsevier, 2013. 

Abuso de substâncias psicotrópicas 

Definição conceitual: consumo excessivo de álcool, anfetaminas, maconha, 

alucinógenos, cocaína, nicotina, opiáceos, entre outras. O uso ou experimentação de 

psicoativos ocorre na frequência de até cinco vezes na vida e, portanto, não apresenta 

consequências. O uso frequente é considerado quando acontece mais de seis vezes no 

mês. O abuso pode acontecer em pessoas que recém iniciaram o seu uso com repercussões 

em longo prazo e pode evoluir para a dependência. 

 

Referência empírica: para exposição ao cigarro: exposição, durante o primeiro 

trimestre da gravidez a partir de um limiar de 10 ou mais cigarros/dia.  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fagerlund%20%26%23x000c5%3B%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/eutils/elink.fcgi?dbfrom=pubmed&retmode=ref&cmd=prlinks&id=22358422


99 
 

Para exposição ao álcool: consumo excessivo de álcool como tendo 5 ou mais 
copos de álcool consumido em um episódio. 

Drogas ilícitas: questionar a utilização de substância ilícita pelo adolescente. 

Dinâmica de prevenção ao uso indevido de drogas: possibilita a visualização da 

frequência de uso de substâncias psicotrópicas, por exemplo.  

Para identificar se o adolescente está com dependência, deve-se avaliar as 

repercussões do consumo na qualidade de vida dos adolescentes. Há sete itens que são 

utilizados como critério de avaliação, a presença de três ou mais destes, em um período de 

doze meses, caracteriza sua dependência. São eles: 

- Compulsão pelo uso; 

- Consciência da compulsão; 

- Consumo além do pretendido; 

- Tentativa de sucesso para reduzir a quantidade de consumo; 

- Diminuição do tempo dedicado ao lazer, trabalho ou escola para obter ou 

consumir psicoativos;  

- Consumo para aliviar a abstinência; 

- Necessidade de aumentar as doses para obter o mesmo efeito.   

  

Referência:  

AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION. Diagnostic and Statistical 

Manual of Mental Disorders (DSM). 200. Disponível em: https://www.psychiatry.org/. 

Acesso em 20 jun. 2016.   

BRASIL, ABEn. Adolescer: compreender, atuar, acolher: Projeto acolher. 

Associação Brasileira de Enfermagem – Brasília: ABEn, 2001. 

FRIEDMAN, D. et al. Trajectories of autonomy development across the 

adolescent transition in children with spina bifida. Rehabilitation Psychology, v. 54, n. 1, 

p. 16-27, 2009.  

WOJTOWICZ, A. A.; BANEZ, G. A. Adolescents with chronic pain and 

associated functional disability: A descriptive analysis. Journal of Child Health Care. 

v. 19, n. 4, p.478–484, 2015. 

Efeitos adversos de medicamentos  

Definição conceitual: efeito não desejado de um fármaco, como em terapias 

antirretroviral (HIV) e no uso de corticosteroides. 

 

Referência empírica: identificar duração e dose da utilização de 
corticosteroides e do início da terapia antirretroviral.  

 

Referência:  

BADRI, D. E. et al. Sexual maturation in Moroccan patients with juvenile 

idiopathic arthritis. Rheumatology International. v. 34, p. 665–668, 2014. 

LOURENÇO, B.; QUEIROZ, L. B. Crescimento e desenvolvimento puberal na 

adolescência. Revista Medicina (São Paulo). v. 89, n. 2, p. 70-75, 2010. 

POZO, J.; ARGENTE, J. Delayed puberty in chronic illness. Best Practice & 

Research Clinical Endocrinology & Metabolism. v. 16, n. 1, p. 73–90, 2002. 

SZUBERT, A. J. et al. Pubertal development in HIV-infected African children on 

first-line antiretroviral therapy. AIDS. v. 29, n. 5, p. 609–618, 2015. 

Exposição a substâncias tóxicas 

Definição conceitual: exposição, ambiental ou alimentar, a metais pesados como 

Cádmio, Chumbo ou substância radioativa. 

Referência empírica: Investigar condições sanitárias da região em que o 

https://www.psychiatry.org/
http://www-sciencedirect-com.ez18.periodicos.capes.gov.br/science/journal/1521690X
http://www-sciencedirect-com.ez18.periodicos.capes.gov.br/science/journal/1521690X
http://www-sciencedirect-com.ez18.periodicos.capes.gov.br/science/journal/1521690X/16/1
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Szubert%20AJ%5Bauth%5D
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adolescente esteja inserido. Bem como realizar análise de sumário de urina e bioquímica 
sanguínea.  

 

Referência:  
BADRI, D. E. et al. Sexual maturation in Moroccan patients with juvenile 

idiopathic arthritis. Rheumatology International. v. 34, p. 665–668, 2014. 

INTERDONATO, M. et al. Cadmium delays puberty onset and testis growth in 

dolescents. Clinical Endocrinology. v. 83, p. 357–362, 2015. 

NAICKER, N. et al. Lead exposure is associated with a delay in the onset of 

puberty in South African adolescent females: Findings from the Birth to Twenty cohort. 

Science of the Total Environment. v. 408, p. 4949–4954, 2010. 

Obesidade 

Definição conceitual: doença crônica caracterizada pelo excesso de gordura 

corporal, que causa prejuízos à saúde do indivíduo.  

 

Referência empírica: observar e mensurar, através de exame físico, peso, 
altura, idade e circunferência abdominal, possibilitando a estimativa do índice de massa 

corporal (IMC).  

 

Referência:  

WORLD HEALTH ORGANIZATION. Obesity: preventing and managing the 

global epidemic. Report of a WHO consultation. World Health Organization Technical 

Report Series. v. 894, i-xii, p. 1-253, 200. 

Privação emocional 

Definição conceitual: privação de relacionamento afetivo (transtorno do apego, 

remoção da casa da família, adoção, falta de afeto dos familiares) que possa induzir a 

sintomas depressivos e solidão. 

 

Referência empírica: investigar relacionamento familiar e social.  

 

Referência:  

BADRI, D. E. et al. Sexual maturation in Moroccan patients with juvenile 

idiopathic arthritis. Rheumatology International. v. 34, p. 665–668, 2014. 

MASI, G.; BROVEDANI, P. Adolescents with congenital heart disease: 

psychopathological implications. Adolescence.  v. 34, n. 133 p. 185, 1999. 

SHEVELL, M. Global Developmental Delay and Mental Retardation or 

Intellectual Disability: Conceptualization, Evaluation, and Etiology (Developmental 

Disabilities, Part I). Pediatric Clinics of North America. v. 55, n. 5, p. 1071–1084, 2008.  

Infecções 

Definição conceitual: permanência no organismo de um micro-organismo 
estranho (bactéria, fungo, parasita ou vírus) capaz de se multiplicar e provocar doenças 

ou alterações patológicas de maior ou menor gravidade.  

 

Referência empírica: identificar, através do exame físico, sinais de infecção, 
como hipertermia, dor, hiperestesia. Realizar teste rápido para HIV/Sífilis; exame 

ginecológico; questionar sobre corrimentos, odores, prurido, ardência ou outro 

desconforto em região genital; bioquímica sanguínea (contagem de leucócitos).   

 

Referência:  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11234459
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11234459
http://www-sciencedirect-com.ez18.periodicos.capes.gov.br/science/article/pii/S0031395508001600
http://www-sciencedirect-com.ez18.periodicos.capes.gov.br/science/journal/00313955
http://www-sciencedirect-com.ez18.periodicos.capes.gov.br/science/journal/00313955/55/5
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POTTER, P. A.; PERRY, A. G. Fundamentos de Enfermagem. 8. ed. Rio de 
Janeiro:   Elsevier, 2013. 

SMELTZER, S. C; BARE, B.G. BRUNNER & SUDDARTH: Tratado de 

Enfermagem Médico- Cirúrgica. 11 ed. Rio de Janeiro (RJ): Guanabara Koogan, 2009.  

Lesão cerebral 

Definição conceitual: lesões durante o desenvolvimento do tipo isquêmico, 
neoplásico (tumor, cisto, abcesso); traumático (não penetrante na cabeça); e infeccioso 

(encefalite, meningite).  

 

Referência empírica: o enfermeiro, através do exame físico da cabeça, procurar 
por sinais de lesões intracranianas. Examine se o adolescente sofreu um trauma na cabeça 

recentemente. Caso positivo, avalie o estado da sua consciência, quanto tempo ficou 

inconsciente, se teve ou tem convulsões, acuidade visual prejudicada, apagão de 

memória. Questione sobre histórico de cefaleia atentando para a frequência, duração, 

começo, sintomas associados.  

 

Referência:  
POTTER, P. A.; PERRY, A. G. Fundamentos de Enfermagem. 8. ed. Rio de 

Janeiro:   Elsevier, 2013. 

SPENCER-SMITH et al., Megan Spencer-Smith et al. Does Timing of Brain 

Lesion Have an Impact on Children’s Attention? Developmental Neuropsychology. v. 

36, n. 3, p. 353–366, 2011. 

Traumas físicos 

Definição conceitual: conjunto das perturbações causadas subitamente por um 

agente físico, de etiologia, natureza e extensão muito variadas, podendo estar situadas nos 

diferentes segmentos corpóreos. 

 

Referência empírica: o enfermeiro deve realizar inspeção e palpação 

investigando sinais de deformidades ósseas, abaulamentos, edemas, hematomas, 

escoriações, hemorragias, avaliando a presença de algum trauma físico. Podem ser 

solicitados ainda exames de imagem, como ultrassonografias, ressonância, tomografias, 

Raio-X. 

 

Referência:  

DADALT, G. T.; EIZERIK, D. P. Trauma físico: nível de dor relatado e 
analgésico prescrito. Rev. Bras. Farm. v. 94, n. 2, p. 89-93, 2013. 

POTTER, P. A.; PERRY, A. G. Fundamentos de Enfermagem. 8. ed. Rio de 

Janeiro:   Elsevier, 2013. 

Dor crônica 
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Definição conceitual: dor relacionada a uma injúria recorrente ao organismo 
que já dura há pelo menos 3 meses. 

 

Referência empírica: para aferição da intensidade dolorosa, são recomendadas 

escalas numéricas e descritores verbais. As escalas numéricas são graduadas de 0 a 10, 

em que 0 significa ausência de dor e 10 significa a pior dor imaginável. 

 

Referência:  

DADALT, G. T.; EIZERIK, D. P. Trauma físico: nível de dor relatado e 
analgésico prescrito. Rev. Bras. Farm. v. 94, n. 2, p. 89-93, 2013. 

SMELTZER, S. C; BARE, B.G. BRUNNER & SUDDARTH: Tratado de 

Enfermagem Médico- Cirúrgica. 11 ed. Rio de Janeiro (RJ): Guanabara Koogan, 2009. 

Não aceitação às transformações corporais da puberdade 

Definição conceitual: o adolescente não está satisfeito com as mudanças 

puberais ou não consegue deixar o luto pelo corpo infantil.  

 

Referência empírica: questionar como ele está se sentindo quanto às 

modificações puberais, se tem saudades da infância ou se é o que mudaria em sua 

aparência física.  

 

Referência:  

NOGUEIRA, K. T. Adolescência. Rio de Janeiro: Guanabara Kogan, 2012. 
Fonte: Delgado, 2016.  
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ANEXO D - Apresentação dos indicadores clínicos da proposição diagnóstica de 

enfermagem “Atraso no desenvolvimento” resultante da análise de conceito. 

Indicadores clínicos/consequentes 

Domínio Biossocial 

Maturação sexual alterada 

Definição conceitual: Tanner não adequado à idade (ausência de qualquer 

desenvolvimento puberal em 2 desvios-padrão (DP) acima e abaixo da média utilizada 

para definir os limites da variabilidade normal, o que corresponde a uma idade de 

aproximadamente 14 anos para meninos e 13 anos para as meninas) e maturação sexual 

retardada.   

 

Referência empírica: inspeção visual utilizando os critérios e definições 
descritos por Tanner. As meninas no começo da puberdade estão nos estágios 2 Tanner 

ou superior para pelos pubianos e desenvolvimento das mamas. Puberdade completa 

quando elas apresentarem estágio 4 ou superior de Tanner para pelos pubianos e 

desenvolvimento das mamas. Os meninos no começo da puberdade apresentam estágio 2 

ou superior de Tanner 2 para pelos pubianos e desenvolvimento genital e ter completado 

a puberdade, no Tanner estágio 4 ou superior para pelos pubianos e desenvolvimento 

genital. 

 

Referência:  
BADRI, D. E. et al. Sexual maturation in Moroccan patients with juvenile 

idiopathic arthritis. Rheumatology International. v. 34, p. 665–668, 2014. 

CHULANI, V. L.; GORDON, L. P. Adolescent Growth and Development. Prim 

Care Clin Office Practice. v. 41, p. 465 – 487, 2014. 

INTERDONATO, M. et al. Cadmium delays puberty onset and testis growth in 

dolescents. Clinical Endocrinology. v. 83, p. 357–362, 2015. 

LINDFORS, K. et al. Brief Report: The Role of Ego Development in 

Psychosocial Adjustment Among Boys With Delayed Puberty. Journal of Research on 

Adolescence, 17(4), 601–612. 2007. 

NAICKER, N. et al. Lead exposure is associated with a delay in the onset of 

puberty in South African adolescent females: Findings from the Birth to Twenty cohort. 

Science of the Total Environment. v. 408, p. 4949–4954, 2010. 

POZOA, J; ARGENTE, J. Ascertainment and Treatment of Delayed Puberty. 

Horm Res. v. 60, n. 3, p. 35–48, 2003.  

ROHRER, T. et al. Delayed pubertal onset and development in German children 

and adolescents with type 1 diabetes: cross-sectional analysis of recent data from the DPV 

diabetes documentation and quality management system. European Journal of 

Endocrinology. v. 157, p. 647–653, 2007. 

SEDLMEYER, I. L.; PALMERT, M. R. Delayed Puberty: Analysis of a Large 

Case Series from an Academic Center. The Journal of Clinical Endocrinology & 

Metabolism. v. 87, n. 4, p. 1613–1620, 2002. 

SZUBERT, A. J. et al. Pubertal development in HIV-infected African children on 

first-line antiretroviral therapy. AIDS. v. 29, n. 5, p. 609–618, 2015. 

Baixa autoestima 

Definição conceitual: necessidades de estima relacionada com o ego, falta de 

amor próprio, desconfiança de si mesma, inferiorização e desvalorização pessoal.  

https://www.google.com.br/search?espv=2&biw=1366&bih=643&q=Prim+Care+Clin+Office+Practice&sa=X&ved=0ahUKEwih5J7JqJLNAhXE5CYKHdZzBXQQ7xYIGSgA
https://www.google.com.br/search?espv=2&biw=1366&bih=643&q=Prim+Care+Clin+Office+Practice&sa=X&ved=0ahUKEwih5J7JqJLNAhXE5CYKHdZzBXQQ7xYIGSgA
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Szubert%20AJ%5Bauth%5D
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Referência empírica: Aplicar Escala de Autoestima de Rosenberg (EAR): 
validade fatorial e consistência interna. 

 

Referência:  

SBICIGO, J. B.; BANDEIRA, D. R.; DELL’AGLIO, D. D.  Escala de 
Autoestima de Rosenberg (EAR): validade fatorial e consistência interna. Psico-USF. v. 

15, n. 3, p. 395-403, 2010. 

Insatisfação com a própria imagem  

Definição conceitual: Insatisfação com a auto-imagem que possa desencadear 
níveis patológicos e comprometer a saúde física e mental dos indivíduos. O indivíduo 

possui a sensação de que algum aspecto de seu corpo é feio, repugnante, ou não está 

adequado ainda que aqueles ao seu redor julguem que sua aparência não seja tão anormal. 

 

Referência empírica: questionar ao adolescente como ele se vê, investigando 
até que ponto a insatisfação com sua aparecia pode estar afetando seus relacionamentos e 

vida diária.  

 

Referência: 

GONÇALVES, S.; SILVA, D.; ANTUNES, H. Psychosocial correlates of 

overweight and obesity in infancy. Journal of Human Growth and Development. v. 22, 

n. 2, p. 179-186, 2012. 

MASI, G.; BROVEDANI, P. Adolescents with congenital heart disease: 

psychopathological implications. Adolescence.  v. 34, n. 133 p. 185, 1999. 

MOTHI, S. N. et al. Adolescents Living with HIVin India — The Clock is 

Ticking. Indian Jornal Pediatrics. v. 79, n. 12, p. 1642–1647, 2012. 

ROBINSON, S. Victimization of Obese Adolescents. The Journal of School 

Nursing August. v. 22 n. 4, p. 201-206, 2006.  

Domínio Cognitivo 

Baixo desempenho escolar 

Definição conceitual: prejudicada aquisição de habilidades sobre leitura, escrita 

e raciocínios matemáticos. Investigar possível relação com falta de oportunidade de 

aprender, retardo mental, trauma ou doenças cerebrais.  

 

Referência empírica: questionar sobre o desempenho (avaliações e notas) 

escolar. Indagar, na entrevista, como ele julga o seu desempenho escolar. Realizar teste 

de desempenho escolar. As crianças são submetidas a três tipos de avaliação: a) escrita 

(escrever seu próprio nome e palavras apresentadas isoladamente, sob a forma de ditado), 

b) aritmética (solução oral de problemas e solução por escrito de cálculos aritméticos) c) 

leitura (reconhecimento da palavra isolada a partir do contexto).  

 

Referência:  

EKEUS, C. et al. Preterm Birth, Social Disadvantage, and Cognitive Competence 

in Swedish 18- to 19-Year-Old Men. Pediatrics. v. 125, n. 1, 2010. 

FAGERLUND, Å. et al. Adaptive behaviour in children and adolescents with 

fetal alcohol spectrum disorders: a comparison with specific learning disability and typical 

development. European Child Adolescent Psychiatry. 21(4): 221–231, 2012. 

GRUNAU, R. E.; WHITFIELD, M. F.; FAY, T. B. Psychosocial and Academic 

Characteristics of Extremely Low Birth Weight (≤800 g) Adolescents Who Are Free of 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fagerlund%20%26%23x000c5%3B%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/eutils/elink.fcgi?dbfrom=pubmed&retmode=ref&cmd=prlinks&id=22358422
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Major Impairment Compared With Term-Born Control Subjects. Pediatrics. v. 114, n. 6, 
2004. 

SILVA, J. et al., Motor and learning disabilities in school children with low 

academic performance. Journal of Human Growth and Development. v. 22, n. 1, p. 41-

46, 2012.  

Comunicação verbal prejudicada 

Definição conceitual: dificuldades de comunicação receptiva, escuta, expressiva 
e escrita, relacionadas ou não a alguma deficiência física.  

 

Referência empírica: medidas de teste lógico para mensurar a capacidade de 

compreensão das instruções verbalizadas, teste de escrita e oratória. Dinâmicas de 

educação: “Cadeia de transmissão”; “Escutando”.  

  

Referência:  

BRASIL, ABEn. Adolescer: compreender, atuar, acolher: Projeto acolher. 

Associação Brasileira de Enfermagem – Brasília: ABEn, 2001.  

EKEUS, C. et al. Preterm Birth, Social Disadvantage, and Cognitive Competence 

in Swedish 18- to 19-Year-Old Men. Pediatrics. v. 125, n. 1, 2010. 

FAGERLUND, Å. et al. Adaptive behaviour in children and adolescents with 

foetal alcohol spectrum disorders: a comparison with specific learning disability and 

typical development.  European Child Adolescent Psychiatry. 21(4): 221–231, 2012. 

Déficit de atenção e Hiperatividade (TDAH) 

Definição conceitual: transtorno neurobiológico, de causas genéticas, que 

aparece na infância e frequentemente acompanha o indivíduo por toda a sua vida. Ele se 

caracteriza por sintomas de inquietude e impulsividade.  

 

Referência empírica: O enfermeiro deve estar atento, na anamnese, se o 

adolescente frequentemente agita as mãos ou os pés ou se remexe na cadeira; questionar 

se, com frequência, ele abandona sua cadeira em sala de aula ou em outras situações nas 

quais se espera que permaneça sentado; se desperta a sensação de constante inquietação; 

manifesta dificuldade para brincar ou se envolver em atividades de lazer; fala em demasia, 

frequentemente; apresenta-se agitado constantemente; apresenta sintomas de 

impulsividade, como dar respostas precipitadas antes de as perguntas terem sido 

completadas; dificuldade para aguardar sua vez; interrompe ou se mete em assuntos de 

outros (por exemplo, intrometendo-se em conversas ou brincadeiras de colegas). 

 

Referência: 

CHEN, M. et al. Association of ghrelin and leptin with reproductive hormones in 

constitutional delay of growth and puberty. BMC Psychiatry. v. 4, n. 13, 2013. 

CORNELIUS, M. D. et al. Long-term Effects of Prenatal Cigarette Smoke 
Exposure on Behavior Dysregulation Among 14-Year-Old Offspring of Teenage 

Mothers. Maternal and Child Health Journal. v. 16, p. 694–705, 2012. 

SILVA, E. J. C. Transtornos do déficit de atenção com hiperatividade em 

adolescentes. Adolescência & Saúde. v. 2, n. 2, p. 25-29, 2005.  

SEDLMEYER, I. L.; PALMERT, M. R. Delayed Puberty: Analysis of a Large 
Case Series from an Academic Center. The Journal of Clinical Endocrinology & 

Metabolism. v. 87, n. 4, p. 1613–1620, 2002. 

Atividade de vida diária prejudicada 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fagerlund%20%26%23x000c5%3B%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/eutils/elink.fcgi?dbfrom=pubmed&retmode=ref&cmd=prlinks&id=22358422
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23735056
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Definição conceitual: dificuldades do indivíduo em elaborar atividades de vida 
diárias como comer, vestir, executar tarefas domésticas, escolares e sociais. 

 

Referência empírica: na anamnese, questionar como é o dia do adolescente, 

quais atividades ele realiza em casa, na escola e na rua. Se ele sente alguma dificuldade 

em atividades como comer, vestir, tomar banho, ir à escola, brincar, fazer esportes, usar o 

telefone e fazer os trabalhos escolares.  

 

Referência:  

FAGERLUND, Å. et al. Adaptive behaviour in children and adolescents with 
fetal alcohol spectrum disorders: a comparison with specific learning disability and 

typical development.  European Child Adolescent Psychiatry. v. 21, n.4, p. 221–231, 

2012. 

BRASIL, ABEn. Adolescer: compreender, atuar, acolher: Projeto acolher. 

Associação Brasileira de Enfermagem – Brasília: ABEn, 2001. 

Déficit de função executiva 

Definição conceitual: dificuldades no desenvolvimento do comportamento 

consciente e orientado, ou seja, o adolescente ter ciência das consequências de suas 

ações; dificuldades em traçar objetivos e metas; dificuldades nas habilidades de memória, 

planejamento, organização, fluência verbal e flexibilidade cognitiva.   

 

Referência empírica: aplicações de teste de avaliação, como medidas de teste 

lógico para mensurar a capacidade de compreensão das instruções escritas e aplicá-las 

para resolver um problema; teste espacial onde a tarefa é determinar, 

tridimensionalmente, o objeto, sua configuração e possíveis dobras; teste verbal que irá 

mensurar o conhecimento de sinônimos; o assunto deve determinar qual das 4 

alternativas é o sinônimo de uma determinada palavra (40 palavras são apresentadas 

como tais palavras-chave). Teste verbal para medir a "compreensão linguística e 

capacidade de usar a linguagem oral e escrita". 

 

Referência:  

EKEUS, C. et al. Preterm Birth, Social Disadvantage, and Cognitive Competence 

in Swedish 18- to 19-Year-Old Men. Pediatrics. v. 125, n. 1, 2010. 

GREEN, C. R.  et al. Executive function deficits in children with fetal alcohol 

spectrum disorders (FASD) measured using the Cambridge Neuropsychological Tests 

Automated Battery (CANTAB). Journal of Child Psychology and Psychiatry. v. 50, n. 

6, p. 688–697, 2009. 

LUU, T. M. et al. Executive and Memory Function in Adolescents Born Very 

Preterm. Pediatrics. v. 127, n. 3, 2011. 

DOMÍNIO PSICOSSOCIAL  

Comportamento de internalização 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fagerlund%20%26%23x000c5%3B%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/eutils/elink.fcgi?dbfrom=pubmed&retmode=ref&cmd=prlinks&id=22358422
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Definição conceitual: comportamentos e internalização referem-se aos sintomas 
de ansiedade, isolamento, depressão e ideação suicida. 

 

Referência empírica: questionar o adolescente se ele sente vontade de ter outra 

vida, se prefere ficar sozinho, se não gosta de conversar ou estar com pessoas da mesma 

idade, pratica esportes, se tem lazer, se já pensou em se matar. 

 

Referência:  

BRASIL, ABEn. Adolescer: compreender, atuar, acolher: Projeto acolher. 
Associação Brasileira de Enfermagem – Brasília: ABEn, 2001. 

AINA, O. F. et al. Sexual maturation and psychiatric morbidity among persons 

with sickle cell anaemia in a nigerian teaching hospital. International Journal of 

Psychiatry em Medicine. v. 40, n. 1, p. 31-43, 2010. 

HSU, Y. A.; DORN, L. D.; SEREIKA, S. M. Comparison of puberty and 

psychosocial adjustment between Taiwanese adolescent females with and without 

diabetes. Journal of clinical nursing. v. 19, n. 19‐20, p. 2704 -2712, 2010. 

Comportamento de externalização 

Definição conceitual: irritabilidade, desobediência e comportamentos 

exagerados agressivos que possam caracterizar uma situação de risco a vida e a saúde do 

adolescente.  

 

Referência empírica: questionar sobre comportamento com familiares, 

professores e pares.  

 

Referência:  

AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION. Diagnostic and Statistical 
Manual of Mental Disorders (DSM). 200. Disponível em: https://www.psychiatry.org/. 

Acesso em 20 jun. 2016. 

Dificuldade de expressar emoções 

Definição conceitual: o adolescente não consegue verbalizar seus medos, 
anseios, dificuldades e sentimentos.  

 

Referência empírica: questionar a percepção do indivíduo sobre si mesmo, 
incluindo as atitudes, sentimentos, capacidades, habilidades, aceitação social e aparência 

física. 

 

Referência: 

NOGUEIRA, K. T. Adolescência. Rio de Janeiro: Guanabara Kogan, 2012. 

Transtornos alimentares 

Definição conceitual: anorexia nervosa, bulimia nervosa e transtorno da 

compulsão alimentar periódica. 

 

Referência empírica: questionar sobre padrão alimentar: quais refeições realiza 

e como são elas. Alimentos de preferência e o que sente em relação a comida. Se está 

satisfeito com a autoimagem, caso a resposta seja não perguntar o que ele faria para 

mudar.   

 

Referência:  

American Psychiatric Association. Manual Diagnóstico e Estatístico de 

https://www.psychiatry.org/
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Transtornos Mentais. 4a ed. Washington DC); 1994. 

Insegurança emocional  

Definição conceitual:  estado emocional que surge na sequência de uma 
situação que é entendida como alarmante ou ameaçadora. 

 

Referência empírica: questionar o adolescente sobre medo, postura assertiva e 
expressar aquilo que sente. Em uma dinâmica de grupo, identificar se ele tenta passar por 

despercebido.  

 

Referência:  

GRAÑA, R. B.; PIVA, Â. A atualidade da psicanálise de adolescentes: 

formas do mal-estar na juventude contemporânea. 1ª Edição, Casa do Psicologo. 

2004, 332 páginas. 

Enfrentamento passivo ou dependente 

Definição conceitual: processo interpessoal pelo qual o adolescente não 

desenvolve uma maior capacidade para o comportamento independente no contexto de 

ligações familiares e pessoais. 

 

Referência empírica: questionar sobre o grau de dependência do adolescente 

(quais atividades ele desenvolve sozinho).  

 

Referência:  

FRIEDMAN, D. et al. Trajectories of autonomy development across the 
adolescent transition in children with spina bifida. Rehabilitation Psychology, v. 54, n. 

1, p. 16-27, 2009. 

BRASIL, ABEn. Adolescer: compreender, atuar, acolher: Projeto acolher. 

Associação Brasileira de Enfermagem – Brasília: ABEn, 2001. 
Fonte: Delgado, 2016  
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