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RESUMO 

 

A Síndrome da imunodeficiência adquirida (AIDS) ainda consiste em um dos grandes 

problemas contemporâneos de saúde pública mundial devido ao elevado número de pessoas 

infectadas. A presença de comorbidades e a imunossupressão nas pessoas que vivem com a 

AIDS, quando internadas, acarreta em maior risco de infecção hospitalar grave, o que tem 

levado a altas taxas de morbimortalidade. Esse aspecto exige dos profissionais, 

principalmente os da enfermagem, cuidados complexos e tomadas de decisão imediatas 

pautadas em evidências científicas. Assim, esse estudo tem como objetivo validar o conteúdo 

do protocolo assistencial de enfermagem para detecção precoce e prevenção de infecções 

hospitalares a pessoas vivendo com AIDS. Trata-se de um estudo metodológico, transversal, 

com abordagem quantitativa, realizado por meio de duas etapas. A primeira etapa do estudo 

refere-se ao desenvolvimento do protocolo fundamentado nas evidências extraídas de uma 

revisão integrativa da literatura e de medidas de prevenção de infecção da ANVISA. A 

segunda etapa, validação de conteúdo, resultou do julgamento de experts envolvidos na 

assistência, gerência e/ou docência. A amostra ocorreu por intencionalidade, selecionados 

pela analise do currículo lattes com a adaptação do sistema proposto por Fehring, totalizando 

13 experts na assistência em enfermagem a pessoas com AIDS. A operacionalização ocorreu 

por meio de concordância entre as respostas obtidas pelo índice de validade de conteúdo 

(IVC) através da avaliação dos juízes em uma rodada. Os itens foram avaliados em 

“adequado”, “adequado com alterações” e “inadequado”, baseada em 10 requisitos: utilidade/ 

pertinência, consistência, clareza, objetividade, simplicidade, aplicabilidade, atual, 

vocabulário, precisão e sequência de instrução dos tópicos. Como resultados, a revisão 

mostrou os cuidados de enfermagem a pacientes com AIDS que foram abordados e agrupados 

nas categorias assistencial, educacional e gerencial. Quanto à validação, dos 13 juízes que 

avaliaram o instrumento, 84,61% são do sexo feminino, com idade média de 43 anos (±9,98), 

e tempo de experiência médio de 17,08 anos Na titulação profissional, 61,54% são doutores e 

38,46% mestres. Na área de atuação, 69,23% são da docência, 38,46% são da assistência e 

23,08% gerencial. Em relação ao protocolo, foram avaliados 20 itens, sendo 8 

correspondentes ao histórico de enfermagem e 12 referentes as intervenções ao paciente com 

AIDS. Das 260 respostas, 58,08% foi avaliados como adequado, 41,15% adequada com 

alteração e apenas 0,77% das respostas foram inadequado. Dos 20 itens presentes, 18 

obtiveram concordância total, (IVC =1,0) e os outros dois itens obteve IVC de 0,92. A 

avaliação global dos instrumentos obteve IVC de 0,99. As sugestões dos juízes foram 

relacionadas à reformulação da redação quanto à adequação do vocabulário e informações 

repetidas, elaboração das frases com mais clareza, acréscimo de ações e intervenções, e 

inclusão de escalas para avaliação das condutas. Diante das sugestões dos juízes procurou-se 

reformular o buscando uma melhor compreensão e clareza dos itens que compunham o 

instrumento visando torná-lo aplicável. O conteúdo do protocolo foi validado, representando a 

base de consenso inicial para abordagem das pessoas com AIDS. O estudo obteve parecer 

favorável do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 

CAAE de número 46209215.0.0000.5537. 

 

Palavras-chave: Estudos de Validação. Protocolos. Síndrome da imunodeficiência adquirida. 

Infecção Hospitalar. Cuidados de Enfermagem. Hospitalização. 
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ABSTRACT 

 

The acquired immunodeficiency syndrome (AIDS) is still one of the great contemporary 

issues of global public health due to the high number of infected people. Comorbidities and 

immunosuppression in people living with AIDS, when hospitalized, results in a higher risk of 

serious hospital infections, which has led to high morbidity and mortality rates. This aspect 

requires professionals, especially nursing, complex care and decision-guided immediate 

decision on scientific evidence. Thus, this study aims to validate the contents of nursing care 

protocol for early detection and prevention of hospital infections for people living with AIDS. 

It is a methodological, transversal study, with quantitative approach, performed through two 

steps. The first stage of the study refers to the development of the protocol based on evidence 

drawn from an integrative literature review and ANVISA infection prevention measures. The 

second stage, content validation, resulted from the judgment of experts involved in the care, 

management and / or teaching. The sample was by intention, selected by analysis of lattes 

curriculum to adapt the system proposed by Fehring, totaling 13 experts in nursing care for 

people with AIDS. The operation took place by agreement between the responses obtained for 

the content validity index (CVI) by assessing the judges in a round. The items were valued at 

"adequate", "appropriate to change" and "inappropriate", based on 10 criteria: usefulness / 

relevance, consistency, clarity, objectivity, simplicity, applicability, current, vocabulary, 

accuracy and topics of instruction sequence. As a result, the review showed the nursing care 

to patients with AIDS who were addressed and grouped into the healthcare, educational and 

managerial categories. On the validation of the 13 judges who evaluated the instrument, 

84.61% are female, mean age of 43 years (± 9.98) and time average experience of 17.08 years 

In the professional titles, 61, 54% are doctors and 38.46% masters. On the scope, 69.23% are 

teaching, are 38.46% and 23.08% of care management. Regarding the protocol were 

evaluated 20 items, 8 corresponding to the history of nursing and 12 concerning interventions 

for patients with AIDS. Of the 260 responses, 58.08% was evaluated as appropriate, 41.15% 

adequate to change and only 0.77% of the responses were inadequate. Of the 20 items present, 

18 achieved complete agreement, (IVC = 1.0) and the other two items obtained IVC 0.92. The 

overall assessment of the instruments obtained IVC 0.99. The suggestions of the judges were 

related to the reformulation of the wording regarding the suitability of the vocabulary and 

repeated information, preparation of sentences more clearly, actions and interventions 

addition, inclusion and scales for assessment of pipelines. On the suggestions of the judges 

sought to reformulate seeking a better understanding and clarity of the items that made up the 

instrument aiming to make it applicable. The content of the protocol was validated, 

representing the initial consensus based approach for people with AIDS. The study was 

approved by the Ethics Committee of the Federal University of Rio Grande do Norte, number 

CAAE 46209215.0.0000.5537. 

 

Keywords: Validation Studies. Protocols. Acquired immunodeficiency syndrome. Hospital 

infection. Nursing care. Hospitalization. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 A síndrome da imunodeficiência adquirida (AIDS) é considerada como estágio 

avançado da infecção pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV). Em sua cadeia 

patológica, o HIV infecta principalmente os linfócitos T CD4, os quais constituem 

importantes células de defesa do organismo humano, causando a supressão do sistema 

imunológico, que leva a indução a infecções oportunistas recorrentes, debilitação progressiva 

e morte (PERRUT et al., 2014). 

 Segundo estimativas do Programa Conjunto das Nações Unidas sobre a HIV/AIDS 

(UNAIDS), a infecção pelo HIV consiste em um dos grandes problemas contemporâneos de 

saúde pública mundial devido ao elevado número de pessoas infectadas. Sendo estimadas 

36,9 milhões de pessoas vivendo com o HIV/AIDS (PVHA) em todo o mundo no final de 

2014. Nesse mesmo ano, cerca de 2 milhões de pessoas foram infectadas, e 1,2 milhões 

morreram de causas relacionadas com a AIDS (UNAIDS, 2014). 

 No Brasil, segundo os sistemas de notificações existentes, desde o início da epidemia 

até junho de 2014, foram registrados 757.042 casos de AIDS, sendo 491.747 (65,0%) casos 

em homens e 265.251(35,0%) em mulheres. Desses 229 mil foram notificados pelo óbito. 

Apesar dos números, o acesso de 398 mil pessoas à terapia antirretroviral (TARV) 

gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS), tem resultado em uma diminuição 

gradativa da mortalidade, do pico de 15 mil em 1995 para uma estimativa de 12 mil em 2013 

(BRASIL, 2014). 

 Estudos demonstram que, dentre os avanços mais significativos da assistência em saúde 

voltada ao controle da AIDS, encontra-se o advento da TARV, refletindo na mudança do 

perfil de morbimortalidade da infecção do HIV/ AIDS, assim como nas causas de internação e 

na prática médica observadas na atualidade (FAGUNDES et al., 2010; FARIA; SILVA, 

2014).  

 A conjuntura atual de cronificação da AIDS e modificação de características clínicas e 

epidemiológicas, nos últimos anos, se deve a maior capacidade de controlar a infecção e a 

progressão da doença no equilíbrio entre o hospedeiro e seus fatores virais (PANIS; 

MATSUO; REICHE, 2009; FARIA; SILVA, 2014), o que facilita o reconhecimento de outras 

infecções, anteriormente não diagnosticadas, interferindo na evolução e prognóstico desses 

pacientes (FAGUNDES et al., 2010). 

 Por ser uma doença ainda sem cura, a progressão da doença e o estabelecimento da 

AIDS é inevitável, tornando as hospitalizações uma realidade bastante frequente em 
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consequência da vulnerabilidade ao adoecimento dessas pessoas (FAGUNDES et al., 2010; 

PERRUT et al., 2014), complicado pelos sinais e sintomas debilitantes da AIDS, trazendo 

com isso o risco de infecção voltado para o ambiente hospitalar (LEITE et al., 2004). 

 Cunha e Galvão (2010) e Silva (2009) apontam para o risco de infecção como um dos 

diagnósticos de enfermagem mais prevalentes nos pacientes com AIDS hospitalizados. 

(CUNHA; GALVÃO, 2010; SILVA et al., 2009). Esses resultados reforçam para a 

importância de incorporar o uso de linguagem padronizada a fim de melhorar a qualidade da 

assistência de enfermagem e dar visibilidade às possíveis intervenções de enfermagem 

embasadas no diagnóstico (FARIA; SILVA, 2013). 

 No Brasil, embora as infecções hospitalares (IH) sejam apontados como a principal 

causa de morbidade e mortalidade em pacientes hospitalizados, os seus dados são pouco 

divulgados ou não consolidados por muitos hospitais, o que dificulta o conhecimento da real 

dimensão do problema.  

 Apesar das lacunas existentes nas informações e subnotificações, as IH estão entre as 

seis principais causas de óbito no país, ao lado das doenças cardiovasculares, doenças 

respiratórias, neoplasias, e doenças transmissíveis (NOGUEIRA et al., 2009). Estudo recente 

realizado nos Estados Unidos mostra a sepse como motivo de grande preocupação por ser a 

principal causa de óbitos em pacientes com HIV/AIDS no âmbito hospitalar (FLORIAN; 

SACHIN; DEREK, 2014). 

 As principais causas descritas na literatura para pacientes de HIV/AIDS adquirir a IH, 

além do estado imunossupressão, são o tempo de permanência de pacientes soropositivos no 

ambiente hospitalar, intensa realização de procedimentos invasivos, o número de internações, 

o uso indiscriminado de antimicrobianos profiláticos, a colonização por patógenos e a 

desnutrição, aspectos que o caracterizam como um ambiente favorável à propagação da IH 

(PANIS; MATSUO; REICHE, 2009; NOGUEIRA et al., 2009; PERRUT et al., 2014). 

 Assim, dentro do contexto de internação a que está inserido o paciente com AIDS, a 

assistência de enfermagem passa a ser desafiadora devido ao potencial de qualquer sistema 

orgânico para ser alvo de infecções, ressaltando a necessidade e planejamento de uma atenção 

mais qualificada no processo de hospitalização com cuidados complexos e tomadas de 

decisões imediatas e subsidiadas em evidências científicas (FEITOSA et al., 2013). Na 

atualidade, as lacunas existentes na assistência de enfermagem aos pacientes com HIV/AIDS 

hospitalizados, se voltam às intervenções terapêuticas específicas na prevenção e controle do 

risco de infecção, e torna esta temática uma importante contribuição para cenário atual. 
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 A enfermagem diante da possibilidade de viabilizar uma assistência sistematizada, 

precisa da compreensão sobre o distúrbio, do conhecimento sobre as consequências físicas e 

psicológicas associadas a seu diagnóstico e de experientes habilidades para proporcionar um 

cuidado especializado para as pessoas com HIV/AIDS (SILVA et al., 2009; BARROSO et al., 

2010). 

 A construção deste trabalho justifica-se pela necessidade de melhoria dos serviços de 

saúde quanto ao cuidado sistematizado a pacientes hospitalizados com AIDS, com a 

finalidade de evitar possiveis complicações decorrentes da hospitalização. Destarte, através do 

desenvolvimento deste trabalho, a enfermagem poderá ampliar o conhecimento na área e a 

proposição de novas práticas, fundamentais no que se refere à assistência a essa clientela 

específica, contribuindo para a sistematização da assistência de enfermagem visando à 

qualidade dos cuidados as pessoas com AIDS, dentro da saúde pública na qual, os 

enfermeiros são considerados profissionais estratégicos na implementação. 

 Considerando que os enfermeiros assistenciais são os profissionais que estão mais 

próximos do paciente com AIDS hospitalizados, a necessidade de uma vigilância mais 

específica por esses profissionais se mostra como uma prática ainda não alcançada, mas que 

acredita-se que possa auxiliar as atividades realizadas no controle de infecções hospitalares. 

 Embora existam protocolos da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) 

validados para vigilância de IH, entretanto nenhum voltado especificamente da assistência de 

enfermagem a pessoas vivendo com AIDS. A falta de protocolos para prevenção de IH 

validos nesta clientela, impulsionou o desenvolvimento desse estudo.  

 Tendo em vista a falta de protocolos assistencias específicos a PVHA em risco de 

infecção que auxiliem nesse cuidado, visto que os protocolos disponíveis tratam da detecção 

da infecção voltados para pacientes no geral, a relevância do presente trabalho, portanto, 

consiste na possibilidade de oferecer subsídios teóricos e um instrumento direcionado aos 

profissionais assistenciais de enfermagem na detecção precoce e prevenção de infecções 

hospitalares a pessoas com AIDS a partir dos primeiros dias de internação, de modo a 

contribuir para a maior sobrevida desses pacientes e melhoria da qualidade de vida das 

PVHA, visando à promoção da saúde e prevenção de agravos. 

 As reflexões derivadas do enfoque desta temática geraram inquietações e 

questionamentos que, por sua intensidade, estimularam à busca por subsídios para maiores 

esclarecimentos. A observância da prática profissional apenas sobre responsabilidade da 

comissão de infecção hospitalar da instituição impulsionou- a desenvolvê-lo. 
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 Por meio da validação desse instrumento, tem as seguintes questões de pesquisa: Quais 

os itens necessários para construção do protocolo assistencial de enfermagem para detecção 

precoce e prevenção de infecções hospitalares a pessoas vivendo com AIDS? Qual a validade 

de conteúdo do instrumento realizado pelos juízes da pesquisa?  

 



16 
 

2 OBJETIVO 

 

2.1 GERAL 

- Validar o conteúdo do protocolo assistencial de enfermagem para detecção precoce e 

prevenção de infecções hospitalares a pessoas vivendo com AIDS 

 

2.2 ESPECÍFICOS 

- Elaborar um protocolo assitencial de enfermagem a pessoas vivendo com AIDS atendidas no 

âmbito hospitalar, com base em evidências científicas e em modelos operacionais existentes. 

- Verificar a validade de conteúdo de um protocolo assistencial de enfermagem para detecção 

precoce e prevenção de infecções hospitalares a pessoas vivendo com AIDS. 
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3. CONTEXTUALIZAÇÃO E REVISÃO DE LITERATURA 

 

3.1 A SÍNDROME DA IMUNODEFICIÊNCIA ADQUIRIDA 

 

 O HIV, como vírus da família Retroviridae, causa efeitos citopáticos em curto prazo e 

uma infecção longitudinal persistente que culmina em um quadro clínico geral que 

corresponde à AIDS (LAZZAROTTO; DERESZ;SPRINZ, 2010). 

 Este vírus pode ser transmitido via relação sexual, exposição parenteral ao sangue ou 

seus derivados, e contaminação vertical. E a evolução da infecção pelo HIV divide-se em três 

fases distintas: em infecção aguda, período de latência clínica ou fase silenciosa, e infecção 

sintomática, que é a fase avançada da doença. Estima-se que o tempo médio entre o contágio 

e o aparecimento da doença esteja em torno de dez anos (BRASIL, 2013). 

 A infecção aguda ocorre após a transmissão viral, como as primeiras semanas da 

infecção pelo HIV, até o aparecimento dos anticorpos anti-HIV (soroconversão), tornando o 

indivíduo altamente infectante. As principais características são a viremia elevada, a resposta 

imunológica intensa, denominado Síndrome Retroviral Aguda (SRA), em que há depleção na 

contagem de T CD4+ e o aumento de T CD8+, culminando na disseminação do HIV pelo 

organismo. Os principais achados clínicos de SRA incluem febre, adenopatia, faringite, 

exantema, mialgia e cefaleia (BRASIL, 2013). 

 Na fase de latência clínica, ou infecção assintomática, o exame físico costuma ser 

normal, exceto pela linfadenopatia generalizada persistente após a infecção aguda. A presença 

desta é frequente e seu diagnóstico diferencial inclui doenças linfoproliferativas e tuberculose 

ganglionar. Nessa fase podem ocorrer alterações nos exames laboratoriais, mas a contagem de 

linfócitos T CD4+ permanece acima de 350 células/mm. O período entre a transmissão e a 

identificação da soroconversão é denominado janela imunológica ou biológica (BRASIL, 

2013). 

 A infecção sintomática caracteriza-se pela imunodeficiência grave e de difícil 

recuperação, em decorrência da elevação da viremia, geralmente com a contagem de T CD4+ 

abaixo de 200 células/mL. Nessa fase, o indivíduo infectado pelo HIV pode apresentar um 

conjunto de sinais e sintomas com duração superior a um mês, tais como: mal-estar, sudorese 

noturna, síndrome da desnutrição, na qual ocorre a caquexia superior a 10% associada à 

diarreia crônica ou fraqueza crônica e febre (BRASIL, 2013; LAZZAROTTO; 

DERESZ;SPRINZ, 2010). 
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 O aparecimento de infecções oportunistas e neoplasias secundárias são condições 

definidoras da AIDS. Entre as infecções oportunistas destacam-se: pneumocistose, 

neurotoxoplasmose, tuberculose pulmonar atípica ou disseminada, meningite criptocócica e 

retinite por citomegalovírus. As neoplasias mais comuns são sarcoma de Kaposi, linfoma não 

Hodgkin e câncer de colo uterino, em mulheres jovens (BRASIL, 2013). 

 Além das infecções e das manifestações não infecciosas, o HIV pode causar doenças 

por dano direto a certos órgãos ou por processos inflamatórios, devido à ativação conjunta dos 

linfócitos T CD8+ citotóxicos como também o aumento de citocinas pró-inflamatórias, 

elevação da proteína C reativa, dímero D, havendo também aumento da produção e da 

destruição de LT-CD4+ e de linfócitos B. O que resulta em miocardiopatia, nefropatia e 

neuropatias que podem estar presentes durante toda a evolução. Nessa fase o indivíduo tende 

a se hospitalizar com frequência em detrimento do estado imunológico e o quadro de 

debilidade clínica (BRASIL, 2013). 

 

3.2 O ENFERMEIRO NO CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR 

 

 As infecções hospitalares constituem um sério problema de saúde pública. E 

caracteriza-se como uma patologia causada na maioria das vezes por múltiplos 

microorganismos, cuja progressão associa-se a vários cofatores. 

 Para o Ministério da Saúde, IH é toda aquela relacionada à hospitalização, assim 

considerada quando o período de incubação do patógeno causador da infecção for 

desconhecido e não houver evidência clínica e/ou dado laboratorial de infecção no momento 

da internação. Ou quando o surgimento de qualquer manifestação clínica de infecção ocorre a 

partir de 72 horas após a admissão (BRASIL, 1998). 

 O período de 72 horas é um parâmetro adotado pelo Center for Disease Control and 

Prevention (CDC), porém há hospitais que, baseados na premissa de que a IH pode ocorrer 

antes deste tempo, quando relacionada a procedimento invasivo, adotam 48h após a admissão 

do paciente como padrão cronológico. A IH também pode ocorrer após a alta, desde que 

presentes fatores relacionados à hospitalização (NOGUEIRA et al., 2009). 

 Por sua própria natureza, as infecções têm uma origem multifacetada relacionada aos 

sistemas e processos de prestação de assistência à saúde e a limitações políticas e econômicas 

dos sistemas de saúde e dos países, bem como ao comportamento humano condicionado pela 

educação. Entretanto, a maioria das infecções pode ser evitada. (ANVISA, 2010). 



19 
 

 Couto (2003) define que os fatores de riscos para infecção hospitalar podem ser 

classificados em riscos intrínsecos e riscos extrínsecos. O primeiro risco descrito advém da 

imunidade do próprio paciente, assim estão relacionados à gravidade da doença, 

imunossupressão e tempo de permanência no hospital. Enquanto os riscos extrínsecos podem 

ser classificados em três áreas: iatrogênicas, organizacionais ou relacionadas ao paciente. Os 

fatores de risco iatrogênicos incluem os procedimentos invasivos e uso de antimicrobianos 

(ANVISA, 2013; COUTO; PEDROSA; NOGUEIRA, 2003). 

 Assim, o diagnóstico da IH é uma atividade complexa que exige o conhecimento do 

histórico do paciente, e o relacionamento dos eventos ocorridos com o paciente após a 

internação. Segundo orientação da ANVISA, a identificação do diagnóstico da infecção 

hospitalar é atribuição exclusiva do Controle de Infecção Hospitalar, sendo responsabilidade 

dos membros executores, em função da busca ativa de casos.  

 Historicamente, a participação do enfermeiro no controle das infecções hospitalares foi 

fundamentada na experiência inglesa que orientou esse profissional como limitador de 

infecção hospitalar. A enfermeira inglesa Florence Nightingale descreveu procedimentos de 

cuidados relacionados aos pacientes e ao ambiente, com a finalidade de diminuir os riscos da 

infecção hospitalar (FERNANDES; FERNANDES, 2000). 

 Florence, na guerra da Criméia, difundiu a necessidade de ambientes assépticos e 

limpos assim como evidenciou a transmissão da infecção principalmente por contato com 

substâncias orgânicas. Por conseguinte, elaborou capacitação para as enfermeiras sobre 

limpeza e desinfecção e orientou a construção de hospitais de forma a viabilizar maior 

separação entre os pacientes (FONTANA, 2006). 

 Historicamente, no Brasil, o Controle das Infecções Hospitalares teve seu marco 

referencial com a Portaria MS nº 196, de 24 de junho de 1993, que instituiu a implantaçãode 

Comissões de Controle de Infecções Hospitalares em todos os hospitais do país,independente 

de sua natureza jurídica . Atualmente, as diretrizes gerais para o Controle das Infecções em 

Serviços de Saúde são delineados pela ANVISA. 

 A Vigilância Sanitária é definida como um conjunto de ações capaz de eliminar, 

diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio 

ambiente, da produção e da circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da 

saúde (BRASIL, 1990). O enfermeiro utiliza como estratégia a vigilância sanitária com o 

objetivo de identificar problemas relacionados à IH e elaborar medidas preventivas ou 

corretivas. Nesse ponto, a educação constitui a principal ferramenta para o controle e 

prevenção das infecções hospitalares. 



20 
 

 A Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), órgão de assessoria máxima da 

instituição e de execução das ações de controle das infecções hospitalares, tem como função 

elaborar, implementar, manter e avaliar o Serviço de Controle de Infecção Hospitalar, no qual 

a presença do enfermeiro se faz necessária (ANVISA, 2010). 

 Mas nas ações de prevenção e controle das infecções hospitalares, o enfermeiro 

assistencial deve considerado como integrante fundamental para as ações de Controle de 

Infecção Hospitalar nas instituições. 

 Evidências empíricas apontam para a necessidade de formação dos profissionais, quanto 

a aquisição de conhecimento e conscientização na mudança de comportamento em relação à 

doença e a pessoa doente. A partir desses conhecimentos, que o enfermeiro poderá realizar 

um plano de cuidado direcionado às pessoas que vivem com HIV/AIDS, considerando-se o 

contexto nele inserido (SOUSA; SILVA, 2013).  

 Apesar dos progressos feitos no tratamento da infecção HIV/AIDS, as lacunas na 

assistência às PVHA persiste como uma questão crítica de saúde. Na assistência ao paciente 

com AIDS, o enfermeiro tem papel fundamental no tripé prevenção, detecção precoce e 

tratamento. 

 

3.3 SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM 

 

 A assistência de enfermagem sem suporte teórico e padronização adequada favorece o 

exercício profissional imperito, negligente ou imprudente, podendo ocasionar danos à 

clientela, problemas legais e éticos aos profissionais e descrédito da classe pela sociedade 

possível (COREN-SP, 2012). 

 A sistematização da assistência de enfermagem (SAE) como um processo de 

organização de um sistema, tem como objetivo instrumentalização do trabalho, possibilitando 

a aplicação dos conhecimentos técnicos, estabelecimento de fundamentos na tomada de 

decisão e registro adequando da assistência prestada, para que o enfermeiro desempenhe de 

forma diferenciada a sua função e possa contribuir com benefícios ao paciente, tornando suas 

ações o mais científicas possível (COREN-SP, 2012). 

 Este processo como atividade privativa do enfermeiro, é de fundamental importância 

para instrumentalizar e humanizar as suas ações (PERROCA, 2011), pois utiliza método e 

estratégia de trabalho científico para a identificação das situações de saúde/doença, 

subsidiando ações de assistência de Enfermagem que possam contribuir para a promoção, 
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prevenção, recuperação e reabilitação da saúde do indivíduo, família e comunidade (COFEN, 

2009). 

 Embora a SAE ofereça ao enfermeiro a oportunidade de elaborar seu trabalho com base 

em um método que prioriza a individualidade do cuidado, os profissionais enfrentam 

contrariedades para sua implementação. Entre os motivos para a sua não realização destaca-se 

a falta de tempo, de conhecimento teórico, de exercício prático e de recursos (LUIZ et al, 

2010). 

 Para que se tenha uma assistência de enfermagem adequada e individualizada é 

necessária à aplicação de uma SAE baseada em uma teoria específica que seja do 

conhecimento de todos os profissionais da instituição que prestam o cuidado. Para isto, a 

assistência deve estar ajustada conforme as possibilidades de cada instituição: número de 

funcionários, horas semanais, dentre outras condições (AMANTE; ROSSETTO; 

SCHNEIDER, 2009). 

 Dentre os vários modos de sistematizar a assistência, podemos citar o plano de 

cuidados, protocolos, padronização de procedimentos, e o processo de enfermagem. Os 

Protocolos assistenciais, enquanto tecnologia leve-dura são um conjunto de ações em uma 

determinada circunstância e sintetiza informações em uma estrutura concisa que promove a 

tradução do conhecimento em ações para proporcionar melhores resultados na prática 

assistencial direcionadas para um público-alvo. (SPRINGHOUSE, 2010).  

 No Brasil, o modelo mais conhecido e seguido para a implantação do processo de 

enfermagem contém as seguintes fases: histórico de enfermagem, diagnóstico de enfermagem, 

planejamento, implementação da assistência de enfermagem e avaliação da assistência de 

enfermagem (ALVIM, 2013). 

 Não apenas os benefícios diretos ao paciente são observados com a utilização da SAE, 

mas também os benefícios voltados à instituição e aos demais profissionais da equipe 

multidisciplinar. As vantagens apontadas com o seu uso incluem: maior segurança aos 

usuários e profissionais, redução da variabilidade de ações de cuidado, melhora na 

qualificação dos profissionais para a tomada de decisão assistencial, facilidade para a 

incorporação de novas tecnologias, inovação do cuidado, facilidade no desenvolvimento de 

indicadores de processo e de resultados, a disseminação de conhecimento, a comunicação 

profissional e a coordenação do cuidado (COREN-SP, 2012). 

 Além disso, há minimização dos gastos com erros e perda de tempo resultantes de um 

ambiente de trabalho desorganizado, a comunicação entre os profissionais é aprimorada e os 



22 
 

conhecimentos são documentados para posterior aproveitamento na assistência e na pesquisa 

(TRUPPEL et al, 2009). 

 

3.4 VALIDAÇÃO DE INSTRUMENTOS 

 

 Validade e confiabilidade constituem-se em critérios essenciais para avaliação da 

qualidade de um instrumento. Validade é conceituada como o grau em que o instrumento se 

mostra apropriado para mensurar aquilo que supostamente deveria medir, em outras palavras, 

o propósito pelo qual está sendo usado. A confiabilidade refere-se ao seu grau de precisão, ou 

seja, quando suas medidas conseguem refletir, de forma precisa, as medidas reais do atributo 

investigado (POLIT; BECK; HUNGLER, 2004) 

 A validade é dividida, basicamente, em quatro tipos: validação de face ou aparente, que 

é o julgamento subjetivo sobre uma medida que faz sentido intuitivamente; validade de 

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

representar o fenômeno a que se destina; validade de critério relaciona o conceito ou 

fenômeno a um critério externo confiável; e validade de constructo, direcionado a validar a 

teoria que ampara o teste, busca avaliar se a escala está medindo, de fato, o que se propõe a 

medir (POLIT; BECK; HUNGLER, 2004; HULLEY, 2008). 

 O processo de analisar a validade de um instrumento depende, dentre outros fatores, das 

variáveis a validar, dos objetivos do instrumento de medida e da população a ser submetida.  

 Em termos gerais, a validade de um instrumento está ligada à exatidão do instrumento 

em medir o que se sugere medir. Ou seja, um instrumento é válido quando sua criação e 

aplicabilidade permitem a exata mensuração daquilo que se pretende mensurar (JÚNIOR; 

MATSUDA, 2012). 

 Para a validade de conteúdo, proposta deste estudo, é necessária o desenvolvimento do 

instrumento a luz das evidências da literatura e, em seguida, a avaliação por juízes, refletindo, 

assim, o que eles pensam sobre o assunto. (CARVALHO et al., 2008; GALDEANO; ROSSI, 

2006). No que diz respeito à validação por juízes, trata-se de processo grupal com finalidade 

de obter, comparar e direcionar julgamento de peritos para um consenso sobre um tópico 

particular; assim, promove convergência de opiniões, embora nem sempre, em última 

instância, seja completada. A técnica permite obter consenso de grupo a respeito de um 

determinado fenômeno (SPÍNOLA, 1984). 

 Destaca-se que a técnica ocorre de forma sistematizada e executada quantas vezes forem 

necessárias Recomenda-se, no entanto, que o processo de rodadas de questionário repita-se 
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até o alcance do consenso de 70% a 80%. A literatura não traz um consenso de quantas 

pessoas devem compor o painel de especialistas. Essa quantificação geralmente depende da 

acessibilidade que o pesquisador dispõe para encontrar os profissionais (SCARPARO et al., 

2012). 

 O julgamento de diferentes examinadores especialistas esta na analise da 

representatividade dos itens em relação às áreas de conteúdo e a relevância dos objetivos a 

medir. (RAYMUNDO, 2006). 

 No curso do processo de validação, um dos pontos mais discutidos e que apresenta 

controvérsias na literatura é a questão do número e a qualificação dos juízes para avaliação do 

das características do instrumento. Para esta tomada de decisão, Lynn (1986) recomenda um 

mínimo de cinco e um máximo de dez juízes. Contudo sabe-se que quanto maior o número de 

juízes, maior a chance de discordância e, quanto menor for à quantidade maior a necessidade 

de concordância sobre os itens. Normalmente, essa quantificação dos juízes depende da 

acessibilidade que o pesquisador dispõe para encontrar profissionais capacitados para avaliar 

a representatividade ou relevância de conteúdo dos itens submetidos. (LYNN, 1986). 

 Galdeano e Rossi (2006) acreditam que o recrutamento de juízes pode ser uma tarefa 

bastante árdua, na medida em que muitos estados do país não possuem profissionais com 

titulação específica, experiência e capacitados suficientemente para julgar o fenômeno de 

interesse.  

 E por fim, a avaliação do instrumento como um todo, determinando a sua abrangência, 

isto é, se cada domínio ou conceito foi adequadamente coberto pelo conjunto de itens podem 

sugerir a inclusão ou a eliminação de itens. (RUBIO et al, 2003). 

 Assim os requisitos para a validade do instrumento nunca deve ser negligenciado, sob 

pena de invalidar toda e qualquer conclusão que possa resultar do estudo. (MOREIRA; 

ROSA, 2008). Portanto, compreender o fenômeno estudado é condição primordial para que os 

pesquisadores possam desenvolver instrumentos confiáveis e apropriados para cada tipo de 

população. (ALEXANDRE, COLUCI, 2011). 
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4 METODOLOGIA 

 

 Trata-se de um estudo metodológico, transversal, com abordagem quantitativa, 

realizado por meio de duas etapas. 

 O estudo metodológico destina-se às investigações, organização e análise dos dados, 

elaboração, validação e avaliação dos instrumentos e técnicas de pesquisa, possibilitando a 

obtenção de um instrumento confiável, preciso e utilizável para que possa ser replicado por 

outros pesquisadores (POLIT; BECK; HUNGLER, 2004). 

 Enquanto estudos transversais são estudos observacionais em que a coleta dos dados é 

feita em uma única ocasião, de modo a inferir causa e efeito com base nas variáveis preditoras 

e de desfecho avaliadas dentro da amostra selecionada (HULLEY et. al, 2008). 

 A primeira etapa do estudo refere-se ao desenvolvimento do protocolo por meio das 

evidências científicas encontradas na literatura e medidas de prevenção de infecção da 

ANVISA. A segunda etapa será a validação de conteúdo, por meio da proposição e análise de 

juizes de um instrumento de coleta de dados. Assim, para facilitar a compreensão deste 

estudo, estas duas etapas serão descritas separadamente. 

 

4.1 PRIMEIRA ETAPA 

 

4.1.1 Revisão integrativa e buscas das evidências 

 Trata-se de uma revisão integrativa, que consiste em um método de pesquisa que analisa 

amplamente os estudos, com o objetivo de sintetizar as ideias expostas, contribuindo para a 

discussão e resultados da pesquisa, bem como para preencher as lacunas encontradas com a 

formulação de novos trabalhos (SOUZA; SILVA; CARVALHO, 2010). 

 Para elaboração desta revisão foram seguidos os seis passos propostos por SOUZA; 

SILVA; CARVALHO (2010): elaboração da pergunta norteadora, busca ou amostragem na 

literatura, coleta de dados, análise crítica dos estudos incluídos, apresentação e discussão dos 

resultados e apresentação da revisão (SOUZA; SILVA; CARVALHO, 2010). 

 A busca na literatura foi realizada nos meses de janeiro a maio de 2015, utilizando o 

cruzamento não-controlado entre os Descritores em Ciências da Saúde (DeCS): Cuidados de 

Enfermagem, Diagnósticos de enfermagem, Infecção hospitalar, Síndrome de 

Imunodeficiência Adquirida, e o sinônimo AIDS na Literatura Latino-americana e do Caribe 

em Ciências da Saúde (LILACS) e Scientific Electronic Library Online (SciELO). Enquanto 

no Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature (CINAHL) e National Library of 
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Medicine National Institutes of Health (PubMed/Medline) foram utilizados o cruzamento de 

descritores não controlados do Medical Subject Headings (MeSH): Nursing Care, Nursing 

Diagnosis, Cross Infection, Acquired Immunodeficiency Syndrome e o sinônimo AIDS. Na 

SCOPUS, o mesmo cruzamento de descritores MeSH foi utilizada de forma controlada, pelo 

excessivo número de publicações. A interação dos descritores foi realizada pelo operador 

boleano AND. 

 Os critérios de inclusão adotados para a pesquisa foram: artigos científicos disponíveis, 

publicados na íntegra e gratuitamente, que abordem a assistência de enfermagem a pacientes 

com AIDS em risco de infecção hospitalar. Foram excluídos, editoriais, cartas ao editor, 

temática voltada para a pediatria, transmissão vertical, transplante e dimensionamento da 

equipe de enfermagem. 

 Por meio desta estratégia de busca, foram encontrados 6061 trabalhos, sendo 591 

artigos no formato completo. Destes 22 artigos foram pré-selecionados nas fontes de dados 

inicialmente, com a leitura do título e resumo. Sendo estes computados apenas uma vez. Em 

seguida, os artigos que apresentavam conformidade com os critérios de inclusão dessa revisão 

foram avaliados na íntegra. Para esta revisão foram selecionados 7 artigos, como mostra a 

Figura 1. 

 

 

Figura1 – Fluxograma de seleção dos artigos. Natal/RN, 2015. 
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 Após leitura exaustiva de cada um dos artigos selecionados, foi preenchido um 

formulário estruturado contendo as seguintes variáveis: autores, ano de publicação, idioma, 

título, periódico e local de busca, delineamento metodológico, intervenções propostas 

(condutas e/ou ações de enfermagem), resultados e análise, bem como o nível de evidência, 

em que foi utilizado um sistema de classificação de Melnyk e Fineout-Overholt (2011) 

composto por sete níveis, como mostra o quadro 1. 

 

NÍVEL DE 

EVIDÊNCIA 

TIPO DE ESTUDO 

Nível I Evidências oriundas de revisões sistemáticas ou meta-análise de relevantes 

ensaios clínicos; 

Nível II  Evidências derivadas de pelo menos um ensaio clínico randomizado 

controlado bem delineado; 

Nível III  Ensaios clínicos bem delineados sem randomização;  

Nível IV  Estudos de coorte e de caso-controle bem delineados;  

Nível V  Revisão sistemática de estudos descritivos e qualitativos;  

Nível VI  Evidências derivadas de um único estudo descritivo ou qualitativo 

Nível VII  Opinião de autoridades ou relatório de comitês de especialistas 

Quadro 1- Sistema de classificação de Melnyk e Fineout-Overholt (2011). Natal/RN, 2015. 

 

 A apresentação dos resultados obtidos e discussão serão realizadas por meio de quadro 

comparativo e de forma descritiva e as intervenções de enfermagem agrupadas em três 

categorias: assistencial, educacional e gerencial. 

 

4.1.2 Elaboração do instrumento de coleta de dados 

 

 A elaboração do protocolo assistencial de enfermagem seguiu as evidências científicas 

de fontes nacionais e internacionais resultados da primeira etapa deste estudo, ou seja, as 

evidências extraídas da revisão integrativa da literatura, assim como também medidas de 

prevenção de infecção da ANVISA. Essas evidências subsidiaram a elaboração do protocolo 

assistencial que foi submetido à validação de conteúdo pelos juízes da pesquisa. 
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 A primeira parte referente ao histórico de enfermagem foi contruida a partir dos fatores 

de risco do diagnóstico risco de infecção situado nos Diagnósticos de enfermagem da 

NANDA (NANDA, 2014), assim como também, pelas evidências extraídas da revisão 

integrativa e os protocolos da ANVISA, utilizados na prevenção da infecção hospitalar. 

(ANVISA, 2010; ANVISA 2013) A segunda etapa diz respeito às intervenções listadas 

conforme a Classificação das Intervenções de Enfermagem (NIC) para uniformizar a 

nomenclatura das ações no processo de detecção precoce e prevenção de infecções a pessoas 

com AIDS hospitalizadas. (BULECHEK; BUTCHER; DOCHTERMAN, 2010) 

 O histórico de enfermagem abrangeu as seguintes variáveis: identificação e observações 

iniciais, diagnóstico do HIV e terapia medicamentosa utilizada, nível de consciência e 

orientação, higiene corporal e oral e os fatores de risco do diagnóstico de enfermagem risco 

de infecção (defesas primárias inadequadas, defesas secundárias inadequadas, desnutrição, 

doença crônica). As intervenções de enfermagem constam de controle de infecção, proteção 

contra infecção, controle de medicamentos, controle de disturbios alimentares, assistência no 

autocuidado: banho e higiene, supervisão da pele, terapia endovenosa, monitorização 

respiratória, controle de eliminação urinária, cuidados de sondas e drenos, controle da diarreia 

e constipação. 

A elaboração do protocolo assistencial de enfermagem seguiu as evidências científicas de 

fontes nacionais e internacionais resultados da revisão integrativa da literatura, assim como 

também as medidas de prevenção de infecção da ANVISA(10,11).Sendo este dividido em 

histórico de enfermagem e Intervenções de Enfermagem. O histórico de enfermagem 

construído a partir dos fatores de risco do diagnóstico risco de infecção situado na 

NANDA(12), enquanto as Intervenções de Enfermagem foram listadas conforme a 

Classificação das Intervenções de Enfermagem (NIC) para uniformizar a nomenclatura das 

ações no processo de detecção precoce e prevenção de infecções a pessoas com AIDS 

hospitalizadas(13). 

 

4.2 SEGUNDA ETAPA 

 

 Após a elaboração do instrumento, foi realizada a validação de conteúdo, que segundo 

Polit, Beck e Hungler (2004) consiste na aferição de todos os aspectos do evento estudado 

incluindo os julgamentos subjetivos. E parte do princípio de contextualização minuciosa do 

constructo de interesse a fim de fundamentar o assunto detalhadamente baseado nas 
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evidências extraidas da revisão da literatura pertinente, na tentativa de medir e adequar 

através de especialistas. (POLIT, BECK E HUNGLER, 2004). 

 A operacionalização da validação de conteúdo dos instrumentos na análise por um 

grupo de expets que com o conhecimento do conteúdo, fazem julgamento ou comentários em 

relação aos itens apresentados. (DUFFIELD, 1993). Este procedimento motiva os juízes a 

refletirem sobre o assunto e torná-los agentes multiplicadores e transformadores da realidade 

vivida. 

 Para tanto foram selecionados experts enfermeiros assistenciais de hospitais de 

referência em doenças infecciosas no Brasil e docentes das principais universidades 

brasileiras através da Plataforma Lattes de Currículos Lattes, disponível no portal Conselho 

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). Para tanto a amostra foi 

selecionada por intencionalidade obedecendo aos oito critérios adaptados com base no sistema 

de pontuação proposto por Fehring (1987), conforme o Quadro 2. 

 

CRITÉRIOS PONTUAÇÃO 

1. Ser mestre em enfermagem 1 ponto 

2. Ser doutor em enfermagem 2 pontos 

3. Ter desenvolvido dissertação de mestrado envolvendo a 

assistência de enfermagem a pessoas com AIDS 

1 ponto 

4. Ter desenvolvido tese de doutorado, envolvendo a assistência de 

enfermagem a pessoas com AIDS 

2 pontos 

5. Ter trabalho publicado em relação à assistência de enfermagem a 

pessoas com AIDS 

1 Ponto 

6. Participar de grupos e/ou projetos de pesquisa que envolvam a 

assistência de enfermagem a pessoas com AIDS 

1 ponto 

7. Ser docente do curso de enfermagem em disciplinas que envolvam 

a assistência de enfermagem a pessoas com AIDS 

1 ponto 

8. Ter, no mínimo, um ano de experiência profissional como 

enfermeiro assistencial. 

2 pontos 

Quadro 2. Critério para a seleção de experts (FEHRING, 1987). Natal/RN, 2015. 
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 Assim, foram considerados os enfermeiros que apresentaram escores mínimo de 5 

pontos, e que aceitaram participar voluntariamente do estudo mediante a assinatura do Termo 

de Consentimento Livre Esclarecido (TCLE).  

 Após avaliação do currículo dos experts na plataforma Lattes do CNPq e aplicação dos 

critérios supracitados, foram estimada a amostra. Ressalta-se que serão excluídos, aqueles que 

não completarem o processo de avaliação. 

 O recrutamento inicial dos juízes ocorreu por e-mail contendo uma carta convite 

(APÊNDICE A) contemplando o objetivo do estudo, a justificativa do processo de validação e 

indagação sobre sua aceitação em participar da pesquisa, bem como o TCLE (APÊNDICE B). 

Após devolução do TCLE assinado, foi enviado também por e-mail o instrumento com o 

protocolo assistencial e o questionário de análise do instrumento. (APÊNDICE C). 

 Os dados obtidos forma analisados pela verificação no nível de concordância dos juízes 

em relação à permanência ou não dos itens que compõem os instrumentos, e o Índice de 

Validade de Conteúdo (IVC). 

 A validação de conteúdo é um passo fundamental no desenvolvimento de novos 

instrumentos, uma vez que representa o início de mecanismos para associar conceitos 

abstratos com indicadores observáveis e mensuráveis, trabalhando com a obtenção de 

opiniões convergentes dos juízes participantes. (WYND; SCHMIDT; SCHAEFER, 2003). 

 Polit, Beck e Owen (2007) mostram que o índice de validade de conteúdo é um dos 

métodos mais utilizados pelos pesquisadores na enfermagem para quantificar vários itens de 

um determinado instrumento através da análise de peritos de relevância na área. Esse método 

expressa confiabilidade na aplicabilidade de protocolos assistenciais por avaliar a 

concordância dos juízes quanto à representatividade da medida em relação ao conteúdo 

abordado. 

 O IVC é calculado dividindo-se o número de juízes que julgaram o item com escore de 

extrema relevância ou relevante, no estudo considerou-se para o cálculo os itens julgados 

adequados, pelo total de juízes (IVC para cada item). Já o cálculo do IVC para o instrumento 

como um todo será realizado a partir da soma de todos os IVC calculados separadamente, 

divido pelo número de itens dos instrumentos (POLIT; BECK; HUNGLER, 2011). 

 O parecer dos juízes consistirá na análise do instrumento baseada em 10 requisitos 

expressos no Quadro 3. 
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CÓDIGO REQUISITOS 

ANALISADOS 

CRITÉRIOS DE ANÁLISE 

1 Utilidade/ 

pertinência 

A questão é relevante e atende a finalidade relativa ao 

procedimento proposto. 

2 Consistência O conteúdo apresenta profundidade suficiente para a 

compreensão da questão. 

3 Clareza Encontra-se explícito de forma clara, simples e inequívoca. 

4 Objetividade Permite resposta pontual. 

5 Simplicidade A questão expressa uma única idéia. 

6 Exequível A questão é aplicável. 

7 Atual As etapas seguem as evidências mais atuais. 

8 Vocabulário Palavras escolhidas corretamente e sem ambigüidades. 

9 Precisão Cada item de avaliação é distinto dos demais, não havendo 

confusão. 

10 Sequência de 

instrução dos 

tópicos 

A sequência das etapas do procedimento é coerente. 

Quadro 3. Requisitos a serem analisados para cada um dos itens do roteiro de detecção 

precoce e prevenção de infecções hospitalares a pessoas vivendo com AIDS. Natal/RN, 2015. 

 

 Os dados foram tabulados em uma planilha eletrônica do Microsoft Excel® 2010, em 

seguida, importados para um software estatistico. Após serem codificados e tabulados os 

dados foram analisados através de leitura reflexiva e por meio de estatística descritiva com 

frequências absoluta e relativa, média dos escores e apresentados em forma de quadros e 

tabelas. 

 Após a análise dos dados, o instrumento foi reformulado, de acordo com as observações 

e sugestões dos juízes (APÊNDICE D). 

 Cabe destacar que todas as etapas da pesquisa seguem os preceitos éticos da Resolução 

nº 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde. Tendo sido submetido à Plataforma Brasil e 

aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 

cujo protocolo é 1.177.318 e CAAE: 46209215.0.0000.5537 de 10 de agosto de 2015. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Os resultados e discussão serão apresentados em forma de artigos a serem submetidos a 

periódicos qualificados na área de enfermagem, conforme exposto no Quadro 4. 

 

ARTIGO TÍTULO REVISTA/QUALIS 

1 CUIDADOS DE ENFERMAGEM AO PACIENTE COM 

AIDS EM RISCO DE INFECÇÃO HOSPITALAR 

Revista Gaúcha de 

enfermagem/B1 

(ANEXO B) 

2 VALIDAÇÃO DE PROTOCOLO ASSISTENCIAL DE 

ENFERMAGEM PARA PREVENÇÃO DE 

INFECÇÕES HOSPITALARES EM PESSOAS COM 

AIDS 

Revista da Escola de 

Enfermagem da 

USP/A2 (ANEXO 

C) 

Quadro 4 – Síntese dos dois artigos que compõem os resultados e discussões por título e 

revista/qualis em enfermagem a que serão submetidos. 
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5.1 ARTIGO 1 - Artigo submetido à Revista Gaúcha de Enfermagem 

 

CUIDADOS DE ENFERMAGEM AO PACIENTE COM AIDS EM RISCO DE 

INFECÇÃO HOSPITALAR: REVISÃO INTEGRATIVA 

 

RESUMO 

Objetivo: identificar os cuidados de enfermagem ao paciente com AIDS em risco de infecção 

hospitalar. 

Método: revisão integrativa de artigos completos disponíveis realizada nas bases de dados e 

bibliotecas virtuais: LILACS, SciELO, CINAHL, MEDLINE/PubMed e SCOPUS. 

Resultados: foram identificados 7 estudos com nível de evidência VI. Os cuidados de 

enfermagem identificados foram categorizados em: assistenciais, voltados as medidas de 

precaução padrão, verificação dos sinais e sintomas de infecção e inflamação, o uso da técnica 

asséptica para os procedimentos invasivos e monitoração da hipertermia; Educacionais, tem-

se a adesão ao tratamento e autocuidado; e Gerenciais com o planejamento e a coordenação 

dos cuidados prestados e o monitoramento e eficácia do tratamento antirretroviral prescrito. 

Conclusão: a necessidade da formação profissional é fundamental para conduzir eficazmente 

as intervenções terapêuticas específicas na prevenção e controle do risco de infecção 

hospitalar. 

Palavras-chave: Cuidados de Enfermagem. Infecção hospitalar. Síndrome de 

Imunodeficiência Adquirida. Hospitalização. Enfermagem. 

 

ABSTRACT 

Objective: To identify the nursing care of the patient with AIDS at risk of nosocomial 

infection. 

Method: integrative review of complete articles made available in databases and virtual 

libraries: LILACS, CINAHL, SciELO, PubMed / Medline and Scopus. 

Results: we identified six studies with level of evidence VI. Identified nursing care were 

categorized into them: assistance, aimed at identifying signs and symptoms of IH inherent 

universal precautions, invasive procedures, and adherence to antiretroviral therapy; 

Educational, with dietary counseling, treatment adherence and self-care; and Management 

with the planning and coordination of care. 

Conclusion: the need for vocational training is critical to effectively conduct the specific 

therapeutic interventions to prevent and control the risk of cross infection. 
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Keywords: Nursing care. Cross infection. Acquired Immunodeficiency Syndrome. 

Hospitalization. Nursing. 

Title: Nursing care with aids patient at risk of nosocomial infection: integrative review 

 

RESUMEN 

Objetivo: Identificar los cuidados de enfermería al paciente con SIDA en riesgo de infección 

nosocomial. 

Método: revisión integradora de los artículos completos disponible en bases de datos y 

bibliotecas virtuales: LILACS, CINAHL, SciELO, PubMed / Medline y Scopus. 

Resultados: se identificaron seis estudios con nivel de evidencia VI. Cuidados de enfermería 

identificados fueron categorizados en ellos: la asistencia, dirigido a identificar los signos y 

síntomas de la IH precauciones universales inherentes, procedimientos invasivos, así como la 

adherencia a la terapia antirretroviral; Educación, con el asesoramiento dietético, la 

adherencia al tratamiento y cuidado de sí mismo; y gestión de la planificación y coordinación 

de la atención. 

Conclusión: la necesidad de que la formación profesional es fundamental para llevar a cabo 

con eficacia las intervenciones terapéuticas específicas para prevenir y controlar el riesgo de 

infección cruzada. 

Palabras clave: Cuidado de enfermera. La infección hospitalaria. Síndrome De 

Inmunodeficiencia Adquirida. Hospitalización. Enfermería. 

Titulo: Cuidados de enfermería de pacientes con sida en riesgo de infección nosocomial: 

revisión integradora 

 

INTRODUÇÃO 

 Atualmente, a AIDS ainda permanece como uma das grandes epidemias mundiais 

devido ao elevado número de pessoas infectadas, sendo estimadas 36,9 milhões de pessoas 

vivendo com o HIV/AIDS (PVHA) no mundo, no final de 2014(1). No Brasil, segundo os 

sistemas de notificações existentes, desde o início da epidemia até junho de 2014, 757.042 

casos de AIDS, destes 229 mil notificados pelo óbito(2). 

 Apesar dos números, o acesso de 398 mil pessoas à terapia antirretroviral (TARV) pelo 

Sistema Único de Saúde, tem resultado em uma diminuição gradativa da mortalidade(2), 

refletindo assim, em uma mudança nas causas de internação e na prática de saúde 

observadas(3,4). Todavia, a necessidade de elevada adesão ao tratamento assim como 
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toxicidade das drogas e a resistência viral, permanecem como importantes barreiras ao 

sucesso prolongado da terapia(3). 

 Por ser uma doença ainda sem cura, o estabelecimento da AIDS como fator de 

imunocomprometimento é inevitável, resultando em um maior número de hospitalizações(5). 

Estudos recentes internacionais apontam que nos últimos anos, a maioria dos pacientes 

soropositivos para o HIV, que estão internados em unidades de terapia intensiva, morrem de 

doença que não está etiologicamente relacionada à AIDS, sendo a sepse a mais comum delas, 

com complicações como choque séptico e o óbito(6,7). 

 Embora o risco de infecção seja apontado como um dos diagnósticos de enfermagem 

mais prevalentes nos pacientes com AIDS hospitalizados, os seus dados são pouco divulgados 

ou não consolidados por muitos hospitais, o que dificulta o conhecimento da real dimensão do 

problema. As lacunas existentes nessa população se voltam principalmente para a assistência 

de enfermagem quanto aos cuidados terapêuticos específicos na prevenção e controle do risco 

de infecção, e torna esta temática uma importante contribuição para o cenário de assistência a 

esses pacientes. 

 A literatura atual discorre sobre a importância da equipe de enfermagem estar apta e 

atenta a reconhecer os sinais de desenvolvimento de infecção, de modo a evitar complicações 

e favorecer um melhor prognóstico do paciente(8). Para o enfermeiro, o olhar diferenciado e 

raciocínio clínico podem ser decisivos no andamento do tratamento, pela maior segurança 

sobre a tomada de decisão em relação aos cuidados a serem empregados por ele e sua 

equipe(9,10). 

 Como uma importante ferramenta da pesquisa junto à assistência à saúde, a enfermagem 

baseada evidência reforça a importância da pesquisa para a prática clínica, na construção e 

definição de protocolos de cuidados de modo a subsidiar a atuação clínica do enfermeiro, e 

até mesmo contribuir para a implantação do processo de enfermagem(9). 

 Com base no exposto e com o intuito de contribuir com a qualidade de vida e 

assistência as PVHA, este estudo tem por objetivo identificar os cuidados de enfermagem a 

pacientes com AIDS em risco de infecção hospitalar. 

 

MÉTODO 

 Trata-se de uma revisão integrativa realizada por meio das seguintes fases: elaboração 

da pergunta norteadora, busca ou amostragem na literatura, coleta de dados, análise crítica dos 

estudos incluídos, discussão dos resultados e apresentação da revisão(10). 
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 Para construção desta revisão emergiu a seguinte questão norteadora, com base na 

estratégia PVO: “Quais os cuidados de enfermagem a pacientes com AIDS em risco de 

infecção hospitalar?” 

 A busca na literatura foi realizada, por dois pesquisadores separadamente, nos meses de 

janeiro a maio de 2015, utilizando os cruzamentos entre os Descritores em Ciências da Saúde 

(DeCS): “Cuidados de Enfermagem AND Síndrome de Imunodeficiência Adquirida AND 

Infecção hospitalar”, “Cuidados de Enfermagem AND Síndrome de Imunodeficiência 

Adquirida OR AIDS” na Literatura Latino-americana e do Caribe em Ciências da Saúde 

(LILACS) e Scientific Electronic Library Online (SciELO). Enquanto na Cumulative Index to 

Nursing and Allied Health Literature (CINAHL) e National Library of Medicine National 

Institutes of Health (MEDLINE/PubMed) foram utilizados os cruzamentos entre os descritores 

do Medical Subject Headings (MeSH): “Nursing Care AND Acquired Immunodeficiency 

Syndrome AND Cross Infection”, “Nursing Care AND Acquired Immunodeficiency 

Syndrome”. Na SCOPUS, os mesmos cruzamentos entre descritores MeSH foi utilizada de 

forma controlada, pelo excessivo número de publicações encontradas. 

 Como critérios de inclusão foram adotados os artigos disponíveis eletronicamente, na 

íntegra, que abordassem os cuidados de enfermagem ao paciente com AIDS em risco de 

infecção hospitalar. Foram excluídos, editoriais, cartas ao editor, temática voltada para a 

pediatria, transmissão vertical, transplante e dimensionamento da equipe de enfermagem. 

 Por meio desta estratégia de busca, foram encontrados 6061 trabalhos, sendo 591 

artigos completos. Destes 22 artigos foram pré-selecionados nas fontes de dados inicialmente, 

com a leitura do título e resumo. Sendo estes computados apenas uma vez. As discordâncias 

entre os pesquisadores foram resolvidas por um terceiro consenso. Em seguida, os artigos que 

apresentavam conformidade com os critérios de inclusão dessa revisão foram avaliados na 

íntegra. Para esta revisão foram selecionados 7 artigos, como mostra a Tabela 1. 

 

Tabela 1 - Distribuição dos artigos encontrados e selecionados. Natal, RN, 2015. 

Artigos/ Bases LILACS SciELO CINAHL 
MEDLINE

/PubMed 
SCOPUS Total 

Encontrados 41 0 92 165 293 591 

Pré-selecionados 10 0 5 5 2 22 

Selecionados 3 0 2 0 2 7 
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 Após leitura de cada um dos artigos selecionados, um formulário estruturado foi 

preenchido com as seguintes variáveis: autores, ano de publicação, idioma, local de realização 

do estudo, periódico, qualis, local de busca, título, objetivo, delineamento metodológico, 

cuidados de enfermagem, bem como o nível de evidência, em que foi utilizado um sistema de 

classificação composto por sete níveis, sendo: Nível I – evidências oriundas de revisões 

sistemáticas ou meta-análise de relevantes ensaios clínicos; Nível II – evidências derivadas de 

pelo menos um ensaio clínico randomizado controlado bem delineado; Nível III – ensaios 

clínicos bem delineados sem randomização; Nível IV – estudos de coorte e de caso-controle 

bem delineados; Nível V – revisão sistemática de estudos descritivos e qualitativos; Nível VI 

– evidências derivadas de um único estudo descritivo ou qualitativo e Nível VII – opinião de 

autoridades ou relatório de comitês de especialistas(11). 

 A apresentação dos resultados foi feita por meio de quadros e de forma descritiva. Os 

cuidados de enfermagem identificados foram organizados com base na frequência com que 

apareceram e agrupados nas categorias: cuidados assistenciais, educacionais e gerenciais, com 

o intuito de viabilizar uma melhor análise dos achados e apresentação das evidências. 

 

RESULTADOS 

 Nesta revisão integrativa, foram analisados 7 artigos que atenderam aos critérios de 

inclusão previamente estabelecidos. No Quadro 1 está apresentada a caracterização dos 

estudos selecionados. 

Ano 

(Referência) 

Local do 

estudo 

Local de 

busca Periódico/Qualis 

Tipo de estudo/ 

Abordagem NE 

2004(12) Rio de Janeiro LILACS Revista da Rede de 

Enfermagem do 

Nordeste/B2 

Descritivo/ 

Qualitativo 

VI 

2007(13) São Paulo LILACS Acta Paulista de 

Enfermagem/A2 

Estudo de caso/ 

Quantitativo 

VI 

2006(14) Ceará LILACS Online Brazilian Journal 

of Nursing/B1 

Estudo de caso/ 

Quantitativo 

VI 

2001(15) Texas CINAHL Intensive & Critical Care 

Nursing/A1 

Descritivo/ 

Quantitativo 

VI 

1995(16) Texas CINAHL The Journal of the 

Association of Nurses in 

Descritivo/ 

Quantitativo 

VI 
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Quadro 1 - Caracterização dos artigos segundo ano de publicação (referência), local do 

estudo, base de dados, periódico/Qualis, tipo de estudo/Abordagem e NE. Natal/RN, 2015. 

 

 Dos artigos analisados, predominaram os estudos com nível de evidência VI o que 

corresponde ao delineamento metodológico abordado em estudos descritivos ou qualitativos. 

Quanto ao recorte temporal de publicação, os estudos possuem intervalo entre 1987 e 2011, 

com apenas um artigo dos últimos cinco anos.  

 Quanto aos cuidados de enfermagem, os mesmos foram listados e agrupados por 

semelhança nas categorias assistenciais, educacionais e gerenciais.  

 No Quadro 2, são apresentadas 15 cuidados de enfermagem assistenciais identificados a 

pacientes com AIDS em risco de infecção hospitalar. 

 

Cuidados de Enfermagem Assistenciais 

1. Precauções Padrão(12,13,15-17). 

2. Monitorar o paciente em busca de sinais e sintomas de infecção(12-14,16,17). 

3. Monitorar sinais de inflamação(12-14,16,17). 

4. Uso de técnica asséptica para procedimentos invasivos(12,15,17).  

5. Monitorar hipertermia(12,15,17).  

6. Cuidados na cateterização periférica(12,13,16). 

7. Monitorar exames laboratoriais(16,17). 

8. Cuidados com a pele e mucosas(16,17). 

9. Realizar antissepsia da pele com antisséptico apropriado(12,17). 

10. Desinfecção na manutenção e utilização de dispositivos(12). 

11. Supervisionar a aceitação da dieta(17). 

12. Estado nutricional(18). 

13. Monitorar trato respiratório(16). 

14. Monitorar a eliminação urinária(16). 

15. Cuidados no cateterismo urinário(16). 

AIDS Care/A1 

1987(17) Londres SCOPUS Intensive Care Nursing/A1 Descritivo/ 

Quantitativo 

VI 

2011(18) Madrid SCOPUS Revista Española de Salud 

Pública/B2 

Descritivo/ 

Quantitativo 

VI 



38 
 

Quadro 2 – Cuidados de enfermagem assistenciais a pacientes com AIDS em risco de 

infecção hospitalar. Natal/RN, 2015. 

 

 No Quadro 3, são apresentadas 6 cuidados de enfermagem educacionais a pacientes 

com AIDS em risco de infecção hospitalar. 

Cuidados de Enfermagem Educacionais 

1. Educação na adesão ao tratamento e autocuidado(12,14,16, 18).  

2. Orientar a identificação dos sinais e sintomas de infecção(14,16). 

3. Orientar quanto à exposição a potenciais fontes de infecção(16). 

4. Orientar sobre os potenciais e reais sinais e sintomas de citopenias(16). 

5. Orientar hábitos adequados de higiene(16). 

6. Orientar medidas de prevenção da diarreia e constipação(16). 

Quadro 3 – Cuidados de enfermagem educacionais a pacientes com AIDS em risco de 

infecção hospitalar. Natal/RN, 2015. 

 

 No Quadro 4, são apresentadas 3 cuidados de enfermagem da categoria gerencial a 

pacientes com AIDS em risco de infecção hospitalar 

Cuidados de Enfermagem Gerenciais 

1. Planejamento e coordenação dos cuidados prestados(16,18). 

2. Monitoramento do progresso e eficácia do tratamento antirretroviral prescrito(16,18).  

3. Promover educação continuada e treinamento da equipe de enfermagem(12). 

Quadro 4 – Cuidados de enfermagem gerenciais a pacientes com AIDS em risco de infecção 

hospitalar. Natal/RN, 2015. 

 

DISCUSSÃO 

 

Cuidados de Enfermagem Assistenciais 

 A categoria assistencial foi a que congregou o maior número de cuidados, 

possivelmente pelas alterações fisiológicas e imunológicas vivenciadas pelo paciente em 

consequência da doença e complicações do tratamento. E como cuidados de enfermagem mais 

frequentes têm-se: as medidas de precaução padrão, verificação dos sinais e sintomas de 

infecção e inflamação, o uso da técnica asséptica para os procedimentos invasivos e 

monitoração da hipertermia. 
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 Embora o maior risco para os pacientes gravemente doentes que sofrem de AIDS é de 

infecção, a maioria dos organismos causadores será endógena ou ambiental e, por 

conseguinte, oportunista. Com base nas medidas para a prevenção e controle de infecção, os 

manuais da ANVISA destacam as normas de biossegurança e precaução padrão na rotina 

diária em todas as atividades de risco a pacientes hospitalizados, como atividades comuns as 

recomendações universais de segurança do paciente, que incluem: higienização das mãos, uso 

de equipamentos de proteção individual, desisfecção de superfícies, e manuseio adequado de 

materiais perfurocortantes e precauções ambientais(19,20). Nesse quesito a lavagem das mãos 

foi apontada como mais adequada quando realizada em conjunto com agentes antissépticos, 

por evitar ou reduzir a ocorrência de infecção por meio da assistência prestada aos pacientes 

com AIDS(12). 

 Quanto aos cuidados voltados aos sinais e sintomas de IH, tem-se os decorrentes de 

defesas primárias inadequadas, como pele rompida, procedimentos invasivos, tecido 

traumatizado(8). A observância de sinais de infecção e inflamação locais, como edema, rubor, 

e calor, bem como sinais de infecção sistêmica como hipertermia, alterações de perfusão 

capilar e pressão arterial são uma importante medida de prevenção, devido a resposta imune 

deficiente do paciente(19). O enfermeiro deve estar ciente de que o paciente neutropênico pode 

não ter os habituais sinais e sintomas de inflamação - vermelhidão, inchaço, calor, e descarga 

(pus)(16). 

 Nos cuidados de enfermagem a cateterização periférica, à técnica asséptica, antissepsia 

da pele, escolha do local de inserção, manuseio e tempo de permanência precisam ser visto 

com mais cautela no paciente com AIDS, principalmente quanto aos sinais e sintomas de 

infecção e inflamação(21). Estudo mostra que o uso de dispositivos venosos centrais e 

periféricos para o uso de drogas endovenosas, e a propensão do ambiente hospitalar à alta 

população de microrganismos que podem ser resistentes aos antibióticos, além da 

permanência prolongada nas instituições hospitalares, são fatores que podem contribuir para o 

aparecimento de infecção(21). Portanto, a antissepsia da pele deve ser realizada com 

antisséptico apropriado (álcool 70% por 30min), e a troca de acessos venosos deve ser 

realizada a cada 72h, ou na presença de sinais flogísticos, revezando o local da punção (12,13). 

Em relação à diminuição das defesas secundárias, a literatura aborda claramente que o 

desequilíbrio do estado normal das células sanguineas, com distúrbios imunológicos e 

alterações hematológicas, são situações comuns nos pacientes com AIDS e necessitam de uma 

avaliação para as manifestações de citopenias. Vale salientar que 63% a 95% das pessoas com 

AIDS experimentam algum grau de anemia durante o curso de sua doença(22). O 
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acompanhamento dos exames laboratoriais com fatores sanguíneos, hemograma, leucograma 

alterados, seguidos de distúrbios da imunidade, como carga viral e linfócitos T CD4, são 

importantes medidas no controle da infecção(23). Vale salientar que a associação negativa 

entre contagens de CD4 e da gravidade da anemia e neutropenia em pacientes com HIV/AIDS 

podem limitar potencialmente o uso de alguns componentes da TARV(24). 

 E por fim, a elevada exposição a procedimentos invasivos no âmbito hospitalar torna as 

infecções do trato urinário, associada ou não ao uso do cateter uretral de permanência, 

revelam a importância de se monitorar a eliminação urinária, quanto à frequência, odor, 

volume e aspecto da urina, de modo a observar e avaliar sinais de infecção do trato urinário. 

Assim também, os riscos de adquirir pneumonia na ventilação mecânica, destacam os 

cuidados de enfermagem voltados a observar e investigar problemas que sinalizam infecção 

do trato respiratório, com aumento da quantidade e mudança de aspecto e odor de secreções 

orotraqueais(8,25). Problemas da infecção do trato respiratório sinalização incluem alterações 

na respiração sons, tosse e dispneia. 

 A hipertermia é um diagnóstico de enfermagem comum em pessoas que vivem com 

HIV/Aids, geralmente causada pela própria infecção provocada pelo vírus HIV no organismo, 

infecção disseminada oportunista e a diminuição de CD4. Infecções com manifestações febris 

são mais comuns nos estágios avançados da doença. Pode ser associada também aos efeitos 

adversos de medicamentos(4). 

 Ressalta-se que o próprio quadro de imunossupressão da AIDS, e também pelo 

ambiente hospitalar rico em microrganismos resistentes, e o uso demasiado de 

antibioticoterapia empírica, tornam os pacientes mais propensos de serem colonizados ou 

infectados com um patógeno resistente durante os cuidados de saúde. Todos esses fatores, 

contribuem positivamente para o aumento do risco de desenvolvimento de IH por patógenos 

resistentes aos antimicrobianos, dificultando a terapêutica ao paciente com AIDS(6). 

 

Cuidados de Enfermagem Educacionais 

 Atualmente, os esforços para o controle da epidemia de HIV/AIDS, no diagnóstico 

precoce da infecção e no tratamento das PVHA por meio da TARV não estão sendo 

suficientes para uma estratégia de tratamento bem sucedida(26). A adesão individual ao 

tratamento relacionada à combinação de drogas utilizadas, a necessidade de condutas clínicas 

específicas, o comprometimento do individuo com seu tratamento(27,28), assim como a 

presença de comorbidades não infecciosas relacionadas ao HIV e toxicidade ao tratamento 

antirretroviral que podem afetar os sistemas cardíaco, renal, hepático e osteoarticulares(29), 
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tem resultado em barreiras para sua adequada realização, tendo em vista as interações 

associadas as terapias(28). 

 Por ser pouco compreendida pelos pacientes e profissionais, a opção por abandonar o 

tratamento(30) resulta em uma rápida diminuição de células T CD4, acelera o processo de 

seleção de cepas virais resistentes, e os casos de infecções oportunistas, hospitalizações por 

causa de infecção e morte associada(28,30). Desse modo, o enfermeiro deve assumir o papel de 

educador na construção da compreensão do paciente sobre o seu tratamento e 

autocuidado(4,31,32). 

 A importância da equipe interdisciplinar de cuidados de saúde na avaliação da 

administração ART durante toda a internação de um paciente é imprescindível, a considerar 

potenciais complicações associadas com o inicio, parada ou continuação da TARV durante a 

hospitalização. Nesse quesito, o aconselhamento dietético não pode ser negligenciado durante 

intervenções educativas. Preocupações relevantes incluem as potenciais restrições 

alimentares, mau funcionamento gastrointestinal, como diarreias (muitos comuns em PVHA), 

problemas de absorção gastrointestinais relacionadas com a diminuição da motilidade, pH 

gástrico alterado como parte de um esquema de profilaxia gastrointestinal, que podem resultar 

em uma absorção da TARV prejudicada(28). 

 Neste quesito a diarreia é uma queixa extremamente comum em pessoas com 

HIV/AIDS, pode ser associado a deficiências negativas da TARV na qualidade de vida dessas 

pessoas, pelo mal estar geral provocado devido à frequência aumentada das evacuações e ao 

volume de líquidos perdidos levando a alteração hidroeletrolítica, à perda acentuada de peso, 

desnutrição e morte(33). As intervenções de enfermagem nesse caso são de adequação a terapia 

antirretroviral em detrimento aos demais medicamentos em uso hospitalar, assim como uma 

triagem nutricional nos cientes internados antes das 72hrs de internação, orientar medidas de 

prevenção da diarreia, na identificação dos sinais e sintomas para o tratamento precoce e 

hábitos adequados de higiene pessoal, a fim de evitar possíveis complicações em decorrência 

da flora transitória e residente de microrganismos(4,5,14,32,33). O diagnóstico de constipação 

intestinal também é muito verificado em pacientes hospitalizados, principalmente aos 

acamados e restritos ao leito(25). 

 

Cuidados de Enfermagem Gerenciais 

 Embora estas atividades sejam ainda pouco compreendidas entre os enfermeiros como 

uma dimensão complementar do processo de cuidar, a busca pela qualidade assistencial e de 

melhores condições de trabalho para os profissionais, por meio do planejamento e 
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implementação de protocolos bem estabelecidos, programas de prevenção e controle das IH, 

como também investimentos na capacidade de profissionais, se destaca na segurança dos 

resultados das práticas de saúde e enfermagem(34). 

 Dentre as ações de gerência do cuidado realizadas pelos enfermeiros no seu cotidiano de 

trabalho, neste estudo foram pontuados o planejamento e coordenação dos cuidados prestados, 

o monitoramento do progresso e eficácia do tratamento antirretroviral prescrito e a educação 

continuada e treinamento da equipe de enfermagem. 

 No planejamento da assistência de enfermagem como uma ação de gerência do cuidado 

ocorre por meio de um exercício contínuo de fazer escolhas e elaborar planos para realizar ou 

colocar uma determinada ação em prática. Quanto à atividade de coordenar a realização do 

cuidado, essa ação provém da participação do enfermeiro em todas as etapas da produção do 

cuidado, orientando, controlando, supervisionando, garantindo os recursos necessários às 

intervenções, articulando, interligando e encaminhando todas as ações assistenciais realizados 

pelo conjunto dos profissionais de saúde e enfermagem nos serviços de saúde(18,34). 

 No monitoramento do progresso e eficácia do tratamento antirretroviral, o 

acompanhamento dos efeitos adversos do tratamento, alterações morfológicas relacionadas à 

terapia, disfunção cognitiva, estado nutricional do paciente, informação e aconselhamento 

relacionados à terapia antirretroviral é imprescindível(18). 

 A atuação do enfermeiro frente a programas de educação permanente também se 

destaca entre as atividades realizadas por esses profissionais(12). Ao capacitar as equipes sob 

sua responsabilidade, o enfermeiro atua como facilitador da aquisição de saber, atualização 

profissional e capacidade de auto-organização, o que contribui para a realização de melhores 

práticas de cuidado(12,34). 

 

CONCLUSÃO 

 Embora a prática de cuidados a PVHA venha sendo objeto de estudo desde a descoberta 

dos primeiros casos no país, o cuidado de enfermagem voltado ao paciente com AIDS 

hospitalizado em risco de infecção, embora uma atividade abrangente e complexa, tem sido 

pouco abordada nos estudos publicados na área da enfermagem. 

 Nos artigos selecionados, a maioria dos cuidados de enfermagem foi voltada aos 

cuidados assistenciais. Nestas, destaca-se as medidas de precaução padrão, verificação dos 

sinais e sintomas de infecção e inflamação, o uso da técnica asséptica para os procedimentos 

invasivos e monitoração da hipertermia. Quanto aos cuidados educacionais, destacam-se o 

cuidado individual aos pacientes quanto adesão ao tratamento e autocuidado. No plano 
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gerencial, têm-se o planejamento e a coordenação dos cuidados prestados e o monitoramento 

e eficácia do tratamento antirretroviral prescrito, com vistas a atingir um grau de qualidade 

satisfatório. 

 Na assistência ao paciente com AIDS a necessidade da formação profissional, crítica e 

compromissada, é fundamental para conduzir eficazmente as intervenções terapêuticas 

específicas na prevenção e controle do risco de infecção hospitalar. Dos artigos analisados, 

embora o baixo nível de evidência, os cuidados de enfermagem se destacam como aspectos 

relevantes nessa população, portanto, sugere-se que novos estudos sejam realizados buscando-

se ampliar o olhar para esta casuística para que se fortaleçam as evidências nessa área. 
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5.2 ARTIGO 2 - Artigo submetido à Revista da Escola de Enfermagem da USP 

 

Validação de protocolo assistencial de enfermagem para prevenção de infecções 

hospitalares em pessoas com AIDS1 

Validation of nursing assistance for infection prevention protocol hospital in people with 

AIDS 

Validación de asistencia de enfermería para prevenir la infección por protocolo de 

hospital en personas con SIDA 

 

Isabelle Christine Marinho de Oliveira2, Prof.ª Dra. Alexsandra Rodrigues Feijão² 

 

RESUMO 

Objetivo: validar o conteúdo do protocolo assistencial de enfermagem para prevenção de 

infecções hospitalares em pessoas com AIDS. Métodos: trata-se de um estudo metodológico, 

transversal, realizado em duas etapas. A segunda etapa resultou do julgamento de 13 experts. 

A operacionalização ocorreu por meio da concordância entre as respostas dos juízes obtidas 

pelo Índice de Validade de Conteúdo (IVC). Resultados: dos 20 itens avaliados, 8 são do 

histórico e 12 intervenções de enfermagem. Destes, 18 obtiveram concordância total com IVC 

=1,0 e os outros dois itens obteve IVC de 0,92. Na avaliação global o IVC é de 0,99. Das 260 

respostas, 58,08% mostraram-se adequados; 41,15% adequados com alterações e 0,77% 

inadequados. As sugestões versaram sobre reformulação da redação e acréscimo de ações e 

intervenções, tornando-o mais claro e direcionado. Conclusão: O conteúdo do protocolo foi 

validado, representando a base de consenso inicial para abordagem das pessoas com AIDS. 

DESCRITORES: Estudos de Validação; Síndrome da imunodeficiência adquirida; Infecção 

Hospitalar; Cuidados de Enfermagem. 

 

ABSTRACT 

Objective: To validate the content of the care nursing protocol for the prevention of 

nosocomial infections in people with AIDS. Methods: it is a methodological, transversal 

study, carried out in two stages. The second step resulted from the judgment of 13 experts. 

The operation took place by agreement between the responses of judges obtained by the 

                                                             
1 Extraído da dissertação “Validação de protocolo assistencial de enfermagem para detecção precoce e prevenção 

de infecções hospitalares a pessoas vivendo com AIDS”, Programa de Pós-Graduação em Enfermagem, 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 2016. 
2 Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, RN, Brasil. 
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Content Validity Index (CVI). Results: of 20 items evaluated, 8 are of historical and 12 

nursing interventions. Of these, 18 achieved full compliance IVC = 1.0 and the other two 

items obtained IVC 0.92. In this overall assessment IVC 0.99. Of the 260 responses, 58.08% 

were shown to be adequate; 41.15% with appropriate changes, and 0.77% inadequate. The 

suggestions were about reworking the wording and increase of actions and interventions, 

making it more clear and focused. Conclusion: The content of the protocol was validated, 

representing the initial consensus-based approach for people with AIDS. 

DESCRIPTORS: Validation Studies; Acquired Immunodeficiency Syndrome; Cross 

Infection; Nursing care. 

 

RESUMEN 

Objetivo: Validar el contenido del protocolo de cuidados de enfermería para la prevención de 

las infecciones nosocomiales en las personas con SIDA. Métodos: se trata de un estudio 

metodológico, transversal, realizado en dos etapas. El segundo paso fue resultado de la 

sentencia de 13 expertos. La operación se llevó a cabo por acuerdo entre las respuestas de los 

jueces obtenidos por el Índice de Validez de Contenido (IVC). Resultados: de los 20 

artículos evaluados, 8 son de las intervenciones históricas y 12 ancianos. De ellos, 18 lograron 

el pleno cumplimiento IVC = 1,0 y los otros dos elementos obtenidos IVC 0.92. En esta 

evaluación general IVC 0.99. De las 260 respuestas, 58,08% se mostró a ser adecuada; 

41,15% con cambios apropiados, y 0,77% inadecuada. Las sugerencias fueron sobre 

reelaborar el texto y el aumento de las acciones e intervenciones, lo que es más claro y 

centrado. Conclusión: El contenido del protocolo fue validado, lo que representa el 

planteamiento inicial basado en el consenso para las personas con SIDA. 

DESCRIPTORES: Estudios de Validación; Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida; 

Infección Hospitalaria; Cuidados de enfermería. 

 

INTRODUÇÃO 

 Relatórios mundiais apontam uma diminuição de 35% na mortalidade por causas 

relacionadas à Síndrome da Imunodeficiência Humana (AIDS) em todo mundo, desde 2005. 

Apesar disso, em 2013, 1,5 milhão de pessoas morreram vítimas da AIDS. No Brasil, esse 

número chega a 730 mil pessoas vivendo com AIDS, sendo o país responsável por 33% das 

mortes relacionadas à AIDS em toda América latina(1,2). 

 Uma melhoria significativa no prognóstico da população HIV/AIDS foi observada após 

a introdução e uso generalizado da terapia antirretroviral altamente ativa. Mas na população 
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com a AIDS estabelecida, em que a imunodeficiência é grave e de difícil recuperação, a 

progressão da doença vem acompanhada de hospitalizações frequentes que acabam por 

oportunizar maior contato com patógenos hospitalares e o desenvolvimento das IH, e essas já 

são apontadas como principal causa de óbito em pacientes com AIDS hospitalizados(3,4). 

 A infecção hospitalar caracteriza-se pela invasão e multiplicação de um patógeno dentro 

de órgãos ou tecidos do corpo humano, cuja reprodução gera lesões celulares e alteração da 

função normal do organismo, com repercussões clínicas negativas que podem ser fatais caso 

essa não seja debelada(5). 

 Embora apontadas como principal causa de morbimortalidade de pacientes 

hospitalizados, os estudos sobre as infecções hospitalares (IH) ainda são incipientes no Brasil, 

e sua documentação é subnotificada, o que dificulta o conhecimento da real dimensão do 

problema(6). Estudos recentes sinalizam o diagnóstico de enfermagem risco de infecção como 

um dos mais presentes nessa clientela, o que se relaciona principalmente pela 

imunodeficiência gerada pela própria doença(7,8). 

 Nesse sentido, a assistência de enfermagem deve estar voltada para a prevenção e 

redução das infecções relacionadas aos cuidados prestados em ambientes hospitalares. Para 

tanto, percebe-se a necessidade de utilização de instrumentos validados que possam orientar 

para as melhores práticas do cuidado. 

 Embora existam protocolos da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) 

validados para vigilância de IH, entretanto nenhum voltado especificamente da assistência de 

enfermagem a pessoas vivendo com AIDS. A falta de protocolos para prevenção de IH 

validos nesta clientela, impulsionou o desenvolvimento desse estudo. 

 A validação de instrumentos promove a significância desses como metodologia para 

busca de evidências. A validade de conteúdo é um dos tipos de validação, e determina se o 

conteúdo do instrumento estudado mensura de forma eficaz o fenômeno que se propõe a 

trabalhar(9). 

 Considerando a relevância da temática de IH e suas repercussões no paciente com AIDS 

hospitalizados, a elaboração e validação desse protocolo justificam-se pela necessidade de 

melhoria dos serviços de saúde quanto ao cuidado sistematizado a pacientes hospitalizados 

com AIDS, com vistas a evitar possíveis complicações decorrentes da internação, 

principalmente da IH. 

 A partir do exposto, este estudo tem como objetivo validar o conteúdo do protocolo 

assistencial de enfermagem para prevenção de infecções hospitalares em pessoas com AIDS. 
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MÉTODO 

 Trata-se de um estudo transversal, do tipo metodológico, com abordagem quantitativa, 

para a validação do conteúdo de um protocolo assistencial de enfermagem com vistas a 

otimizar a assistência de enfermagem a pacientes com AIDS hospitalizados. 

 O estudo consistiu em duas fases: a primeira refere-se ao desenvolvimento do protocolo 

por meio das evidências científicas, e a segunda fase, a validação de conteúdo, por meio da 

avaliação do protocolo pelos juízes. 

 A amostragem foi por intencionalidade. A identificação dos juízes, e coleta dos dados 

ocorreu entre outubro a novembro de 2015, por meio da Plataforma Lattes do Conselho 

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), utilizando-se a busca 

avançada por assunto a fim de identificar profissionais enfermeiros experts em doenças 

infeciosas no Brasil, que atuasse como juízes do instrumento. Foram encontrados 204 

enfermeiros atuantes em doenças infecciosas. Destes, apenas 82 juízes pontuaram escores 

maiores ou iguais a 5 pontos com base no sistema de pontuação proposto por Fehring, a saber: 

título de Mestre em Enfermagem; dissertação de mestrado envolvendo a assistência de 

enfermagem a pessoas com AIDS; trabalho publicado; participar de grupos e/ou projetos de 

pesquisa que envolvam a temática contando 1 ponto. E título de Doutor em Enfermagem; tese 

de doutorado; docente do curso de Enfermagem nas disciplinas de doenças infeciosas; e 

experiência profissional contando 2 pontos(14). 

 Após a seleção, a abordagem dos juízes aconteceu por meio eletrônico (e-mail), em 

outubro de 2015. Foi enviada uma carta convite e Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE). Com a devolutiva do TCLE devidamente assinado, o protocolo 

assistencial e o instrumento de análise do protocolo foram enviados. Entre os 82 profissionais 

selecionados, 18 aceitaram participar da pesquisa. Por fim, 13 devolveram o protocolo 

completamente analisado e avaliado. Os demais foram retirados do processo de validação pela 

não devolutiva do instrumento analisado dentro do prazo previsto (60 dias), análise 

incompleta ou desistência. 

 O instrumento de coleta de dados enviado aos juízes continha três partes: caracterização 

dos juízes, um checklist par avaliação do protocolo e a proposta do protocolo assistencial de 

enfermagem para detecção precoce e prevenção de infecções hospitalares a pessoas com 

AIDS, elaborado com base em revisão integrativa inicial resultando em 20 itens 

correspondentes ao histórico de enfermagem e intervenções de enfermagem. 

 A avaliação dos itens do protocolo ocorreu a partir da classificação de cada item em 

“adequado”, “adequado com alterações” e “inadequado”. Consideraram-se adequados os itens 
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que atenderam integralmente aos requisitos estabelecidos, adequado com alterações aqueles 

que exigiram algumas alterações e inadequados os que expressaram total inadequação em 

relação aos critérios expressos. Os juízes analisaram o protocolo assistencial, considerando 

utilidade/ pertinência, consistência, clareza, objetividade, simplicidade, aplicabilidade, atual, 

vocabulário, precisão e sequência de instrução dos tópicos. 

 A avaliação de cada juiz foi comparada às avaliações dos demais, calculando-se o IVC 

para cada par de juízes. A concordância entre as respostas dos experts foi obtida pelo IVC 

através do cálculo do número de itens avaliados como equivalentes por dois juízes divididos 

pelo total de itens da escala. Recomenda-se no mínimo de 5 a 10 juízes e uma taxa de 

concordância não inferior a 0,80. O Índice de Validade de Conteúdo (IVC) permite avaliar 

cada item do instrumento e após avaliação em sua totalidade(15). 

 Durante a leitura do protocolo, os enfermeiros foram orientados a registrar no próprio 

material as correções e recomendações que julgassem necessárias. Desta orientação, houve 

sugestões consideradas pertinentes, as quais foram acatadas com vistas a aperfeiçoar o 

protocolo proposto. Reformulou-se o instrumento com base nas sugestões que corroboravam 

com a literatura por meio das evidências extraídas da revisão integrativa. 

 Os dados serão tabulados em uma planilha eletrônica do Microsoft Excel® 2010, em 

seguida, importados para um software estatístico. Após serem codificados e tabulados os 

dados serão analisados por meio de estatística descritiva e apresentados em forma de quadros 

e tabelas. 

 Cabe destacar que todas as etapas da pesquisa seguem os preceitos éticos da Resolução 

nº 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde. Tendo sido submetido à Plataforma Brasil e 

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

(CAAE: 46209215.0.0000.5537). 

 

RESULTADOS 

Caracterização dos Juízes 

 Inicialmente, a amostra incluiu 18 juízes. No entanto, houve cinco exclusões: três pela 

falta de devolução do material, uma por preenchimento inadequado, e uma por desistência.  

 Assim sendo, a amostra foi composta por 13 juízes, com predominância do sexo 

feminino com 11 (84,61%) experts, com idade média de 43 anos (±9,98). O tempo de 

experiência variou de 3 a 31 anos, sendo que 10 (76,92%) dos juízes possuíam tempo de 

experiência > 10 anos, com média de 12,46 anos (±9,49) na docência e 12,92(±9,07) em 

doenças infeciosas. Na titulação profissional, 8 (61,54%) são doutores e 5 (38,46%) mestres. 
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Na área de atuação, 9 (69,23%) são docentes, 5 (38,46%) são enfermeiros assistênciais e 3 

(23,08%) gerentes. A Tabela 1 mostra a caracterização dos juízes. 

 

Tabela 1 - Caracterização dos juízes, de acordo com o sexo, área de atuação e titulação 

profissional. Natal, RN, Brasil, 2015 

Variáveis n % 

Sexo   

Feminino 11 84,61 

Masculino 2 15,39 

Área de atuação   

Docente 9 69,23 

Assistencial 5 38,46 

Gerencial 3 23,08 

Titulação profissional   

Mestrado 5 38,46 

Doutorado 8 61,54 

Total 13 100,00 

 

 Cada juiz avaliou 20 itens, sendo 8 correspondentes ao histórico de enfermagem e 12 

intervenções de enfermagem ao paciente com AIDS em risco de infecção hospitalar. 

 No quadro 1, ilustra-se os valores obtidos pelo cálculo do IVC. Representa-se os 13 

juízes pelos números de 1 a 13, a intersecção das linhas abcissas com as ordenadas expõe o 

valor que corresponde ao índice de concordância entre os mesmos. No processo de 

julgamento dos requisitos referentes ao protocolo, após a avaliação feita pelos juízes dois 

itens foram avaliados como inadequado pelo juiz 4. Contudo, os demais itens relevantes 

obtiveram aprovação com IVC de 1,0. 

 Aplicando-se a fórmula do IVC supracitada, obteve-se o valor aproximado de 0,99 para 

este estudo. 

 

Quadro 1. Análise da validade do conteúdo dos itens do protocolo assistencial proposto pela 

pesquisa. Natal, RN, Brasil, 2015 

IVC 
Juiz 

1 

Juiz 

2 

Juiz 

3 

Juiz 

4 

Juiz 

5 

Juiz 

6 

Juiz 

7 

Juiz 

8 

Juiz 

9 

Juiz 

10 

Juiz 

11 

Juiz 

12 

Juiz 

13 
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Juiz 1 - 1 1 0,9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Juiz 2 
 

- 1 0,9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Juiz 3 
  

- 0,9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Juiz 4 
   

- 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 

Juiz 5 
    

- 1 1 1 1 1 1 1 1 

Juiz 6 
     

- 1 1 1 1 1 1 1 

Juiz 7 
      

- 1 1 1 1 1 1 

Juiz 8 
       

- 1 1 1 1 1 

Juiz 9 
        

- 1 1 1 1 

Juiz 10 
         

- 1 1 1 

Juiz 11 
          

- 1 1 

Juiz 12 
           

- 1 

Juiz 13 
           

 - 

 

 A tabela 2 demonstra o percentual de concordância entre os juízes quanto à 

classificação e suas respectivas frequências absolutas. Das 260 respostas, 58,08% foram 

avaliados como adequado, 41,15% adequada com alteração e apenas 0,77% das respostas 

foram inadequado. 

 

Tabela 2. Classificação quanto ao nível de concordância entre os juízes da pesquisa. Natal, 

RN, Brasil, 2015 

Classificação n % 

Adequado 151 58,08 

Adequado com alteração 107 41,15 

Inadequado 2 0,77 

Total 260 100,00 

 

 A validade de conteúdo está representada pela tabela 3 com o intuito de visualizar a 

classificação do protocolo com suas respectivas frequências no histórico e intervenções de 

enfermagem. 

 

Tabela 3. Itens do protocolo assistencial avaliados pelos juízes da pesquisa. Natal, RN, 

Brasil, 2015 
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 Dos 20 itens presentes, 18 obtiveram concordância total, (IVC =1,0) e os outros dois 

itens obteve IVC de 0,92. 

 Ao analisar a tabela 3, observa-se quanto ao aspecto do histórico de enfermagem que o 

valor mais elevado de concordâncias, foram nos quesitos estado nutricional e doença crônica 

com 92,31% de adequação. Nas intervenções de enfermagem a adequação mais elevada foi na 

assistência ao autocuidado e controle da constipação com 69,23%. 

 Durante a leitura do protocolo, os enfermeiros foram orientados a registrar no próprio 

material as correções e recomendações que julgassem necessárias. Dessa orientação, houve 

Itens avaliados 
Adequado 

n(%) 

Adequado com 

alteração   n(%) 

Inadequadon

(%) 
IVC 

Histórico de Enfermagem    

Identificação e observações 

iniciais 

7 (53,85%) 5 (38,46%) 1 (7,69%) 0,92 

Diagnóstico e terapia 

medicamentosa 

5 (38,46%) 7 (53,85%) 1 (7,69%) 0,92 

Nível de consciência 9 (69,23%) 4 (30,77%) --- 1,00 

Higiene corporal 8 (61,54%) 5 (38,46%) --- 1,00 

Defesas primárias 

inadequadas 

7 (53,85%) 6 (46,15%) --- 1,00 

Defesas secundárias 

inadequadas 

8 (61,54%) 5 (38,46%) --- 1,00 

Estado nutricional 12 (92,31%) 1 (7,69%) --- 1,00 

Doença crônica 12 (92,31%) 1 (7,69%) --- 1,00 

Intervenções de Enfermagem    

Controle de infecção 6 (46,15%) 7 (53,85%) --- 1,00 

Proteção contra infecção 7 (53,85%) 6 (46,15%) --- 1,00 

Controle de medicamento 7 (53,85%) 6 (46,15%) --- 1,00 

Controle de distúrbios 7 (53,85%) 6 (46,15%) --- 1,00 

Assistência no autocuidado 9 (69,23%) 4 (30,77%) --- 1,00 

Supervisão da pele 5 (38,46%) 8 (61,54%) --- 1,00 

Terapia endovenosa 7 (53,85%) 6 (46,15%) --- 1,00 

Monitorização respiratória 7 (53,85%) 6 (46,15%) --- 1,00 

Controle da eliminação 6 (46,15%) 7 (53,85%) --- 1,00 

Cuidados com sondas e 

drenos 

6 (46,15%) 7 (53,85%) --- 1,00 

Controle de diarreia 7 (53,85%) 6 (46,15%) --- 1,00 

Controle da constipação 9 (69,23%) 4 (30,77%) --- 1,00 
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sugestões consideradas pertinentes, as quais foram acatadas com vistas a aperfeiçoar o 

protocolo proposto. 

 As alterações no tópico “Identificação e Observações iniciais” envolveram a inclusão de 

informações como horário/turno, número do prontuário, data de admissão, data de 

nascimento, história de doença atual e doença oportunistas associada. No item nível de 

consciência foi acrescentada a orientação e sedação. Quanto a Higiene corporal, a avaliação 

quanto à dependência e adequação, foram incluídas. 

 Quanto as defesas primárias inadequadas, a sugestão para o tecido traumatizado foi 

melhor avaliado a partir da titulação dos aspectos, como odor, tipo de exsudato e volume. 

Quanto aos exames realizados, a baciloscopia, o raio x do tórax e PCR foram exames que 

foram acrescentados para auxiliar na detecção de infecções. E por fim os sinais vitais foram 

incluídos no histórico. 

 Nas intervenções de enfermagem, os principais pontos destacados pelos juízes, pela 

necessidade de ajustes, foram relacionados à adequação do vocabulário, informações 

repetidas, necessidade de elaboração das frases com mais clareza e inclusão de escalas para 

avaliação das condutas. 

 Algumas sugestões dos juízes, no entanto, não foram acatadas. Na Identificação e 

observações iniciais e Diagnóstico e terapia medicamentosa estes foram avaliados como 

inadequado por 1 juiz (7,69%). Como sugestão, a inclusão de dados sociodemográficos e 

outras doenças, não foi realizada. A ideia de incluir um item sobre Dor não encontrou 

justificativa na literatura. A proposta de incluir escalas de avaliação como escala de PUSH, de 

Braden não teve respaldo, visto que o escopo do instrumento é realizar uma avaliação geral. 

 

DISCUSSÃO 

 A seleção dos juízes foi norteada pela busca de profissionais com experiência na área 

em todo o Brasil, reconhecidos pela sua excelência no cuidado da saúde e no ensino, tendo em 

vista que a abordagem metodológica da validação de conteúdo se baseia no julgamento de 

experts, e a escalação de juízes que demonstram conhecimento técnico-científico sobre a 

temática fortalece e dá fidedignidade dos resultados deste estudo.  

 O predomínio do sexo feminino entre os experts da pesquisa é um reflexo do elevado 

número de mulheres no mercado de trabalho de enfermagem(16). Tal fato está historicamente 

associado ao surgimento da profissão e aos estigmas do machismo que se volta para a 

profissão, que por ter características como o cuidado que é associado a valores femininos, e os 

afasta da profissão(17). 
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 A idade média dos juízes foi de 43 anos (±9,98), com tempo de experiência entre 3 a 31 

anos, sendo que 10 (76,92%) dos juízes possuíam tempo de experiência > 10 anos tanto na 

docência como na área de doenças infeciosas. Tais características são apontadas como 

determinantes na identificação de um expert ao entender-se que relaciona-se a experiência 

profissional que está diretamente relacionada a capacidade de decisão fundamentada em 

maior experiência e prática clínica. 

Em relação à titulação, 61,54% dos juízes dessa pesquisa são doutores em doenças 

infeciosas. Estudo mostra que quanto mais títulos e pesquisas realizadas e quanto maior for à 

experiência clínica do enfermeiro, mais expert ele será(18). 

Neste estudo, 53,84% dos experts exerce atualmente apenas a função de docente nas 

principais instituições de ensino do Brasil. Ademais, 38,46% são enfermeiros assistenciais e 

docentes, e assistenciais e gerentes. A experiência em diferentes campos de atuação é uma 

importante característica do expert para a fidedignidade dos resultados, em uma validação de 

conteúdo(19). 

 Ao analisar a validade de conteúdo, os resultados obtidos por meio do cálculo do IVC 

mostraram-se válidos visto que o valor do nível de concordância total entre eles foi de 0,9. 

Corrobora-se com a taxa de concordância não inferior a 0,80(15). 

 A adequação do protocolo assistencial, quanto às sugestões dos juízes, com relação à 

lista de verificação, todas foram analisadas, e o instrumento foi modificado com 

fundamentação nas diretrizes de manuais  e artigos. No sentido de tornar o instrumento mais 

conciso e de fácil compreensão. 

 Quanto à avaliação do nível de consciência, acrescentou-se a avaliação da orientação do 

individuo no tempo, espaço e pessoa, pois pessoas que vivem com HIV/Aids podem 

apresentar um comprometimento neurológico causado por algumas doenças oportunistas 

como neurotoxoplasmose, citomegalovírus e criptococose do sistema nervoso central(3). 

Alterações neurológicas atribuídas ao HIV, incluindo alterações neurocognitivas, como perda 

da memória, lentificação psicomotora e déficit de atenção. Em uma fase inicial da demência 

associada ao HIV, esses sintomas costumam ser leves, evoluindo para déficits mais graves, 

tais como distúrbios da marcha, tremor e perda da habilidade motora fina(20). 

 Tais deficiências acabam por refletir em diminuição da capacidade de gerir o 

autocuidado, e levando a uma mobilidade prejudicada que se tornam, ambos, fatores de risco 

para o desenvolvimento de infecção, uma vez que promoverá a estase de fluidos orgânico e 

dificuldade em manter a higiene. Destarte torna-se necessária a avaliação de enfermagem 

relativo ao autocuidado desses clientes portadores de doenças crônicos com vista ao 
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desenvolvimento de ações sistematizadas de enfermagem a fim de favorecer sua reabilitação e 

promoção e prevenir a instalação de novos agravos(21). 

 Relativo à higiene corporal e oral, estudo brasileiro aponta que condições precárias de 

higiene aumentam o risco de complicações orais da infecção pelo HIV, o que pode resultar 

em piores condições de saúde física e status mental. Dentre os problemas orais que mais 

atingem esses pacientes destacam-se: candidíase, gengivite, periodontite, leucoplasia pilosa, 

herpes simples e Sarcoma de Kaposi. Os estudos reforçam que as infecções oportunistas, 

sejam de origem bacteriana, viral ou micótica, devem ter tratamento farmacológico específico 

de forma a evitar a resistência dos agentes causadores, sendo o controle de medicamentos uma 

intervenção desempenhada pelo enfermeiro.(22,23).  

 Assim também a higiene corporal regular remove a flora transitória de microorganismos 

que se acumulam sobre a pele no decorrer do dia, sendo necessários para este procedimento a 

utilização de água tratada e saneamento básico adequado. Sendo a higiene vista como quesito 

de avaliação principalmente em pacientes que são dependentes para os cuidados(24). 

 Quanto às defesas primárias inadequadas, especificamente o tecido traumatizado, a 

avaliação de feridas e suas características é fundamental para a escolha de um tratamento 

adequado pelo profisisonal enfermeiro. O olhar especializado da enfermagem é fundamental e 

indispensável para a determinação de um tratamento apropriado das feridas. Assim, tal 

avaliação deve abarcar fatores locais que alteram a evolução fisiológica da cicatrização, 

atentando para sinais indicativos de infecção, além da visão mais global que busca desde a 

etiologia da ferida até doenças de base do cliente. Essa avaliação devem ser realizada 

continuamente a cada troca de curativo(25). 

 A monitorização respiratória também foi elencada como intervenção de enfermagem 

para controle de infecção e envolve a avaliação do padrão respiratório, presença de ruídos 

adventícios, escarro ou qualquer alteração indicativa de agravo(26). A baciloscopia, o raio x do 

tórax e PCR foram exames que foram acrescentados para auxiliar na detecção de infecções 

em pacientes com AIDS. Pois embora o diagnóstico dependa da história da pessoa e do exame 

clínico, dentro do qual a ausculta do pulmão com estetoscópio já pode evidenciar sons 

compatíveis com a infecção local. A confirmação, contudo, depende da realização de uma 

radiografia do tórax, a análise de escarro e a cultura de escarro e sangue, feitas 

particularmente para buscar pistas do tipo de agente implicado como evidência de infecção 

pulmonar(10). 

 Sendo a Tuberculose a principal causa de óbito por doença infecciosa em PVHA, esta 

deve ser investigada, mediante o questionamento sobre a presença de sintomas como tosse, 
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febre, emagrecimento e/ou sudorese noturna. A presença de qualquer um dos sintomas citados 

deve desencadear a investigação da TB(17, 26). 

 A coleta de escarro para baciloscopia, cultura, identificação da espécie e realização de 

Teste de Sensibilidade Antimicrobiano (TSA) deve ser realizada como rotina na investigação 

de casos suspeitos de TB pulmonar, utilizando, quando necessário, o escarro induzido ou 

broncoscopia. Já a técnica de PCR em tempo real permite a detecção de micobactérias no 

escarro com sensibilidade e especificidade semelhante à cultura, e inclui a identificação de 

espécie. Nas formas pulmonares, em pacientes com LT-CD4+ > 350 céls/mm3 , a radiografia 

de tórax pode mostrar imagens típicas, como a presença de cavitação ou derrame pleural. A 

apresentação pulmonar atípica é frequente na coinfecção e constitui um sinal sugestivo de 

imunodeficiência avançada, sendo comum a presença apenas de infiltrado e/ou 

linfadenomegalias. Nesse caso, a tomografia computadorizada pode ser útil para melhor 

definição(20). 

 E por fim os sinais vitais foram incluídos no histórico. Como principal sinal vital no 

paciente com AIDS tem-se a temperatura, pois a hipertermia é um diagnóstico de enfermagem 

comum em pessoas que vivem com HIV/AIDS, geralmente causada pela própria infecção 

provocada pelo vírus HIV no organismo, infecção disseminada oportunista e a diminuição de 

CD4. Infecções com manifestações febris são mais comuns nos estágios avançados da 

doença(3). 

 Relativo aos cuidados de enfermagem arrolados a terapia endovenosa, cuidados com 

dispositivos invasivos, sondas e drenos, muito há que se considerar na prevenção de 

iatrogenias e principalmente da infecção hospitalar, como a identificação e administração de 

medicações e dietas ao cliente correto, realização de técnica asséptica quando indicado, 

avaliação contínua dos dispositivos para seu uso correto, aspecto de secreções exsudatos. 

Estudo brasileiro que investigou eventos adversos na assistência de enfermagem, aponta que 

até 51,45% estavam relacionados erros de medicação como administração ao paciente 

incorreto, procedimento de enfermagem não realizado e manuseio de artefatos 

incorretamente.  Além disso, relativo ao manuseio de sondas, drenos e cateteres, verificou-se 

a não realização das precauções padrão em todos os procediementos, essenciais na prevenção 

de disseminação de agentes nosocomiais(27). 

 O controle de elimações e avaliação da motilidade do trato gastro-intestinal foi um dos 

quesitos avaliados no protocolo. Vário fatores podem interferir na motilidade do trato 

gastrointestinal, desde fatores relacionados à doença, àqueles relacionados à hospitalização, 

porém, é consenso entre os estudiosos que alteraçõs físicas, mecânicas ou microbiológicas 
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promovem um desarranjo a na mocrobiota residente favorecendo o desenvolimento de 

infecção hospitalar, podendo essa ser endógena, ou de origem externa ao paciente(28). 

 

CONCLUSÃO 

 O conteúdo do protocolo foi validado, representando a base de consenso inicial para 

abordagem das pessoas com AIDS em risco de infecção hospitalar. Todos os itens, 

separadamente, e o instrumento de forma global foram avaliados como adequados de acordo 

com os requisitos determinados. 

 Do total de 20 itens no checklist, todos necessitaram de alterações, principalmente no 

que diz respeito à clareza, sequência instrucional de tópicos e vocabulário. Na avaliação 

global, o instrumento obteve IVC de 0,99. As sugestões dos juízes foram, em sua maioria, 

aceitas, buscando o aumento da clareza dos itens, por meio da reformulação da redação e 

acréscimo de ações e intervenções, tornando-o mais claro e direcionado para sua aplicação. 

 O protocolo proposto foi validado, representando a base de consenso inicial, que poderá 

facilitar a sistematização, a padronização das ações e a continuidade da assistência das 

pessoas com AIDS. 
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6. CONCLUSÃO 

 

 A validação de conteúdo de protocolo assistencial de enfermagem para detecção precoce 

e prevenção de infecções hospitalares a pessoas com AIDS foi realizado por 13 juízes. Do 

total, a maioria era do sexo feminino, com média de idade de 43 anos, com experiência média 

de 12,92 anos em doenças infeciosas, possuíam doutorado acadêmico como maior titulação e 

média de tempo de experiência na docência de 12,46 anos. 

 Em relação ao protocolo, foram avaliados 20 itens, sendo 8 correspondentes ao histórico 

de enfermagem e 12 referentes as intervenções ao paciente com AIDS. Das 260 respostas, dos 

quais 58,08% foram avaliados como adequado, 41,15% adequada com alteração. Assim 

avaliação global dos instrumentos obteve IVC de 0,99. Em que 18 obtiveram concordância 

total (IVC =1,0) e os outros dois itens obteve IVC de 0,92. 

 As sugestões dos juízes foram pautadas à reformulação da redação quanto à adequação 

do vocabulário e informações repetidas, elaboração das frases com mais clareza, acréscimo de 

ações e intervenções, e inclusão de escalas para avaliação das condutas.  

 Diante das sugestões dos juízes procurou-se reformular o buscando o aumento da 

clareza dos itens e questões, facilitando a leitura, o entendimento e aplicabilidade dos 

instrumentos. O conteúdo do protocolo foi validado, representando a base de consenso inicial 

para abordagem das pessoas com AIDS. 

 Após a validação e inclusão das sugestões e recomendações dos juízes, construiu-se uma 

nova proposta de instrumento para detecção precoce e prevenção de infecções hospitalares a 

pessoas com AIDS. 

 Como produto deste estudo, os instrumentos apresentam-se válidos quanto ao seu 

conteúdo, compreensíveis e coerentes com os atributos que pretende verificar e avaliar, 

configurando-se como ferramentas adequadas detecção precoce e prevenção de infecções 

hospitalares a pessoas com AIDS. A expectativa é que eles sejam disponibilizados, 

divulgados e utilizados por instituições de saúde para aprimorar a qualidade da assistência 

prestada. 

 Como limitações da pesquisa, estão à recusa de alguns juízes em participar, reduzindo a 

amostra, assim como o longo período de tempo despendido para que os juízes avaliassem o 

instrumento e, em alguns casos, a avaliação incompleta o que culminou com a sua exclusão. 

 É valido salientar que este estudo necessita de uma continuidade do processo de 

validação quanto ao seu melhoramento e futura aplicabilidade clínica. 
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APÊNDICE A – Carta de convite aos juízes 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

 

CARTA CONVITE AOS JUÍZES DA PESQUISA 

 

Prezado(a) Sr(a), 

 Vimos por meio desta respeitosamente convidá-lo a compor o corpo de juízes destinado 

a participar voluntariamente, da pesquisa intitulada “Validação de protocolo assistencial de 

enfermagem para detecção precoce e prevenção de infecções hospitalares a pessoas 

vivendo com AIDS”, segunda etapa do projeto guarda chuva “Valor preditivo do diagnóstico 

de enfermagem risco de infecção em pacientes portadores de AIDS e sua utilização na 

elaboração de protocolos assistenciais”, sob coordenação da Profª Dra Alexsandra Rodrigues 

Feijão. 

 Trata-se de uma pesquisa de mestrado vinculada ao Programa de Pós-Graduação em 

Enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e está sendo desenvolvida 

pela mestranda Isabelle Christine Marinho de Oliveira. Cujo objetivo é validar o conteúdo do 

protocolo assistencial de enfermagem para detecção precoce e prevenção de infecções 

hospitalares a pessoas com AIDS. 

 Esse estudo poderá promover benefícios aos pacientes com AIDS internados em 

unidades hospitalares promovendo a sistematização da assistência de enfermagem, e 

consequentemente, melhor qualidade de vida dos pacientes com AIDS. Vale ressaltar a 

possibilidade de favorecer a ampliação da produção científica e renovação dos conhecimentos 

na área, favorecendo a diminuição dos custos quanto às infecções hospitalares nas instituições 

de saúde. 

 Desta forma, solicitamos sua colaboração na leitura e apreciação do instrumento. O 

projeto obteve parecer favorável do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte, cujo protocolo é 1.177.318 e CAAE: 46209215.0.0000.5537 em 10 de 

agosto de 2015. 

 Caso nos honre com a sua participação para compor o quadro de juízes, o material será 

disponibilizado através de correspondência eletrônica e deverá ser avaliado em 30 dias a 
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contar da data de recebimento dos instrumentos. Gostaríamos de ressaltar que o instrumento 

deverá ser mantido em completo sigilo. 

 Além disso, em anexo estamos encaminhando o termo de consentimento livre 

esclarecido referente ao estudo, que poderá ser assinado eletronicamente ou escaneado e 

encaminhado de volta. Na certeza de contarmos com a compreensão e empenho dos docentes, 

agradecemos antecipadamente seu valioso apoio, oportunidade em que me coloco à sua 

disposição para qualquer esclarecimento. 

 

Natal, 07 de Outubro de 2015. 

 

 

Atenciosamente, 

Profª Dra Alexsandra Rodrigues Feijão 

Professora Adjunta do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem (PPGEnf) 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) 

Caixa Postal 1666, Campus Universitário, Lagoa Nova. 

CEP 59072-970 Natal/RN 

Telefone/Fax (84) 3215-3119 

E-mail: alexsandrarf@hotmail.com  

Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/8649283681727209 

 

Isabelle Christine Marinho de Oliveira 

Enfermeira, mestranda do PPGEnf/UFRN, bolsista CNPQ 

E-mail: isabelle_1807@hotmail.com 

Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/0035649448786808 
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APÊNDICE B – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

EU, ___________________________________________________________, RG 

___________________________, declaro que, após ter sido convenientemente esclarecido(a) 

por Alexsandra Rodrigues Feijão, docente da Graduação e Pós-Graduação em Enfermagem da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, consinto em participar como juiz avaliador da 

pesquisa intitulada “Validação de protocolo assistencial de enfermagem para detecção 

precoce e prevenção de infecções hospitalares a pessoas vivendo com AIDS”, vinculado 

ao projeto guarda chuva “Valor preditivo do diagnóstico de enfermagem risco de infecção em 

pacientes portadores de AIDS e sua utilização na elaboração de protocolos assistenciais”. 

Segunda etapa do estudo, que tem como objetivo validar o conteúdo do protocolo assistencial 

de enfermagem para detecção precoce e prevenção de infecções hospitalares a pessoas com 

AIDS. 

Estou ciente que tenho a liberdade para participar e para retirar o consentimento em qualquer 

fase da pesquisa, sem qualquer prejuízo de caráter econômico, social, psicológico ou moral, 

sendo garantido o anonimato e o sigilo dos dados referentes à minha identificação. Sei 

também que terei acesso aos resultados desta pesquisa, se assim desejar, após sua publicação. 

A equipe da pesquisa se responsabilizará por possíveis custos advindos à sua participação na 

pesquisa. Além disso, em qualquer momento, se você sofrer algum dano comprovadamente 

decorrente desta pesquisa, você terá direito à indenização. 

Desde já agradecemos a sua atenção, e caso aceite participar, solicitamos a sua confirmação 

neste documento. 

 

______________________________________________________________________ 

Assinatura do juiz participante 
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COMPROMISSO DO PESQUISADOR: Eu, Alexsandra Rodrigues Feijão, brasileira, CPF: 

704.957.423-68, Avenida Senador Salgado Filho, 3000, Lagoa Nova, Natal - RN, 

CEP: 59078-970, Telefone:(84) 3215-3119, Email: alexsandrarf@hotmail.com, como 

pesquisador responsável pelo estudo, 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. 

Comitê de Ética em Pesquisa - Praça do Campus Universitário, Lagoa Nova, Caixa Postal: 

1666, CEP 59072-970, Natal/RN. Telefone: (84) 3215-3135. 

 

Natal, 07 de Outubro de 2015. 

 

 

 

__________________________________ 

Profa. Dra. Alexsandra Rodrigues Feijão 

Pesquisadora responsável 
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APÊNDICE C – Instrumento submetido aos juízes da pesquisa 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

 

INSTRUÇÕES PARA O PROCESSO DE AVALIAÇÃO DO CONTEÚDO DO 

INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

 

Prezado (a) Juiz (a), 

 Leia atentamente as instruções a seguir para o preenchimento dos itens do instrumento 

do estudo intitulado “Validação de protocolo assistencial de enfermagem para detecção 

precoce e prevenção de infecções hospitalares a pessoas vivendo com AIDS”. O objetivo 

deste instrumento é captar o parecer dos juízes da pesquisa acerca de cada um dos itens de 

avaliação dos indicadores da detecção precoce e prevenção de infecções hospitalares a 

pessoas com AIDS. 

 Este instrumento é composto por um quadro demonstrativo com os requisitos (Quadro 

1) e seus respectivos códigos numéricos, a serem analisados em cada um dos itens do 

instrumento de coleta.  

 No instrumento de avaliação dos juízes, incialmente tem-se uma breve caracterização 

dos juízes. Em seguida, o instrumento para detecção precoce e prevenção de infecções a 

pessoas com AIDS esta disposto no formato de check list, para avaliação, da seguinte 

maneira: a primeira coluna contém os itens a serem avaliados; segue-se com três colunas 

revelando as respostas nas categorias: Adequado (A), Adequado com alterações (CA) e 

Inadequado (I). Estas devem ser assinaladas com um “X”, marcando somente uma opção. 

Considere Adequado se o item de avaliação preencher todos os requisitos; Adequado com 

alterações se não preencher algum(ns) dos requisitos, explicitando o código respectivo do 

requisito inadequado e o motivo e/ou sugestão para melhoramento do item; e Inadequado se 

não preencher os requisitos, explicite o código respectivo do requisito inadequado para 

retirada do item e apresente os motivos das inadequações e/ou sugestões a fim de se adequar o 

item avaliado. Para análise dos itens do instrumento, o protocolo assistencial de enfermagem 

para detecção precoce e prevenção de infecções hospitalares a pessoas com AIDS é fornecido 
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em seguida. Por fim, o juiz deverá emitir um parecer final para o instrumento, através de 

requisitos pré-determinados e por escrito.  

 

CÓ

DIG

O 

REQUISITOS A 

SEREM 

ANALISADOS 

CRITÉRIOS DE ANÁLISE 

1 Utilidade / 

pertinência 

O item/a questão é relevante e atende a finalidade relativa 

ao procedimento proposto. 

2 Consistência O conteúdo apresenta profundidade suficiente para a 

compreensão da etapa/questão. 

3 Clareza Explicitado de forma clara, simples e inequívoca. 

4 Objetividade Permite resposta pontual. 

5 Simplicidade A etapa/questão expressa uma única ideia. 

6 Exequível A etapa/questão é aplicável. 

7 Atualização As etapas seguem as práticas baseadas em evidência mais 

atuais. 

8 Vocabulário Palavras escolhidas corretamente e sem gerar 

ambiguidades. 

9 Precisão Cada item de avaliação é distinto dos demais, não se 

confundem. 

10 Sequência 

instrucional dos 

tópicos 

A sequência das etapas do procedimento/questões do 

conhecimento se mostra de forma coerente e em ordem de 

execução corretas. 

Quadro 1. Requisitos a serem analisados para cada um dos itens do roteiro de detecção 

precoce e prevenção de infecções hospitalares a pessoas com AIDS. 
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INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO DOS JUÍZES 

 

1. CARACTERIZAÇÃO DOS JUÍZES 

 

1.1 Identificação do avaliador: _____________________________ (Iniciais do nome) 

1.2 Sexo: (   ) Feminino     (   ) Masculino  

1.3 Idade: _____ anos 

1.4 Tempo de conclusão da graduação: __________ anos 

1.5 Titulação profissional:  (   ) Especialização (   ) Mestrado acadêmico  (   ) Mestrado 

profissional   (   ) Doutorado 

1.6 Atuação na área da enfermagem: 

 (   ) Assistencial     (   ) Gerencial (   ) Docente     

1.7 Setor de trabalho:___________________________________________________ 

1.8 Tempo de experiência: __________ anos 

      Na área de doenças infeciosas: _______ anos 

      Na docência: _______ anos 

 

2. CHECK LIST PARA AVALIAÇÃO DO PROTOCOLO ASSISTÊNCIAL DE 

ENFERMAGEM PARA DETECÇÃO PRECOCE E PREVENÇÃO DE INFECÇÕES 

HOSPITALARES A PESSOAS COM AIDS 

 

ITENS A SEREM 

AVALIADOS A CA I 

Código(s) do(s) 

requisitos 

analisados 

(Quadro 1) 

Motivo(s) e/ou 

sugestão(ões) 

para cada item 

PARTE I - HISTÓRICO DE ENFERMAGEM 

IDENTIFICAÇÃO E 

OBSERVAÇÕES INICIAIS 

     

DIAGNOSTICO DO HIV E 

TERAPIA 

MEDICAMENTOSA 

UTILIZADA 

     

NÍVEL DE CONSCIÊNCIA      
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HIGIENE CORPORAL      

FATORES DE RISCO DO 

DIAGNÓSTICO DE 

ENFERMAGEM RISCO DE 

INFECÇÃO 

     

DEFESAS PRIMÁRIAS 

INADEQUADAS 

     

DEFESAS SECUNDÁRIAS 

INADEQUADAS 

     

DESNUTRIÇÃO       

DOENÇA CRÔNICA       

PARTE II - INTERVENÇÕES DE ENFERMAGEM  

CONTROLE DE INFECÇÃO      

PROTEÇÃO CONTRA 

INFECÇÃO 

     

CONTROLE DE 

MEDICAMENTOS 

     

CONTROLE DE DISTURBIOS 

ALIMENTARES 

     

ASSISTÊNCIA NO 

AUTOCUIDADO: BANHO E 

HIGIENE 

     

SUPERVISÃO DA PELE      

TERAPIA ENDOVENOSA      

MONITORIZAÇÃO 

RESPIRATÓRIA 

     

CONTROLE DA 

ELIMINAÇÃO URINÁRIA 

     

CUIDADOS COM SONDAS E 

DRENOS 

     

CONTROLE DE DIARREIA      

CONTROLE DA      
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CONSTIPAÇÃO 

 

3. PROTOCOLO ASSISTENCIAL DE ENFERMAGEM PARA DETECÇÃO 

PRECOCE E PREVENÇÃO DE INFECÇÕES HOSPITALARES A PESSOAS 

VIVENDO COM AIDS 

 

PARTE I - HISTÓRICO DE ENFERMAGEM 

IDENTIFICAÇÃO E OBSERVAÇÕES INICIAIS 

1 Data:____ /_____/_____ 2 Setor:________________________ 3 Leito:____________ 

4 Nome:________________________________________________________________  

6 Data de admissão:___/___/___                                               5 Idade:__________anos 

7 Motivo da internação:____________________________________________________ 

8 Diagnóstico médico:_____________________________________________________ 

DIAGNOSTICO DO HIV E TERAPIA MEDICAMENTOSA UTILIZADA 

1 Diagnóstico da infecção pelo HIV: _______ anos 

2 Uso atual de terapia antirretroviral: (  )Não  (  )Sim  

3 Tempo do início da terapia antirretroviral:_________________ em meses 

4 Esquema TARV em uso: _________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

5 Outros Medicamentos em uso:_____________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

6 Sintomas apresentados na internação: _______________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

NÍVEL DE CONSCIÊNCIA 

1(   ) Consciente 2(   ) Letárgico 3 (   ) Torporoso 4(   )   Semicomatoso 5(  )  Comatoso  

HIGIENE CORPORAL 

1( )Banho de aspersão 2( )Banho no leito 3(  )Higiene oral 4( ) Higiene íntima 

FATORES DE RISCO DO DIAGNÓSTICO DE ENFERMAGEM RISCO DE 

INFECÇÃO 

DEFESAS PRIMÁRIAS INADEQUADAS 
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Peristaltismo inadequado (  )Não  (  )Sim  

1.( )constipação   2.( )diarreia 3.( )realização de preparo laxativo pré-cirúrgico/exames 

4.( )outros: _______________________________________________ 

Pele rompida/ Procedimento invasivo (  )Não  (  )Sim 

1.( )cirúrgico                                      Nº de dias: _____________ 

2.( )AVC  3.( ) AVP                           Nº de dias: _____________ 

4.( )SVD 5.( )SVA                              Nº de dias: _____________ 

6.( )SNG 7.( )SNE 8.( )NPT               Nº de dias: _____________ 

9.( )TOT 10.( )TQT                            Nº de dias: _____________ 

11( )VM  Modalidade:____________ Nº de dias: _____________ 

FiO2:__________ SPO2:___________   

12 ( ) outros: __________________  Nº de dias: _____________ 

Mudança no pH das secreções (  )Não  (  )Sim 

1.(   )Diminuição do pH gástrico 

2.(   )Diminuição do pH urinário 

3.(   )Alteração do pH Sanguíneo Tipo: _________________________________ 

Diminuição da ação ciliar (  )Não  (  )Sim 

1.Tabagista _________________anos 2. Presença de secreções no trato respiratório        

(  )Não  (  )Sim  Aspecto/cor: _______________________________________________ 

Estase de fluidos orgânicos (  )Não  (  )Sim 

1.(   )Estase gástrica  2(  )Estase urinária  3. (   ) Imobilização 4.outros: _____________ 

Tecido traumatizado (  )Não  (  )Sim 

1. (   )UPP  Grau: ___________  Local:_______________________________________ 

Aspecto:________________________________________________________________ 

2. (   )Incisão Cirúrgica  Local:______________________________________________ 

Aspecto:________________________________________________________________ 

3. (   )Acessos Venosos Local:______________________________________________ 

Aspecto:________________________________________________________________ 

4. (   )Outro______________________ Local:_________________________________ 

Aspecto:________________________________________________________________ 

DEFESAS SECUNDÁRIAS INADEQUADAS 

EXAMES REALIZADOS (Data e resultado do último exame realizado) 
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Hemograma Data do exame: ___/___/__ 

Hm________Hb________Ht__________Leucócitos_____________ 

Neutrófilos___________ Basófilos________________ Linfócitos_________________ 

Eosinófilos___________ Segmentados_______________ Plaquetas________________ 

TCD4+ Data do exame: ___/___/___Resultado:  _______________________________ 

Carga viral  Data do exame: ___/___/___Resultado:  ___________________________ 

Cultura  Data do exame: ___/___/___ Tipo:____________________________________ 

Resultado:  _____________________________________________________________ 

Cultura  Data do exame: ___/___/___ Tipo:____________________________________ 

Resultado:  _____________________________________________________________ 

1 Diminuição da hemoglobina. (  )Não  (  )Sim  

2. Leucopenia. (  )Não  (  )Sim 

3. Leucocitose (  )Não  (  )Sim  

4. Resposta inflamatória suprimida (  )Não (  )Sim 

DESNUTRIÇÃO (  )Não  (  )Sim 1.Peso: ______2. Altura:______3. IMC:__________ 

DOENÇA CRÔNICA 1(   ) Hipertensão  2 (   ) Diabetes 3 (   ) Dislipidemia  4 (   ) 

Doença Cardíaca    5.(   ) Doença Renal 6.(  ) Outro_____________________________ 

OBSERVAÇÕES 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

Enfermeiro responsável____________________________________________________ 

 

PARTE II - INTERVENÇÕES DE ENFERMAGEM  

CONTROLE DE INFECÇÃO Horário 

1. Instituir precauções de isolamento, conforme apropriado.  

2. Manter técnicas de isolamento, conforme apropriado.  

3. Lavar as mãos antes e após cada atividade de cuidado ao paciente.  

4. Orientar o paciente sobre as técnicas adequadas de lavagem das mãos  

5. Usar antimicrobiano para lavagem das mãos conforme apropriado.  

6. Trocar o equipamento para cuidados do paciente conforme protocolo da 

instituição. 
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7. Instituir precauções universais.  

8. Usar luvas, conforme exigências dos protocolos e precauções universais.  

9. Usar luvas esterilizadas, conforme apropriado.  

10. Limpar pele do paciente com agente antimicrobiano, conforme 

apropriado. 

 

11. Manter o ambiente asséptico durante inserção de linhas venosas  

12. Manter o ambiente asséptico durante troca de equipos e fracos de NPT.  

13. Manter sistema fechado no monitoramento hemodinâmico invasivo.  

14. Trocar os acessos endovenosos centrais e periféricos, bem como 

curativos, conforme orientações atuais do CDC e protocolo da instituição. 

 

15. Assegurar o manuseio asséptico de todas as linhas endovenosas.  

16. Assegurar o emprego da técnica adequada no cuidado de feridas.  

17. Usar cateterização intermitente para reduzir a incidência de infecção 

urinária. 

 

18. Encorajar a respiração profunda e a tosse, conforme apropriado.  

19. Promover a ingestão nutricional adequada.  

20. Promover conservação e preparo seguro dos alimentos.  

21. Estimular a ingesta hídrica conforme apropriado.  

22. Administrar terapia antibiótica, conforme apropriado.  

23. Administrar agente imunizador, conforme apropriado.  

24. Limitar o número de visitas, conforme apropriado.  

25. Orientar o paciente e família sobre os sinais e sintomas de infecção.  

26. Ensinar os pacientes e familiares como evitar infecções.  

PROTEÇÃO CONTRA INFECÇÃO  

1. Monitorar sinais e sintomas sistêmicos e locais de infecção.  

2. Monitorar a vulnerabilidade a infecções.  

3. Monitorar a contagem absoluta de granulócitos, de glóbulos brancos e 

os resultados diferenciais. 

 

4. Examinar a pele e mucosas em busca de hiperemia, calor externo ou 

drenagem. 

 

5. Manter assepsia para paciente de risco.  

6. Examinar as condições de todas as incisões\ feridas cirúrgicas.  

7. Obter culturas, se necessário.  
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8. Monitorar as mudanças no nível de energia \mal estar.  

9. Estimular aumento de mobilidade e exercícios, conforme apropriado.  

10. Orientar ao paciente e família maneiras de evitar infecções.  

11. Eliminar frutas e verduras frescas, e pimenta da dieta do paciente com 

neutropenia. 

 

12. Providenciar quarto individual, se necessário.  

13. Comunicar suspeita de infecção aos profissionais do controle de 

infecções. 

 

14. Comunicar culturas positivas aos profissionais do controle de 

infecções. 

 

CONTROLE DE MEDICAMENTOS  

1. Determinar os medicamentos necessários e administra-los, conforme 

prescrição e protocolo da instituição. 

 

2. Monitorar o paciente quanto ao efeito terapêutico da medicação.  

3. Monitorar sinais e sintomas de toxidade do medicamento.  

4. Monitorar efeitos adversos ao medicamento.  

5. Monitorar níveis séricos do sangue, conforme apropriado.  

6. Monitorar interações terapêuticas e não terapêuticas dos 

medicamentos. 

 

7. Monitorar a adesão do regime de medicamentos  

8. Facilitar mudanças de medicamentos junto ao médico, conforme 

apropriado. 

 

9. Monitorar fatores que possam impedir o paciente de tomar os 

medicamentos prescritos. 

 

10. Desenvolver estratégias para controlar os efeitos adversos dos 

medicamentos. 

 

11. Realizar exames de triagem para determinar os efeitos dos 

medicamentos. 

 

12. Documentar a administração do medicamento e reações adversas do 

paciente. 

 

CONTROLE DE DISTURBIOS ALIMENTARES  

1. Ensinar e reforçar conceitos de uma boa nutrição com o paciente, 

conforme apropriado. 
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2. Monitorar os parâmetros fisiológicos, se necessário.  

3. Monitorar o peso do paciente rotineiramente.  

4. Monitorar a ingestão e eliminação de líquidos.  

5. Monitorar a ingestão diária de alimentos calóricos.  

6. Monitorar o paciente em relação a comportamentos relativos a atos 

alimentares, perda e aumento de peso. 

 

7. Tomar providências remediadoras em resposta à perda de peso, 

comportamentos de perda de peso ou ausência de aumento de peso. 

 

8. Propiciar reforço ao aumento do peso e aos comportamentos que 

promovam aumento de peso. 

 

9. Conferir rotineiramente com a equipe de saúde os resultados relativos 

ao progresso do paciente. 

 

ASSISTÊNCIA NO AUTOCUIDADO: BANHO E HIGIENE  

1. Estabelecer uma rotina para as atividades de autocuidado.  

2. Determinar quantidade e tipo de assistência necessária.  

3. Orientar a lavagem das mãos após o uso do vaso sanitário e antes das 

refeições. 

 

4. Monitorar a higiene corporal e intima.  

5. Monitorar a higiene oral.  

6. Levar em conta a cultura do paciente para promover atividades de 

autocuidado. 

 

7. Oferecer assistência até que o paciente fique totalmente capaz de 

assumir o autocuidado. 

 

SUPERVISÃO DA PELE  

1. Examinar a pele e as mucosas quanto à vermelhidão, calor exagerado, 

edema e drenagem. 

 

2. Observar as extremidades quanto a cor, calor, inchaço, pulsos, textura, 

edema e ulcerações. 

 

3. Examinar condição de incisões cirúrgicas, conforme apropriado.  

4. Monitorar cor e temperatura da pele.  

5. Monitorar a pele quanto a exantemas e abrasões, ressecamento e 

umidade excessivos, fontes de pressão e atrito. 

 

6. Monitorar a pele e as mucosas quanto às áreas de contusão,  
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descoloração e distúrbios. 

7. Monitorar a ocorrência de infecção, em especial nas áreas 

edemaciadas. 

 

8. Orientar família/cuidador sobre sinais de degradação da pele.  

9. Documentar mudanças de pele e mucosas.  

10. Instituir medidas de prevenção de mais deterioração.  

TERAPIA ENDOVENOSA  

1. Verificar a prescrição para a terapia EV.  

2. Manter técnica asséptica rigorosa.  

3. Observar os cinco certos antes de iniciar a infusão ou administração de 

medicamentos. 

 

4. Identificar se o paciente esta tomando medicamento incompatível com 

as medicações prescritas. 

 

5. Administrar os medicamentos IV conforme prescrição e monitorar os 

resultados. 

 

6. Substituir o dispositivo IV, o sistema e a solução de infusão a cada 48 

a 72hrs, conforme protocolo da instituição. 

 

7. Manter precauções universais.  

8. Monitorar sinais vitais.  

9. Trocar cateter, curativos e protetores conforme e o protocolo da 

instituição. 

 

10. Monitorar sinais e sintomas associados a flebite por infusão e infecção 

local. 

 

11. Monitorar aparecimento de sinais e sintomas associados à infecção 

local e sistêmica. 

 

12. Documentar a terapia prescrita, conforme protocolo da instituição.  

13. Manter precauções universais.  

MONITORIZAÇÃO RESPIRATÓRIA  

1. Monitorar frequência, ritmo, profundidade, e esforço nas respirações.  

2. Monitorar ocorrência de respirações ruidosas, como sibilos, 

esganiçados e roncos. 

 

3. Monitorar a ocorrência de crepitação, conforme apropriado.  

4. Monitorar Padrões respiratórios: bradipnéia, taquipneia,  
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hiperventilação, respirações de Kussmaul, respirações de Cheyne-Stokes, 

padrão apnêustico, respirações de Blot e padrões atáxicos. 

5. Palpar em busca de expansão pulmonar igual.  

6. Percutir o tórax anterior e posterior, dos ápices as bases, 

bilateralmente. 

 

7. Auscultar sons respiratórios, observando as áreas de ventilação 

diminuída e presença de ruídos adventícios. 

 

8. Auscultar os sons pulmonares após os tratamentos e registrar os 

resultados. 

 

9. Monitorar dados do ventilador mecânico, registrando aumentos nas 

pressões inspiratórias e reduções no volume corrente, conforme apropriado.  

 

10. Monitorar a ocorrência de aumento da inquietação, ansiedade e falta de 

ar. 

 

11. Registrar mudanças na gasometria arterial .  

12. Monitorar capacidade do paciente para tossir de forma eficaz.  

13. Registrar início, características e duração da tosse.  

14. Monitorar secreções respiratórias do paciente.  

15. Monitorar a ocorrência de dispneia e eventos que melhorem ou piorem.  

16. Monitorar relatórios de radiografias  

17. Instituir tratamentos terapêuticos respiratórios (ex Nebulizador), se 

necessário. 

 

CONTROLE DA ELIMINAÇÃO URINÁRIA  

1. Monitorar a eliminação urinária, inclusive frequência, consistência, 

odor, volume, e cor, conforme apropriado. 

 

2. Monitorar o surgimento de sinais e sintomas de retenção urinária.  

3. Identificar os fatores que contribuem para episódios de incontinência.  

4. Ensinar ao paciente os sinais e os sintomas de infecção do trato 

urinário. 

 

5. Orientar o paciente e família a monitorar os sinais e os sintomas de 

infecção do trato urinário. 

 

6. Orientar o paciente quanto à ingesta de líquidos diária.  

7. Orientar o paciente a reagir imediatamente a urgência de urinar, 

conforme apropriado. 
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8. Ensinar o paciente a beber 250ml de liquido as refeições , entre as 

refeições e no inicio da noite. 

 

9. Inserir sonda vesical, conforme apropriado.  

10. Obter amostra de urina do jato médio para análise urinária, conforme 

apropriado. 

 

11. Registrar o horário da primeira eliminação de urina após procedimento, 

conforme apropriado. 

 

12. Registrar débito urinário.  

CUIDADOS COM SONDAS E DRENOS  

1. Monitorar a cor, quantidade, e consistência da drenagem que sai da 

sonda.  

 

2. Trocar a sonda rotineiramente, conforme indicação do protocolo da 

instituição. 

 

3. Administrar cuidados de pele no local da inserção da sonda, conforme 

apropriado. 

 

4. Monitorar a desobstrução do cateter a qualquer dificuldade de 

drenagem. 

 

5. Monitorar o recipiente da drenagem no nível correto.  

6. Esvaziar o dispositivo de coleta conforme apropriado.  

7. Garantir a colocação correta da sonda.  

8. Assegurar o funcionamento da sonda de equipamento associado.  

9. Irrigar conda conforme apropriado.  

10. Examinar a área ao redor do local de inserção da sonda quanto a áreas 

vermelhas e degradação da pele, conforme apropriado. 

 

11. Colocar o grampo na sonda, se adequado p facilitar deambulação.  

12. Prender a sonda, conforme apropriado, para evitar pressão e remoção 

acidental. 

 

13. Monitorar a resposta do paciente e dos familiares a presença de 

dispositivos externos de drenagem. 

 

14. Ensinar ao paciente e família a finalidade da sonda e os cuidados 

prestados. 

 

CONTROLE DE DIARREIA   

1. Determinar histórico de diarreia.  
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2. Avaliar os episódios de diarreia quanto à cor, volume, frequência e 

consistência das fezes. 

 

3. Avaliar os medicamentos normalmente ingeridos na busca de efeitos 

secundários gastrointestinais. 

 

4. Avaliar o conteúdo nutricional da dieta prescrita.  

5. Identificar os fatores capazes de causar ou contribuir para a diarreia.  

6. Monitorar a ocorrência de sinais e sintomas de diarreia.  

7. Orientar o paciente que notifique a enfermagem a cada episódio de 

diarreia. 

 

8. Observar regularmente o turgor da pele.  

9. Consultar o médico se persistirem os sinais e sintomas da diarreia.  

10. Obter fezes para cultura e testes de sensibilidade se a diarreia 

continuar. 

 

CONTROLE DA CONSTIPAÇÃO  

1. Avaliar a ausência das eliminações intestinais diariamente.  

2. Avaliar fatores desencadeantes de constipação (opiáceos, dieta).  

3. Monitorar os ruídos hidroaéreos.  

4. Avaliação nutricional para adequação da dieta.  

5. Oferecer líquidos isotônicos.  
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APÊNDICE D - Protocolo reformulado 

 

PROTOCOLO ASSISTENCIAL DE ENFERMAGEM PARA DETECÇÃO PRECOCE 

E PREVENÇÃO DE INFECÇÕES HOSPITALARES A PESSOAS COM AIDS 

 

PARTE I - HISTÓRICO DE ENFERMAGEM 

IDENTIFICAÇÃO E OBSERVAÇÕES INICIAIS 

1. Data:___/____/____ 2. Horário/Turno: ___________ 3 Setor:_______________________ 

4. Nº prontuário: ________________ 5. Leito:_____ 6. Data de admissão: _____/____/____ 

7.Nome:___________________________________________________________________ 

8. Idade:_________anos 9.Data de Nascimento: ____/____/____ 

10. Motivo/Causa da internação:________________________________________________ 

11. Diagnósticos médico:______________________________________________________ 

12. Historia da Doença Atual:__________________________________________________ 

13. Sinais e sintomas apresentados na internação: __________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

DIAGNOSTICO DO HIV E TERAPIA MEDICAMENTOSA UTILIZADA 

1 Diagnóstico da infecção pelo HIV: _______ (em meses) 

2 Em uso de esquema TARV (  )Não  (  )Sim, Qual?________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

3 Tempo do início da TARV:_________________ (em meses) 

4. Em uso de outros medicamentos (  )Não  (  )Sim, Quais?___________________________ 

__________________________________________________________________________ 

5. Doença oportunista associada (  )Não  (  )Sim, Quais?_____________________________ 

__________________________________________________________________________ 

NÍVEL DE CONSCIÊNCIA E ORIENTAÇÃO 

1.(   ) Consciente 2.(   ) Letárgico 3. (   ) Torporoso 4.(   )   Semicomatoso 5.(  )  Comatoso 

6.(  ) sedado 7. (   ) Orientado no tempo, espaço e pessoa 8. (   ) Desorientado 

HIGIENE ORAL E CORPORAL 

1.(  )Higiene oral - adequada/inadequada  

2.( ) Banho de aspersão com auxílio/ sem auxílio 4.( )Banho no leito  - adequada/inadequada 

5.( ) Higiene externa - adequada/inadequada 

FATORES DE RISCO DO DIAGNÓSTICO DE ENFERMAGEM RISCO DE 
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INFECÇÃO 

DEFESAS PRIMÁRIAS INADEQUADAS 

Peristaltismo inadequado (  )Não  (  )Sim  

1.( )constipação   2.( )diarreia 3.( )realização de preparo laxativo pré-cirúrgico/exames  

4.( )outros: _______________________________________________ 

Pele rompida/ Procedimento invasivo (  )Não  (  )Sim 

1.( )cirúrgico                                           Nº de dias: _____________ 

2.( )AVC  3.( ) AVP                                Nº de dias: _____________ 

4.( )SVD 5.( )SVA                                  Nº de dias: _____________ 

6.( )SNG 7.( )SNE                                   Nº de dias: _____________ 

8.( )NPT total /parcial                              Nº de dias: _____________ 

9.( )TOT 10.( )TQT                                 Nº de dias: _____________ 

11( )VM  Modalidade:_______________  Nº de dias: _____________ 

FiO2:__________ SPO2:___________ 

12 ( ) outros: __________________          Nº de dias: _____________ 

Mudança no pH das secreções (  )Não  (  )Sim 

1.(   )Diminuição do pH urinário 

2.(   )Alteração do pH Sanguíneo Tipo: __________________________________________ 

Diminuição da ação ciliar (  )Não  (  )Sim 

1.Tabagista _________anos 2. Presença de secreções no trato respiratório (  )Não  (  )Sim  

Aspecto/cor: _______________________________________________________________ 

Estase de fluidos orgânicos (  )Não  (  )Sim 

1.(   )Estase gástrica  2(  )Estase urinária  3. (   ) Imobilização 4.outros: _________________ 

Tecido traumatizado (  )Não  (  )Sim 

1. (   )UPP  estágio: _____________  Local:_______________________________________ 

Descrição (aspecto, odor, tipo de exudato):________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

2. (   )Incisão Cirúrgica  Local:_________________________________________________ 

Descrição (aspecto, odor, tipo de exudato):________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

3. (   )Acessos Venosos Local:__________________________________________________ 

Descrição (aspecto, odor, tipo de exudato):________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
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4. (   )Outro______________________ Local:_____________________________________ 

Descrição (aspecto, odor, tipo de exudato):________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

DEFESAS SECUNDÁRIAS INADEQUADAS 

EXAMES REALIZADOS (Data e resultado do último exame realizado) 

Hemograma Data do exame: ____/____/____ Hm__________Hb__________Ht__________ 

Leucócitos___________ Neutrófilos___________ Basófilos___________  

Linfócitos________ Eosinófilos_________ Segmentados_________ Plaquetas___________ 

TCD4+ Data do exame: ___/___/___Resultado:____________________________________ 

Carga viral  Data do exame: ___/___/___Resultado:_________________________________ 

Cultura  Data do exame: ___/___/___ Tipo:_______________________________________ 

Resultado:__________________________________________________________________ 

Baciloscopia Data do exame: ___/___/___ Resultado:_______________________________ 

Rx de tórax Data do exame: ___/___/___ Resultado: ________________________________ 

PCR Data do exame: ___/___/___ Resultado: _____________________________________ 

1 Diminuição da hemoglobina. (  )Não  (  )Sim  

2. Leucopenia. (  )Não  (  )Sim 

3. Leucocitose (  )Não  (  )Sim  

4. Resposta inflamatória suprimida (  )Não (  )Sim 

ESTADO NURICIONAL (  )Não (  )Sim 1.Peso: _____2. Altura:_____3. IMC:_________ 

DOENÇA CRÔNICA 1(   ) Hipertensão  2 (   ) Diabetes 3 (   ) Dislipidemia  4 (   ) Doença 

Cardíaca    5.(   ) Doença Renal 6. .(  ) Hepatite B ou C 7.(  ) Outro____________________ 

SINAIS VITAIS 

FC: ________bpm  FR: _________mrpm  T: _________ºC  PA: : _______________mmHg 

OBSERVAÇÕES: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

Enfermeiro responsável_______________________________________________________ 
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PARTE II - INTERVENÇÕES DE ENFERMAGEM  

CONTROLE DE INFECÇÃO Horário 

1. Instituir precauções padrão.  

2. Instituir precauções de contato ou isolamento reverso, conforme apropriado.  

3. Higienizar as mãos com água e sabão antisséptico ou álcool gel a 70% antes e 

após o cuidado com o paciente e áreas próximas ao paciente. 

 

4. Orientar o paciente sobre as técnicas adequadas de higienização das mãos.  

5. Trocar o equipamento para cuidados do paciente conforme protocolo da 

instituição. 

PRECISO ESPECIFICAR MAIS ESSE, MAS NÃO SEI COMO! 

 

6. Usar luvas estéreis, conforme apropriado.  

7. Fazer a antissepsia da pele do paciente com agente antisséptico, conforme 

apropriado. 

 

8. Manter o procedimento asséptico durante inserção de linhas venosas  

9. Assegurar o manuseio asséptico de todas as linhas endovenosas.  

10. Manter o procedimento asséptico durante inserção de linhas venosas e troca de 

equipos e soluções de NPT. 

 

11. Manter sistema fechado no monitoramento hemodinâmico invasivo.  

12. Avaliar sítio de inserção do cateter diariamente, bem como a necessidade de 

sua manutenção ou troca. 

 

13. Trocar os acessos endovenosos periféricos, bem como curativos, conforme 

orientações atuais do CDC e protocolo da instituição. 

 

14. Assegurar o emprego da técnica asséptica no cuidado de feridas.  

15. Usar cateterização intermitente para reduzir a incidência de infecção urinária.  

16. Limitar o número de visitas, conforme apropriado.  

17. Orientar o paciente e família sobre os sinais e sintomas de infecção.  

18. Orientar os pacientes e familiares como diminuir os riscos de infecções.  

PROTEÇÃO CONTRA INFECÇÃO  

1. Monitorar a vulnerabilidade a infecções.  

2. Monitorar sinais e sintomas sistêmicos e locais de infecção, como febre, 

hiperemia,rubor, etc 
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3. Monitorar a contagem absoluta de granulócitos, de glóbulos brancos e os 

resultados diferenciais, como linfócitos e carga viral. 

 

4. Examinar as condições de todas as incisões\feridas cirúrgicas.  

5. Obter culturas, se necessário.  

6. Monitorar as mudanças no nível de disposição\mal estar.  

7. Estimular aumento de mobilidade e exercícios, conforme apropriado.  

8. Comunicar suspeita de infecção aos profissionais do controle de infecções, 

como base nos sinais e sintomas e exames realizados. 

 

CONTROLE DE MEDICAMENTOS  

13. Administrar os medicamentos necessários, conforme prescrição e protocolo da 

instituição. 

 

14. Orientar o paciente quanto ao efeito terapêutico da medicação.  

15. Monitorar sinais e sintomas de toxidade do medicamento.  

16. Orientar efeitos adversos aos medicamentos.  

17. Monitorar níveis séricos do sangue, conforme apropriado.  

18. Avaliar interações terapêuticas e não terapêuticas dos medicamentos.  

19. Avaliar a adesão do regime de medicamentos.  

20. Colaborar com as mudanças de medicamentos junto à equipe, conforme 

apropriado.  

 

21. Monitorar fatores que possam impedir o paciente de tomar os medicamentos 

prescritos. 

 

22. Realizar exames de triagem para determinar os efeitos dos medicamentos.  

23. Registrar a administração do medicamento e reações adversas do paciente.  

CONTROLE DE DISTURBIOS ALIMENTARES  

1. Promover a ingestão nutricional adequada.  

2. Estimular a ingesta hídrica conforme apropriado.  

3. Eliminar frutas e verduras frescas da dieta do paciente com neutropenia.  

4. Orientar e reforçar conceitos de uma boa nutrição com o paciente, conforme 

apropriado. 

 

5. Monitorar o estado nutricional do paciente rotineiramente.  

6. Monitorar a ingestão e eliminação de líquidos.  

7. Monitorar o paciente em relação a comportamentos relativos a atos 

alimentares, perda e aumento de peso. 
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8. Estimular o aumento do peso e comportamentos que promovam aumento de 

peso. 

 

9. Avaliar com a equipe de saúde os resultados relativos ao progresso do 

paciente. 

 

ASSISTÊNCIA NO AUTOCUIDADO: BANHO E HIGIENE  

8. Estabelecer uma rotina para as atividades de autocuidado, como higiene, 

alimentação, etc. 

 

9. Promover e avaliar a higiene corporal e externa.   

10. Promover e avaliar a higiene oral.  

11. Promover atividades de autocuidado, levando-se em conta a cultura do 

paciente. 

 

12. Oferecer assistência até que o paciente fique totalmente capaz de assumir o 

autocuidado. 

 

SUPERVISÃO DA PELE  

11. Examinar a pele e mucosas em busca de hiperemia, rubor, edema, drenagem 

ou presença transudato ou exsudato - se houver lesão. 

 

12. Observar as extremidades quanto a cor, calor, inchaço, pulsos, textura, edema 

e ulcerações. 

 

13. Avaliar cor e temperatura da pele.  

14. Avaliar a pele quanto à exantemas e abrasões, ressecamento e umidade 

excessivos, fontes de pressão, atrito, presença de rash cutâneo. 

 

15. Avaliar a pele e as mucosas quanto às áreas de contusão, descoloração e 

distúrbios. 

 

16. Inspecionar cavidade oral quanto lesões, inflamações ou sangramento.  

17. Avaliar a ocorrência de infecção, em especial nas áreas edemaciadas.  

18. Orientar família/cuidador sobre sinais de degradação da pele.  

19. Registrar mudanças de pele e mucosas.  

20. Instituir medidas de prevenção de mais deterioração.  

TERAPIA ENDOVENOSA  

14. Verificar a prescrição para a terapia EV.  

15. Manter técnica asséptica rigorosa.  

16. Observar os nove certos antes de iniciar a infusão ou administração de 

medicamentos. 
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17. Avaliar sinais e sintomas associados à flebite por infusão e infecção local.  

18. Monitorar aparecimento de sinais e sintomas associados à infecção local e 

sistêmica. 

 

19. Substituir o dispositivo IV, o sistema e a solução de infusão a cada 48 a 72hrs, 

conforme protocolo da instituição. 

 

20. Trocar cateter, curativos e protetores conforme e o protocolo da instituição.  

MONITORIZAÇÃO RESPIRATÓRIA  

18. Avaliar frequência, ritmo, profundidade, e esforço nas respirações.  

19. Monitorar ocorrência de respirações ruidosas, como sibilos, crepitações e 

roncos. 

 

20. Monitorar Padrões respiratórios: bradipnéia, taquipneia, hiperventilação, 

respirações de Kussmaul, respirações de Cheyne-Stokes, padrão apnêustico, 

respirações de Biot e padrões atáxicos. 

 

21. Palpar em busca de expansão pulmonar igual.  

22. Avaliar percussão do tórax anterior e posterior, dos ápices as bases, 

bilateralmente. 

 

23. Auscultar sons respiratórios, observando as áreas de ventilação diminuída e 

presença de ruídos adventícios. 

 

24. Auscultar os sons pulmonares após os tratamentos e registrar os resultados.  

25. Monitorar dados do ventilador mecânico, registrando aumentos nas pressões 

inspiratórias e reduções no volume corrente, conforme apropriado.  

 

26. Monitorar a ocorrência de aumento da inquietação, ansiedade e dispneia.  

27. Registrar mudanças na gasometria arterial.  

19. Encorajar a respiração profunda e a tosse a fim de diminuir a estase de fluidos 

orgânicos. 

 

28. Avaliar secreções respiratórias do paciente.  

29. Registrar início, características e duração da tosse.  

30. Avaliar a ocorrência de dispneia e eventos que melhorem ou piorem.  

31. Monitorar relatórios de radiografias  

32. Iniciar tratamentos terapêuticos respiratórios (ex Nebulizador), se necessário.  

CONTROLE DA ELIMINAÇÃO URINÁRIA  

13. Monitorar a eliminação urinária, inclusive frequência, consistência, odor, 

volume, e cor, conforme apropriado. 
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14. Monitorar o surgimento de sinais e sintomas de retenção urinária.  

15. Identificar os fatores que contribuem para episódios de incontinência.  

16. Orientar o paciente e família a monitorar os sinais e os sintomas de infecção 

do trato urinário. 

 

17. Orientar o paciente quanto à ingesta de líquidos diária.  

18. Orientar o paciente a reagir imediatamente a urgência miccional, conforme 

apropriado. 

 

19. Obter amostra de urina do jato médio para análise urinária, conforme 

apropriado. 

 

20. Registrar o horário da primeira eliminação de urina após qualquer 

procedimento que envolva o aparelho urinário 

 

21. Registrar débito urinário, nas 24hrs.  

CUIDADOS COM SONDAS E DRENOS  

15. Monitorar a cor, quantidade, e consistência da drenagem dos drenos e/ou 

sonda. 

 

16. Inserir sonda vesical respeitando a técnica asséptica.  

17. Renovar a sonda rotineiramente, conforme indicação do protocolo da 

instituição. 

 

18. Garantir a fixação correta da sonda, para evitar pressão e remoção acidental.  

19. Realizar cuidados de pele no local da inserção da sonda, conforme apropriado.  

20. Examinar a área ao redor do local de inserção da sonda quanto a áreas 

vermelhas e degradação da pele, conforme apropriado. 

 

21. Monitorar a desobstrução do cateter a qualquer dificuldade de drenagem.  

22. Monitorar o recipiente da drenagem no nível correto.  

23. Esvaziar o dispositivo de coleta conforme apropriado.  

24. Irrigar sonda conforme apropriado.  

25. Clampear a sonda, se adequado p facilitar deambulação.  

26. Orientar pacientes e familiares à presença de dispositivos externos de 

drenagem. 

 

27. Orientar ao paciente e família a finalidade da sonda e os cuidados prestados.  

CONTROLE DE DIARREIA   

11. Avaliar histórico de diarreia.  

12. Avaliar os episódios de diarreia quanto à cor, volume, frequência e  



96 
 

consistência das fezes. 

13. Avaliar os medicamentos normalmente ingeridos na busca de efeitos 

secundários gastrointestinais. 

 

14. Identificar os fatores capazes de causar ou contribuir para a diarreia.  

15. Orientar o paciente que notifique a enfermagem a cada episódio de diarreia.  

16. Avaliar regularmente o turgor da pele.  

17. Solicitar avaliação do médico se persistirem os sinais e sintomas da diarreia.  

18. Obter fezes para cultura e testes de sensibilidade se a diarreia continuar.  

CONTROLE DA CONSTIPAÇÃO  

6. Avaliar a ausência das eliminações intestinais diariamente.  

7. Avaliar fatores desencadeantes de constipação (opiáceos, dieta).  

8. Monitorar os ruídos hidroaéreos.  
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ANEXO A – Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa 
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ANEXO B – Normas da Revista Gaúcha de Enfermagem 

INSTRUÇÕES PARA OS AUTORES 

3.1 Orientações gerais 

 Os artigos devem ser enviados exclusivamente à Revista Gaúcha de Enfermagem (RGE), 

sendo permitida sua reprodução em outras publicações mediante autorização do Conselho 

Editorial, devendo, neste caso, constar a citação da publicação original. 

 Na RGE podem ser publicados artigos escritos por especialistas em outras áreas, desde que o 

tema seja de interesse para a área de Enfermagem. Bem como serão aceitos manuscritos nos 

idiomas português, espanhol ou inglês. 

  

 A submissão dos artigos deverá ser feita, 

exclusivamente, online pelo site: http://seer.ufrgs.br/RevistaGauchadeEnfermagem 

Para submeter o manuscrito não é preciso ser assinante da Revista. 

A Revista irá solicitar o depósito de taxas de submissão e de publicação 

(http://seer.ufrgs.br/index.php/RevistaGauchadeEnfermagem/about/editorialPolicies#cu

stom-1). 

Para submeter o manuscrito não é preciso ser assinante da Revista. Contudo, deverá ser 

efetuado pagamento das taxas de submissão (no momento da submissão do artigo; esta taxa 

não será ressarcida aos autores diante do arquivamento ou recusa do manuscrito); e de 

publicação (no momento do aceite do manuscrito para publicação). 

 A taxa de submissão deverá ser paga no momento em que for solicitado pelo Editor 

Assistente na pré-avaliação (conforme constará no check list). O documento de depósito 

bancário deverá ser digitalizado e anexado como documento suplementar no sistema SEER. 

A taxa de publicação deverá ser efetuada no momento de recebimento da carta de aceite da 

CED. 

 No momento da submissão, o nome completo de cada autor, instituição de origem, país, e-

mail e resumo da biografia (afiliação completa e credenciais) devem ser informados apenas 

nos metadados. Os agradecimentos por ajuda financeira, assistência técnica e outros auxílios 

para a execução do trabalho não deverão ser mencionados no momento da submissão. 

Somente após o aceite do trabalho estas informações serão inseridas após as Referências. 

 Os autores dos trabalhos submetidos às RGE deverão anexar como documento suplementar 

uma Declaração de Responsabilidade e Transferência de Direitos Autorais, elaborada 

conforme modelo da Revista 

http://seer.ufrgs.br/RevistaGauchadeEnfermagem
http://seer.ufrgs.br/index.php/RevistaGauchadeEnfermagem/about/editorialPolicies#custom-1
http://seer.ufrgs.br/index.php/RevistaGauchadeEnfermagem/about/editorialPolicies#custom-1
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(http://seer.ufrgs.br/index.php/RevistaGauchadeEnfermagem/about/editorialPolicies#custom-

1), assinada por todos os autores e indicando o tipo de participação de cada um na pesquisa. 

 Nos manuscritos resultantes de estudos que envolvem seres humanos, os autores deverão 

indicar os procedimentos adotados para atender o que determina a Resolução Nº466, de 12 de 

dezembro de 2012, do Conselho Nacional de Saúde (ou a Resolução 196/96 para estudos 

anteriores a junho de 2013), bem como o número e data do protocolo de aprovação do projeto 

de pesquisa no corpo do texto. Uma cópia do protocolo deverá ser encaminhada à RGE como 

documento suplementar. 

Conflitos de interesses podem surgir quando autores, revisores ou editores tenham interesses 

que, mesmo não sendo completamente aparentes, possam influenciar seus julgamentos sobre 

o que é publicado. O conflito de interesses pode ser de ordem pessoal, comercial, política, 

acadêmica ou financeira. Quando os autores submetem um manuscrito, são responsáveis por 

reconhecer e revelar conflitos de interesse que possam influenciar ou ter influenciado o 

conteúdo do trabalho submetido à RGE. 

Ao ser designado para publicação, o manuscrito deverá ser transcrito para a versão em idioma 

inglês, cuja taxa de serviços deverá ser acordada com a empresa tradutora recomendada pela 

RGE. 

  

 3.2 Apresentações dos originais 

 A redação deve ser clara e concisa, com a exposição precisa dos objetivos. A argumentação 

deve estar fundamentada em evidências bem justificadas. 

 Para o preparo do manuscrito, recomenda-se a busca e citação de artigos pertinentes ao tema, 

previamente publicados na literatura científica nacional e internacional, facilitando a 

contextualização, coerência e continuidade para os leitores. 

 A Revista não assume a responsabilidade por equívocos gramaticais, e se dá, portanto, o 

direito de decidir quanto a alterações e correções. 

 Os trabalhos devem ser encaminhados em Word for Windows, fonte Times New Roman 12, 

espaçamento duplo (inclusive os resumos), com todas as páginas numeradas, configurados em 

papel A4 e com as quatro margens de 2,5 cm. Quando os artigos forem redigidos em 

português, devem respeitar o Acordo Ortográfico de 1990, promulgado em 29 de dezembro de 

2008. 

Os títulos das seções textuais devem ser destacados gradativamente, sem numeração. O título 

do artigo e o resumo devem ser em caixa-alta e em negrito 

(ex.: TÍTULO; RESUMO); abstract e resumen, em caixa-alta, negrito e itálico 
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(ex.: ABSTRACT; RESUMEN); seção primária, em caixa-alta e negrito 

(ex.: INTRODUÇÃO); e seção secundária, em caixa-baixa e negrito (ex.: Histórico). Evitar 

o uso de marcadores ao longo do texto (ex.: -, *, etc.] e alíneas [a), b), c)...). 

 A extensão dos artigos originais, revisões sistemáticas e revisões integrativas deve ser de no 

máximo 20 páginas, enquanto as reflexões teóricas e relatos de caso devem ter, no máximo, 

10 páginas. 

A Revista publica as seguintes seções: 

Editorial: é texto de responsabilidade da Comissão Editorial (CED) da Revista, que poderá 

convidar autoridades para redigi-lo. O editorial deverá obedecer ao limite de 500 palavras; 

Artigos originais: são contribuições destinadas a divulgar resultados de pesquisa original 

inédita. Devem obedecer à seguinte estrutura: aintrodução deve apresentar a questão 

norteadora, justificativa, revisão da literatura (pertinente, relevante e atualizada) e objetivos. 

Osmétodos empregados, a população estudada, a fonte de dados e os critérios de seleção 

devem ser descritos de forma objetiva e completa. Osresultados devem ser descritos em 

sequência lógica. Quando apresentar tabelas e ilustrações, o texto deve complementar e não 

repetir o que está descrito nestas. A discussão, que pode ser redigida junto com os resultados 

nos estudos de abordagem qualitativa, deve desenvolver a argumentação crítica dos 

resultados, com o apoio na literatura, e a interpretação dos autores. As conclusões ou 

considerações finais devem destacar os achados mais importantes, comentar as limitações e 

implicações para novas pesquisas. Devem obedecer ao limite de 20 páginas no total do 

artigo (títulos, resumos, descritores, corpo do artigo, ilustrações e conter 20 referências, 

no máximo); 

Artigos de revisão sistemática: são contribuições cujo método de pesquisa é conduzido por 

meio da síntese de resultados de estudos originais quantitativos que têm por objetivo 

responder a uma questão específica e de relevância para a enfermagem ou para a saúde. Os 

procedimentos metodológicos deverão ser descritos detalhadamente em todas as suas etapas 

no que se refere à busca dos estudos originais, critérios de inclusão e exclusão, testes 

preliminares e de níveis de evidência, segundo o referencial teórico metodológico adotado. A 

revisão sistemática poderá se caracterizar em meta-análise e ou metassíntese dependendo do 

tipo de abordagem metodológica do manuscrito e do objetivo do estudo. Os procedimentos 

metodológicos deverão ser detalhados em todas as etapas preconizadas pelo referencial 

primário adotado (p.ex. http://www.prisma-statement.org/statement.htm). Devem obedecer 

ao limite de 20 páginas no total do artigo (títulos, resumos, descritores, corpo do artigo, 

ilustrações e não possui limite de referências); 
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Artigos de revisão integrativa: são contribuições cujo método de pesquisa é conduzido por 

meio da síntese e comparação de resultados de estudos quantitativos, qualitativos originais e 

reflexões teóricas criticamente sustentadas. Seu objetivo é responder questões norteadoras 

específicas, que expressem o estado da arte e ou as lacunas do conhecimento em relação a 

fenômenos relevantes para a enfermagem e ou saúde.  Os procedimentos metodológicos 

deverão ser detalhados em todas as etapas preconizadas pelo referencial primário adotado por 

ex.: Cooper, Ganong, Whittemore e Knafl, Broome, dentre outros). Não se trata de artigo de 

revisão da literatura.  Devem obedecer ao limite de 20 páginas no total do artigo (títulos, 

resumos, descritores, corpo do artigo, ilustrações e não possui limite de referências); 

Artigos de reflexão: são formulações discursivas, de efeito teorizante, com fundamentação 

teórica filosófica sobre a situação global em que se encontra determinado assunto 

investigativo ou potencialmente investigativo. Devem obedecer ao limite de 10 páginas no 

total do artigo (títulos, resumos, descritores, corpo do artigo, ilustrações e conter 15 

referências no máximo); 

Relatos de caso: são contribuições descritivas e contextualizadas, complementada por análise 

crítica fundamentada, a partir de um caso, situação, procedimento, experiência ou inovação, 

podendo ser na área do cuidado, do ensino ou de pesquisa. Devem conter título; resumo; 

descritores; introdução, objetivo, estratégia de busca na literatura; exposição do caso, técnica 

ou situação; discussão fundamentada na literatura; conclusão e referências. Faculta-se a 

inclusão de figuras, tabelas, gráficos e ilustrações. Tratando-se de relato de caso clínico, é 

obrigatório enviar o parecer de aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres 

Humanos como documento suplementar. Devem obedecer ao limite de 10 páginas no total 

do artigo, incluindo as referências (15 no máximo). 

Os manuscritos devem conter: 

Título: coerente com os objetivos do estudo e que identifique o conteúdo, em até 15 palavras; 

Resumo: o primeiro resumo deve ser apresentado no idioma do manuscrito, conter até 150 

palavras, e ser acompanhado de sua versão para o inglês (Abstract) e para o espanhol 

(Resumen). 

Deve ser elaborado obedecendo ao formato de resumo estruturado, com os seguintes itens:  

Objetivo: (objetivo geral)  

Métodos: (tipo de estudo, amostra, período e local da pesquisa, coleta de dados, análise dos 

dados) 

Resultados: (principais achados com dados estatísticos, se apropriados) 

Conclusões: (respostas aos objetivos baseadas nos resultados) 
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No caso de artigos de reflexão teórica, a descrição da metodologia poderá ser suprimida. 

Palavras-chave: ao final do Resumo, indicar de 3 a 6 palavras que permitam identificar o 

assunto do manuscrito, em português; e suas respectivas versões para o inglês (Keywords) e 

espanhol (Palabras clave), conforme os “Descritores em Ciências da Saúde - DeCS” 

(http://decs.bvs.br), podendo a RGE modificá-los, se julgar necessário. 

Título em outros idiomas: indicar o título nas versões em inglês (Title) e em espanhol 

(Título), logo após os palavras-chave do respectivo idioma. 

Introdução: deve apresentar o problema de pesquisa, a justificativa, a revisão da literatura 

(pertinente, relevante e atualizada), a questão norteadora da pesquisa e os objetivos coerentes 

com a proposta do estudo. 

Metodologia ou Métodos ou Materiais e Métodos: deve apresentar o método empregado: 

tipo de estudo; referencial teórico do estudo e o utilizado para análise dos dados, inclusive os 

testes estatísticos quando apropriados; amostra e amostragem, critérios de inclusão e exclusão 

dos sujeitos/participantes; período do estudo; local do estudo; considerações éticas (número e 

data de aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos); uso de 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e/ou Termo de Consentimento para Uso de 

Dados, quando apropriado. 

Resultados: devem ser descritos em sequência lógica. Quando forem apresentados em tabelas 

e ilustrações, o texto deve complementar e não repetir o que está descrito nestas. 

Discussão: deve conter a comparação dos resultados com a literatura representativa, 

atualizada, e a interpretação dos autores apontando o avanço do conhecimento atual. A 

discussão poderá ser apresentada juntamente com os resultados quando se tratar de artigos 

originais resultantes de estudos com abordagens qualitativas. 

Conclusões ou Considerações Finais: devem destacar os achados mais importantes na 

perspectiva dos objetivos do estudo, comentar as limitações e as implicações para novas 

pesquisas e para o corpo de conhecimento na área de Enfermagem e da Saúde, considerando o 

ensino, pesquisa, assistência e gestão. 

Referências: devem ser apresentadas no máximo 20 referências para os artigos originais e 15 

para os artigos de reflexão. Não há limite de referências para as revisões sistemáticas e as 

revisões integrativas. As referências, de abrangência nacional e internacional, devem ser 

atualizadas (últimos três a cinco anos), sendo aceitáveis fora desse período no caso de 

constituírem referencial primário ou clássico sobre um determinado assunto. No caso de teses 

e dissertações, recomenda-se que sejam citados, preferencialmente, os artigos oriundos das 

mesmas. 
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Devem ser digitadas em espaço simples e separadas por um espaço simples. Utiliza-se nessa 

seção o título “Referências” e não “Referências bibliográficas”. A lista de referências deve ser 

composta por todas as obras citadas, numeradas de acordo com sua ocorrência no corpo do 

texto. Deve-se utilizar o estilo de referências Vancouver, do International Committee of 

Medical Journal Editors (ICMJE), atualizado em 2013, disponível em: 

http://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html, e adaptado pela RGE (cf. exemplos 

de referências). Os títulos dos periódicos devem ser abreviados de acordo com o NLM 

Catalog: Journals referenced in the NCBI Databases, disponível em: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/journals. Para os periódicos que não se encontram 

neste site, poderão ser utilizadas as abreviaturas do Catálogo Coletivo Nacional de 

Publicações Seriadas (CCN), do IBICT, disponível em: http://ccn.ibict.br/busca.jsf e o 

Portal de Revistas Científicas em Ciências da Saúde da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), 

disponível em: http://portal.revistas.bvs.br. 

Citações: devem ser apresentadas no texto de acordo com o sistema numérico, com os 

números correspondentes entre parênteses e sobrescritos, sem espaço entre a palavra e o 

número da citação e precedendo o ponto final. Nas citações não deve ser mencionado o nome 

dos autores, excluindo-se expressões como: “segundo...”, “de acordo com...”. Quando se 

tratar de citação sequencial, os números devem ser separados por hífen e, quando intercaladas, 

devem ser separados por vírgula. Em caso de transcrição de palavras, frases ou parágrafos 

com palavras do autor (citação direta), devem-se utilizar aspas iniciais e finais na sequência 

do texto. Recomenda-se a utilização criteriosa desse recurso, de acordo com a norma da 

ABNT NBR 10520/2002 (Informação e Documentação – Citações em documentos – 

Apresentação). 

Exemplos: 

Pesquisas apontam que...(1-4). 

Alguns autores acreditam que...(1,4-5 ). 

“[...] e nos anos seguintes o mesmo se repetiu”(7). 

 Os manuscritos ainda podem conter: 

Depoimentos: frases ou parágrafos ditos pelos sujeitos/participantes da pesquisa. Não utilizar 

aspas, e observar a seguinte estrutura: recuo do parágrafo (1,25 cm), fonte tamanho 11, em 

itálico, espaçamento simples, com sua identificação entre parênteses, codificadas a critério 

do(s) autor(es), e separadas entre si por um espaço simples. Supressões devem ser indicadas 

pelo uso das reticências entre colchetes “[...]”, e as intervenções dos autores ao que foi dito 

pelos participantes do estudo devem ser apresentadas entre colchetes. 

http://ccn.ibict.br/busca.jsf
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Ilustrações: no máximo de cinco (gráficos, quadros e tabelas), em preto e branco, conforme 

as especificações a seguir: 

-Gráficos e quadros: apresentados conforme a norma da ABNT NBR 

6022/2003  (Informação e documentação – Artigo em publicação periódica científica 

impressa – Apresentação); 

-Tabelas: devem ser apresentadas conforme IBGE – Normas de Apresentação Tabular, 

disponível em: http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv23907.pdf; 

-Demais ilustrações: apresentadas conforme a norma da ABNT NBR 6022/2003 (Informação 

e documentação – Artigo em publicação periódica científica impressa – Apresentação). 

  

Símbolos, abreviaturas e siglas: conforme a norma da ABNT NBR 6022/2003 (Informação 

e documentação – Artigo em publicação periódica científica impressa – Apresentação). 

Utilizar negrito para destaque e itálico para palavras estrangeiras. 

Deve ser evitada a apresentação de apêndices (elaborados pelos autores) 

e anexos (elaborados a partir de materiais publicados por outros autores). 

  

EXEMPLOS DE REFERÊNCIAS 

 Artigos de periódicos 

 1. Artigo padrão 

Até seis (6) autores, indicar todos; sete (7) autores ou mais, indicar os 6 primeiros e 

acrescentar et al. 

 Araújo VE, Witt RR. O ensino de enfermagem como espaço para o desenvolvimento de 

tecnologias de educação em saúde. Rev Gaúcha Enferm. 2006;27(1):117-23. 

 Griffiths C, Kaur G, Gantley M, Feder G, Hillier S, Goddard J, et al. Influences on hospital 

admission for asthma in south Asian and white adults: qualitative interview study. BMJ. 2001 

Dec;323(7319):962-6. 

 2. Instituição como autor 

Diabetes Prevention Program Research Group. Hypertension, insulin, and proinsulin in 

participants with impaired glucose tolerance. Hypertension. 2002;40(5):679-86. 

 3. Sem indicação de autoria 

Signal-averaged electrocardiography. J Am Coll Cardiol. 1996;27(1):238-49. 

 4. Volume com suplemento 

Wiltfang J, Lewczuk P, Riederer P, Grünblatt E, Hock C, Scheltens P, et al. Trabalho de 

consenso de força-tarefa da WFSBP# sobre marcadores biológicos das demências: 
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contribuição da análise do LCR e do sangue para o diagnóstico precoce e diferencial das 

demências. Rev Psiquiatr Clin. 2009;36 Supl. 1:1-16. 

 Hofman M, Ryan JL, Figueroa-Moseley CD, Jean-Pierre P, Morrow GR. Cancer-related 

fatigue: the scale of the problem. Oncologist. 2007;12 Suppl. 1:4-10. 

 5. Fascículo com suplemento 

Dimeo FC. Effects of exercises on cancer-related fatigue. Cancer. 2001;92(6 Suppl.):1689-93. 

 6. Fascículo com número especial 

Cunha MLC. Recém-nascidos hospitalizados: a vivência de pais e mães. Rev Gaúcha Enferm. 

2000;21(no esp.):70-83. 

 7. Volume com parte 

Ahrar K, Madoff DC, Gupta S, Wallace MJ, Price RE, Wright KC. Development of a large 

animal model for lung tumors. J Vasc Interv Radiol. 2002;13(9 Pt 1):923-8. 

 8. Fascículo sem número 

Letourneau MA, MacGregor DL, Dick PT, McCabe EJ, Allen AJ, Chan VW, et al. Use of a 

telephone nursing line in a pediatric neurology clinic: one approach to the shortage of 

subspecialists. Pediatrics. 2003 Nov;112:1083-7. 

 9. Fascículo sem volume 

Banit DM, Kaufer H, Hartford JM. Intraoperative frozen section analysis in revision total 

joint arthroplasty. Clin Orthop. 2002;(401):230-8. 

 10. Nenhum volume ou número de fascículo 

Silva RC. Indivíduos HIV-positivos em atendimento. JAMA. 2002:1-6. 

 11. Paginação em algarismos romanos 

Chadwick R, Schüklenk U. A política de consenso ético. Bioética. 2002;16(2):iii-v. 

 12. Indicação do tipo de artigo (se necessário) 

Silveira DT. As tecnologias da informação e comunicação e sua aplicação no campo de 

atuação da enfermagem [editorial]. Rev Gaúcha Enferm. 2007;28(4):453-4. 

   

Livros e outras monografias 

13. Indivíduo como autor 

Bonassa EM, Santana TR. Enfermagem em terapêutica oncológica. 3ª ed. São Paulo: 

Atheneu; 2005. 

 Murray PR, Rosenthal KS, Kobayashi GS, Pfaller MA. Medical microbiology. 4th ed. St. 

Louis: Mosby; 2002. 

 14. Organizador, editor, compilador como autor 
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Guimarães JLM, Rosa DD, organizadores. Rotinas em oncologia. Porto Alegre: Artmed; 

2008. 

 15. Instituição como autor e publicador 

Ministério da Saúde (BR), Conselho Nacional de Saúde. Resolução Nº 196, de 10 de outubro 

de 1996: diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisa envolvendo seres humanos. 

Brasília (DF); 1996. 

 Ministério da Saúde (BR), Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Guia de bolso da saúde 

do viajante. Brasília (DF); 2005. 

 16. Capítulo de livro 

Pizzichini E, Pizzichini M. Concepções sobre asma brônquica. In: Silva LCC, organizador. 

Condutas em pneumologia. Rio de Janeiro: Revinter; 2001. p. 263-5. 

 17. Livro com indicação de série 

Braunstein F, Pépin JF. O lugar do corpo na cultura ocidental. Lisboa: Instituto Piaget; 1999. 

(Epistemologia e sociedade; 162) 

  

Kleinman A. Patients and healers in the context of the culture: an exploration of the 

borderland between anthropology, medicine and psychiatry. Berkeley: University of 

California Press; 1980. (Comparative studies of health systems and medical care; 3). 

 18. Trabalho apresentado em evento 

Menezes GMS, Aquino EML. Trabalho noturno na enfermagem. In: Anais do 50° Congresso 

Brasileiro de Enfermagem: cuidar-ação terapêutica da enfermagem; 1998 set. 20-25; 

Salvador, Brasil. Salvador: ABEn/BA; 1999. p. 309-21. 

 Christensen S, Oppacher F. An analysis of Koza’s computational effort statistic for genetic 

programming. In: Proceedings of the 5th European Conference on Genetic Programming; 

2002 Apr. 3-5; Kinsdale, Ireland. Berlin: Springer; 2002. p. 182-91. 

 19. Dissertação e Tese 

Schimith MD. Acolhimento e vínculo no Programa de Saúde da Família: realidade ou desejo 

[dissertação]. Porto Alegre (RS): Escola de Enfermagem, Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul; 2001. 

   

Outros trabalhos publicados 

20. Artigo de jornal 

Quinalia E. Para aprender nas férias. Metro. 2012 dez. 12;6(1446):20 (Educação) 

 21. Documento jurídico 
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Ministério da Saúde (BR). Decreto Nº 1.948, de 3 de julho de 1996: regulamenta a Lei 8.842, 

sancionada em 4 de janeiro de 1994, a qual dispõe sobre a Política Nacional do Idoso e dá 

outras providências. Diário Oficial da União [da] República Federativa do Brasil. 1996 jul. 

3;134(128 Seção 1):12277-9. 

 22. Verbete de dicionário 

Ferreira ABH. Aurélio, século XXI: o dicionário da língua portuguesa. 3. ed. rev. ampl. Rio 

de Janeiro: Nova Fronteira; 1999. Colono; p. 504. 

 23. Material em fase de publicação 

Kirschbaum DIR. História da enfermagem psiquiátrica no Rio Grande do Sul: parte I. Rev 

Gaúcha Enferm. No prelo; 2003. 

 Tian D, Araki H, Stahl E, Bergelson J, Kreitman M. Signature of balancing selection in 

Arabidopsis. Proc. Natl. Acad. Sci. U S A. Forthcoming 2002. 

  Material eletrônico 

As expressões “disponível em” e “citado”, em Espanhol são “disponible en” e “citado”, e em 

Inglês, “available from” e “cited”. 

 24. Artigo de periódico em formato eletrônico 

Pedron CD, Bonilha ALL. Práticas de atendimento ao neonato na implantação de uma 

unidade neonatal em hospital universitário. Rev Gaúcha Enferm. [Internet]. 2008 [citado 2009 

fev. 15];29(4):612-8. Disponível em: 

http://www.seer.ufrgs.br/index.php/RevistaGauchadeEnfermagem/article/view/7633/4688. 

 25. Artigo com Digital Object Identifier (DOI): 

Zhang M, Holman CD, Preço SD, Sanfi lippo FM, Preen DB, Bulsara MK. Comorbidity and 

repeat admission to hospital for adverse drug reactions in older adults: retrospective cohort 

study. BMJ. 2009 Jan 07; 338: a2752. doi: 10.1136/bmj.a2752 

 26. Monografia em formato eletrônico 

Ministério da Saúde (BR), Instituto Nacional do Câncer. O diagnóstico do câncer [Internet]. 

Rio de Janeiro; 1999 [citado 2008 jun. 23]. Disponível 

em: http://www.inca.gov.br/conteudo_view.asp?id=31. 

Foley KM, Gelband H, editors. Improving palliative care for cancer [Internet]. Washington: 

National Academy Press; 2001 [cited 2002 Jul 9]. Available 

from: http://www.nap.edu/books/0309074029/html/. 

 27. Trabalho disponível em anais em meio eletrônico 

Stuchi RAG, Carvalho EC. Control de presión arterial e ingesta de sal: creencias de 

portadores de enfermidades coronarias. In: Anales del 9º Congreso de la Sociedad Cubana de 

http://www.inca.gov.br/conteudo_view.asp?id=31
http://www.nap.edu/books/0309074029/html/
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Enfermería, 1º Coloquio Internacional de Investigación en Enfermería; 2000 mayo 29-jun. 3; 

Habana, Cuba [CD-ROM]. Habana: Cubana; 2000. p. 60. 

 28. DVD e CD-ROM 

Ministério da Saúde (BR). Dez passos da alimentação saudável para crianças menores de dois 

anos [DVD]. Brasília (DF); 2012. 

Anderson SC, Poulsen KB. Anderson’s electronic atlas of hematology [CD-ROM]. 

Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2002. 

 29. Homepage / Web site 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul [Internet]. Porto Alegre: UFRGS; 2000- 

[atualizado 2012 dez. 12, citado 2012 dez.13]. Disponível em: http://www.ufrgs.br/. 

 30. Parte de uma área homepage / Web 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul [Internet]. Porto Alegre: UFRGS; 2000- 

[atualizado 2012 dez. 12, citado 2012 dez. 13]. Histórico; [aprox. 6 telas]. Disponível 

em: http://www.ufrgs.br/ufrgs/a-ufrgs/histórico 

   

Banco de dados na Internet 

31. Banco de dados aberto 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística [Internet]. Brasília (DF): IBGE; c2000- [citado 

2001 mar. 08]. Disponível em:http://seriesestatisticas.ibge.gov.br/ 

 32. Banco de dados fechado 

Estatísticas sociais [Internet]. Brasília (DF): IBGE; c2000 [atualizado 2001 dez. 12; citado 

2012 dez. 13]. Disponível em:http://seriesestatisticas.ibge.gov.br/ 

 33. Blogs 

Blog da Saúde [Internet]. Brasilia: Ministério da Saúde. 2000- [citado 2009 fev. 13]. 

Disponível em: http://www.blog.saude.gov.br/ 

  

34. Contribuição para um blog 

Mantone J. Head trauma haunts many, researchers say. 2008 jan. 09 [cited 2009 Feb 13]. In: 

Wall Street Journal. HEALTH BLOG [Internet]. New York: Dow Jones & Company, Inc. 

c2008- . [about 1 screen]. Available from: http://blogs.wsj.com/health/2008/01/29/head-

traumahaunts-many-researchers-say/.  
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Como parte do processo de submissão, os autores são obrigados a verificar a conformidade da 

submissão em relação a todos os itens listados a seguir. As submissões que não estiverem de 

acordo com as normas serão devolvidas aos autores. 

1. A contribuição é original e inédita e não está sendo avaliada para publicação por outra 

revista; não sendo o caso, justificar em "Comentários ao Editor". 

2. Os arquivos para submissão devem ser encaminhados em Word for Windows, fonte 

Times New Roman 12, espaçamento duplo (inclusive os resumos), com todas as páginas 

numeradas, configurados em papel A4 e com as quatro margens de 2,5 cm. 

3. O texto segue os requisitos de formatação da Revista segundo as Diretrizes para 

Autores, encontradas no menu "Sobre">"Submissões">"Diretrizes para autores". 

4. O título deve ter, no máximo, 15 palavras. 

5. O texto indexado não deve conter nenhuma informação que possa identificar os autores. 

Informações sobre os autores deve ser incluída apenas  nos metadados (passo 2). 

6. O título, o resumo e os descritores devem vir com suas equivalências em espanhol e 

inglês. 

7. Os resumos não devem ultrapassar 150 palavras. Deve ser elaborado obedecendo ao 

formato de resumo estruturado. 

8. Os títulos das seções textuais devem ser destacados gradativamente, sem numeração. O 

título do artigo e resumo deve ser em letras maiúsculas e em negrito 

(Ex.: TÍTULO; RESUMO); resumen e abstract em maiúsculas, negrito e itálico 

(ex.: RESUMEN; ABSTRACT); seção primária em maiúscula e negrito 

(ex.: INTRODUÇÃO); e seção secundária em minúscula e negrito (ex.: Histórico). Evitar o 

uso de marcadores ao longo do texto (Ex.: -, *, etc.] e alíneas [a), b), c)...). 

9. O texto deve conter o número de palavras e de referências preconizado para cada seção 

da Revista (Artigos Originais, Artigos de Revisão Sistemática, Artigos de Reflexão). 

10. No texto, substituir o nome dos autores citados por sua codificação numérica, 

sobrescrita e entre parênteses, conforme foram citados no texto e eliminando expressões do 

tipo "Segundo...", "De acordo com...". 

11. As referências devem seguir Vancouver e ser atualizadas e preferencialmente de 

periódicos. Devem ser digitadas em espaço simples e separadas por um espaço simples. 

12. A declaração de responsabilidade e transferência de direitos autorais deve ser assinada 

por todos os autores e encaminhada como documento suplementar à Revista 

conforme modelo contido nas Diretrizes para Autores 
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ANEXO C – Normas da Revista da Escola de Enfermagem da USP  

Diretrizes para Autores 

Os textos devem ser digitados na nova ortografia oficial em folhas de papel tamanho A4, com 

espaço entrelinhas de 1,5cm, fonteTimes New Roman, tamanho 12, e as margens inferior, 

laterais e superior de 2,5 cm. 

Página de identificação: deve conter o título do artigo (máximo de 16 palavras) em 

português, inglês e espanhol, sem abreviaturas e siglas; nome(s) do(s) autor(es), indicando no 

rodapé da página a função que exerce(m), a instituição a qual pertence(m), títulos e formação 

profissional, endereço (cidade, estado e país) para troca de correspondência, incluindo e-mail, 

de preferência institucional, e telefone. Se o artigo for baseado em tese ou dissertação, indicar 

o título, o nome da instituição e o ano de defesa. 

 Citações - deve ser utilizado o sistema numérico na identificação dos autores 

mencionados, de acordo com a ordem em que forem citados no texto. Os números que 

identificam os autores devem ser indicados sobrescritos e entre parênteses. Se forem 

seqüenciais, deverão ser indicados o primeiro e o último, separados por hífen, ex.: (1-4); 

quando intercalados, os números deverão ser separados por vírgula, ex.:(2,6,8). 

 Notas de rodapé - deverão ser indicados por asterisco, iniciadas a cada página e 

restritas ao mínimo indispensável. 

 Depoimentos - frases ou parágrafos ditos pelos sujeitos da pesquisa devem seguir a 

mesma regra de citações, quanto a aspas e recuo (4 cm além das margens), porém em itálico, 

e com sua identificação codificada a critério do autor, entre parênteses. 

 Ilustrações - as tabelas, quadros e figuras devem ter um título breve, serem numeradas 

consecutivamente com algarismos arábicos na ordem em que forem inseridas no texto, sendo 

limitadas a 5 no conjunto. Exceto tabelas e quadros, todas as ilustrações devem ser designadas 

como figuras. As tabelas devem incluir apenas os dados imprescindíveis, evitando-se tabelas 

muito longas, não utilizar traços internos horizontais ou verticais. As notas explicativas 

devem ser colocadas no rodapé das tabelas e não no cabeçalho ou título. Quando a tabela ou 

figura forem extraídas de outro trabalho, a fonte original deve ser mencionada. 

 Figuras (fotos, desenhos, gráficos etc) - serão publicadas exclusivamente em P&B, sem 

identificação dos sujeitos, a menos que acompanhadas de permissão por escrito de divulgação 

para fins científicos. As figuras não devem repetir dados já descritos em tabelas. 

 Apêndices e anexos - devem ser evitados. 

 Agradecimentos - contribuições de pessoas que prestaram colaboração intelectual ao 

trabalho como assessoria científica, revisão crítica da pesquisa, coleta de dados entre outras, 
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mas que não preencham os requisitos para participar de autoria, devem constar dos 

"Agradecimentos", no final do trabalho, desde que haja permissão expressa dos nomeados. 

Também poderão ser mencionadas, as instituições que deram apoio, assistência técnica e 

outros auxílios. 

 Errata: após a publicação do artigo, se os autores identificarem a necessidade de errata, 

deverão enviá-la imediatamente à Secretaria da Revista, por e-mail. 

Resumo: deve ser apresentado em português (resumo), inglês (abstract) e espanhol 

(resumen), com até 150 palavras (máximo de 900 caracteres), explicitando o objetivo da 

pesquisa, método, resultados e conclusões. 

Descritores: devem ser indicados de três a seis descritores que permitam identificar o assunto 

do trabalho, acompanhando o idioma dos resumos: português (Descritores), inglês 

(Descriptors) e espanhol (Descriptores), extraídos do vocabulário DeCS(Descritores em 

Ciências da Saúde), elaborado pela BIREME e/ou (MeSH) Medical Subject Headings, 

elaborado pela NLM (National Library of Medicine). 

Referências: As referências dos documentos impressos e eletrônicos devem ser normalizadas 

de acordo com o Estilo "Vancouver", elaborado pelo International Committee of Medical 

Journal Editors (ICMJE), atualizado em 2009, disponível no endereço eletrônico 

(http://www.icmje.org) e os títulos dos periódicos abreviados de acordo com a List of 

Journals Indexed for MEDLINE (http://www.nlm.gov/tsd/serials/lji.html). Recomenda-se que 

o número de referências não ultrapasse a 22. Sugere-se incluir aquelas estritamente 

pertinentes à problemática abordada e evitar a inclusão de número excessivo de referências 

numa mesma citação. A lista apresentada no final do trabalho deve ser numerada de forma 

consecutiva e os autores mencionados de acordo com a seqüência em que foram citados no 

texto. 

A exatidão das referências é de responsabilidade dos autores. 

Os artigos publicados na Revista da Escola de Enfermagem da USP devem ser citados 

preferencialmente no idioma inglês, na versão online, a partir de 2009. 

O manuscrito deverá ser encaminhado diretamente por via eletrônica (on-line) 

Site: http://submission.scielo.br/index.php/reeusp/login 
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