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RESUMO 

 

O objetivo geral deste estudo é elaborar e validar um instrumento para consulta de 

enfermagem ao paciente pediátrico em pré-operatório no ambulatório especializado. 

Objetivos específicos: Identificar na literatura os diagnósticos e intervenções de 

enfermagem para o paciente pediátrico em pré-operatório; elaborar instrumento para 

consulta de enfermagem ao paciente pediátrico em pré-operatório; e validar o instrumento 

elaborado. Método: Trata-se de um estudo do tipo metodológico, desenvolvido em cinco 

etapas. 1ª Etapa: Identificação dos diagnósticos e intervenções de enfermagem mediante 

revisões integrativas da literatura. 2ª Etapa: Discussão e avaliação dos diagnósticos de 

enfermagem para priorizar diagnósticos voltados ao paciente pediátrico em pré-operatório. 

3ª Etapa: Elaboração do instrumento por meio da utilização de um conjunto de dados 

mínimos de enfermagem e das necessidades humanas de Wanda Horta, correlacionadas 

com os diagnósticos e intervenções de enfermagem e com as ligações NANDA-NOC-NIC. 

4ª Etapa: Validação do instrumento elaborado com experts, a partir da Técnica Delphi. 5ª 

Etapa: Reestruturação do instrumento para a versão final. A pesquisa foi aprovada pelo 

Comitê de Ética com os respectivos números de pareceres: 3.627.393 e 3.785.239. 

Resultados: Na revisão integrativa da literatura sobre diagnósticos, emergiram 89 

diagnósticos de enfermagem de 12 artigos encontrados; e na revisão sobre intervenções, 

emergiram três categorias de intervenções de enfermagem: Brincadeiras Terapêuticas; 

Ações Educativas em Saúde; e Programas Direcionados e Personalizados. Para elaboração 

do instrumento, foi utilizado o Conjunto de Dados Mínimos de Enfermagem, 

fundamentado na teoria das necessidades humanas básicas de Horta, correlacionadas com 

os 38 diagnósticos avaliados em encontros com enfermeiros e nas intervenções e ligações 

NANDA-NOC-NIC. O instrumento foi validado por 10 experts, com índice de validade de 

conteúdo excelente, entre 0,9 e 1,0 na primeira rodada, e sugestões, propostas pelos 

especialistas, validadas na segunda rodada, obtendo porcentagem de concordância de 70% 

a 100%. Conclusão: Este estudo possibilitou a elaboração e validação de instrumento, com 

o intuito de fortalecer, padronizar e qualificar o cuidado de enfermagem ao paciente 

pediátrico em pré-operatório, permitindo a tomada de decisão pelo enfermeiro mediante o 

raciocínio clínico e considerando as particularidades de cada paciente cirúrgico e sua 

família. 

 

Descritores: Enfermagem Pediátrica; Assistência Perioperatória; Processo de 

Enfermagem; Estudo de Validação. 

 

 



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

The general aim of this study is to develop and validate a nursing instrument for a 

consultation to the pediatric patients in the preoperative period at the specialized outpatient 

clinic. Specific objectives: To identify in the literature the nursing diagnoses and 

interventions for the preoperative pediatric patient; develop a nursing instrument for a 

consultation to the pediatric patients in the preoperative period; and validate this nursing 

instrument. Method: This is a methodological study, developed in five stages. 1st Stage: 

Identification of nursing diagnoses and interventions through integrative literature reviews. 

2nd Stage: Discussion and evaluation of nursing diagnoses to prioritize diagnoses aimed at 

preoperative pediatric patients. 3rd Stage: Elaboration of the instrument through the use of 

a set of minimum nursing data, of the Theory of Human Basic Needs by Wanda Horta, 

correlated with the nursing diagnoses and interventions, and with the NANDA-NOC-NIC 

connections. 4th Stage: Validation of the nursing instrument with experts, using the Delphi 

Technique. 5th Stage: Restructuring of the nursing instrument for the final version. The 

research was approved by the Ethics Committee with the respective numbers: 3.627.393 

and 3.785.239. Results: In the integrative literature review on diagnoses, 89 nursing 

diagnoses emerged from 12 articles found; and in the assessment of interventions, three 

categories of nursing interventions emerged: Therapeutic Games; Health Educational 

Actions; and Targeted and Customized Programs. To prepare the nursing instrument, the 

Minimum Nursing Data Set has been used, based on the Theory of Human Basic Needs by 

Wanda Horta, correlated with the 38 diagnoses assessed in meetings with nurses and the 

NANDA-NIC-NOC interventions and connections. The nursing instrument was validated 

by ten experts, with an excellent content validity index, between 0.9 and 1.0 in the first 

round, and suggestions, proposed by the experts, validated in the second round obtaining 

an agreement percentage of 70% to 100%. Conclusion: This study enabled the elaboration 

and validation of a nursing instrument, to strengthen, standardize and to qualify nursing 

care for pediatric patients in the preoperative period, allowing the nurse to decide on 

clinical reasoning and taking into account the particularities of each surgical patient and his 

family. 

 

Descriptors: Pediatric Nursing; Perioperative Care; Nursing Process; Validation Study. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 Motivação do estudo 

O interesse acerca do tema “cuidados de enfermagem ao paciente pediátrico 

cirúrgico” surgiu da experiência como enfermeira há 15 anos e, pelo menos 13 anos, na 

assistência direta à criança cirúrgica em um Instituto de saúde nacional. Em minha prática 

profissional, tive o privilégio de vivenciar experiências fundamentais ao meu crescimento 

profissional nas unidades de UTI neonatal e cirúrgica, na enfermaria cirúrgica e, 

atualmente, como coordenadora dos ambulatórios da Área da Criança e Adolescente 

Cirúrgico. Em 2018, ingressei no Núcleo de Pesquisa e Estudos em Saúde Integral da 

Criança e do Adolescente – NUPESICA, da Escola de Enfermagem Aurora de Afonso 

Costa da Universidade Federal Fluminense - EEAAC/UFF, o que me ajudou a definir um 

caminho de estudo. 

 Em minhas atividades profissionais, pude acompanhar crianças e adolescentes que 

foram submetidas a uma ou mais intervenções cirúrgicas, resultando, muitas vezes, em 

necessidades especiais permanentes ou temporárias, como ostomias e dependência de 

tecnologia, as quais exigem do enfermeiro competência, atitudes e habilidades diversas, 

além do conhecimento científico acerca da assistência a ser prestada. E, ao cuidar dessas 

crianças, foi possível verificar que, elas e suas famílias, apresentavam muitas dúvidas 

sobre o processo cirúrgico, medos, ansiedade e certos desconfortos e preocupações, muitas 

vezes, guardados somente para si.  

Foi observado, também, que várias cirurgias eletivas são suspensas por problemas 

simples e rotinas não realizadas, tais como: falta do responsável legal no dia da cirurgia, 

jejum inadequado, exames laboratoriais não realizados, falta de materiais, preparo pré-

operatório sem êxito e, até mesmo, pelo não comparecimento do paciente no dia da 

cirurgia. 

Com o cancelamento do procedimento, a criança e sua família, além do estresse 

desenvolvido pela iminente cirurgia, precisam conviver com o estresse causado pela 

suspensão da mesma e o aguardo pela marcação de uma nova data. Soma-se, a isso, o fato 

de que muitos pacientes são de lugares distantes e muitos não possuem condições 

financeiras para custear os gastos com o transporte neste processo de cancelamento e 

reagendamento do procedimento.  
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O serviço de cirurgia pediátrica da instituição (local do estudo) realiza, em média, 

4.603 atendimentos ambulatoriais e 1.192 cirurgias pediátricas por ano, de acordo com 

dados locais. O manejo clínico pré e pós-operatório destes pacientes é executado no 

ambulatório de cirurgia pediátrica, enfermarias ou na Unidade de Hospital Dia, 

demandando uma atenção especial e diferenciada, a depender do tipo de cirurgia a ser 

realizada, podendo receber alta no mesmo dia da cirurgia ou necessitando de alguns dias de 

internação. Cabe destacar que o serviço ambulatorial atende pacientes com necessidade de 

cirurgias eletivas, isto é, que podem ser realizadas com data prefixada. 

Isto posto, tendo em vista a perspectiva dos riscos apresentados à saúde destes 

pacientes e as prerrogativas técnicas vigentes estabelecidas pelas autoridades competentes, 

neste contexto, destacando-se o Ministério da Saúde (MS), com a Política Nacional de 

Atenção Integral à Saúde da Criança (PNAISC), e a Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (ANVISA), através do Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP), 

tornou-se fundamental, no âmbito desta pesquisa, a elaboração de um instrumento, 

centrado na realidade assistencial da instituição de saúde, que contribua para o 

fortalecimento da cultura de segurança institucional relacionada à meta de cirurgia segura, 

a fim de diminuir os possíveis riscos e/ou danos aos quais os pacientes pediátricos estão 

suscetíveis durante o processo cirúrgico
(1-3)

. 

A oportunidade de coordenar os ambulatórios de Cirurgia Pediátrica e a 

proximidade com o paciente e sua família, desde o momento da decisão da intervenção 

cirúrgica até o acompanhamento pós-operatório, estimulam a busca por estudos que 

melhorem a assistência de enfermagem ofertada e por soluções para um atendimento 

individualizado, focado nas necessidades destes pacientes e na implementação do Processo 

de Enfermagem (PE); procurando sempre minimizar o impacto e os riscos que uma 

internação e uma cirurgia podem causar nas crianças e em suas famílias.  

Assim sendo, a consulta de enfermagem, atividade específica do enfermeiro, 

iniciada no ambulatório de cirurgia pediátrica, necessita de um instrumento próprio, 

sistematizado, voltado especificamente para o atendimento do paciente pediátrico em pré-

operatório, que documente informações e direcione os passos da consulta de enfermagem 

no cenário do ambulatório especializado de cirurgia pediátrica. 
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1.2 Contextualização do problema de pesquisa 

Nos últimos anos, a qualidade da saúde das crianças tem recebido atenção em 

âmbito global, no qual as autoridades priorizam e incentivam o desenvolvimento de ações 

de saúde que favoreçam o bom desenvolvimento físico, psicossocial e cognitivo da criança 

e do adolescente
(1)

. 

No Brasil, foi instituída, em agosto de 2015, a Política Nacional de Atenção 

Integral à Saúde da Criança, reafirmando que a criança é prioridade e constitui o grupo 

mais vulnerável da humanidade, seguindo o conceito da Organização Mundial de Saúde 

(OMS), que considera “criança” a pessoa na faixa etária de zero até dez anos. Além disso,  

para atendimento em serviços de Pediatria do SUS (Sistema Único de Saúde), a política 

abrange crianças e adolescentes até a idade de 16 anos
(1)

. 

Como postulado na literatura, a intervenção cirúrgica insere na rotina familiar 

situações, sensações e sentimentos novos, que podem ser extremamente estressantes e 

transformadores para as crianças e suas famílias. Mas o acesso a informações importantes 

sobre o processo cirúrgico e a internação antes da admissão podem ajudar o paciente e sua 

família, oferecendo benefícios, conforto e resultados positivos na redução da ansiedade e 

na cooperação com a equipe de saúde durante o perioperatório
(4-5)

.
 

Além dos desconfortos causados pela internação, alguns autores referem ainda que 

quando estes são motivados por procedimento cirúrgico, a criança pode desenvolver 

distúrbios psicológicos advindos da ansiedade gerada por situações com as quais não está 

acostumada, como ter contato com pessoas desconhecidas e sentir dor. Tudo isso pode 

contribuir e intensificar reações de medo e insegurança
(4,6)

.
 

Quando o paciente necessita de uma cirurgia e esta é agendada, ele inicia o período 

perioperatório. Segundo a Associação Brasileira de Enfermeiros de Centro Cirúrgico, 

Recuperação Anestésica e Centro de Material e Esterilização - SOBECC, este período 

compreende as fases: pré-operatório mediato e imediato, transoperatório, recuperação 

anestésica e pós-operatório
(7)

. Neste estudo, são enfatizados os cuidados de enfermagem 

realizados na primeira fase, a pré-operatório mediato e imediato, iniciada no momento da 

decisão da intervenção até à entrada do paciente no centro cirúrgico
(7)

.
 

Ao considerar as características específicas do paciente cirúrgico, diversos 

trabalhos apontam e ressaltam a importância dos esforços para uma melhoria da qualidade 

da assistência de enfermagem
(8-9)

. Nesse sentido, pode-se alcançar esta qualidade por meio 
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da utilização do Processo de Enfermagem, o qual organiza a assistência em três sentidos: 

metodológico, pessoal e instrumental
(10)

. 

Nessa lógica, a Resolução 358/2009 do Conselho Federal de Enfermagem 

(COFEN) estabelece a Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) e o Processo 

de Enfermagem, os quais devem ser realizados em ambientes públicos e privados com 

ocorrência de cuidado profissional de enfermagem
(8)

. No caso do PE, quando realizado em 

instituições prestadoras de serviços ambulatoriais de saúde, é denominado consulta de 

enfermagem
(11)

. 

A consulta de enfermagem no Brasil, especialmente no contexto do Sistema Único 

de Saúde, apresenta-se em franco desenvolvimento, fortalecida e amparada pela Lei 

7498/86, Artigo 8, inciso I do Decreto Nº. 94.406/87, que refere ser ela privativa do 

enfermeiro. Por seu intermédio, cumpre-se, de forma resolutiva, a assistência de 

enfermagem prestada ao paciente e define-se, também, a competência do enfermeiro
(11)

. 

 É oportuno ressaltar  pela experiência da pesquisadora, que o profissional, 

sobretudo o enfermeiro, na assistência ao paciente pediátrico cirúrgico, constrói seu 

próprio instrumento ou roteiro de atendimento, ficando sob sua responsabilidade decidir o 

que é importante ser verificado, observado, avaliado e orientado ao paciente e sua família, 

bem como as ações de enfermagem que serão efetuadas. Nesse processo, ao construir um 

instrumento, muitos profissionais iniciam sua elaboração sem uma explicitação teórica 

preliminar e partem para uma busca não sistematizada de itens.  

No âmbito dessa discussão, é oportuno lembrar que, nas últimas décadas, várias 

teorias têm sido desenvolvidas no campo da enfermagem visando subsidiar sua prática. 

Assim, a partir da aplicação destas, sobrevém-se o Processo de Enfermagem, um 

instrumento metodológico utilizado para administrar o cuidado de enfermagem
(9-11)

, a 

partir do qual é possível identificar a necessidade do paciente que requeira intervenção 

profissional
(12-13)

. 

Cabe destacar que o Processo de Enfermagem foi introduzido no Brasil em 1960 

pela Dra. Wanda de Aguiar Horta, que o definiu como sendo o progresso das ações 

sistematizadas e inter-relacionadas, cujo foco é prestar assistência ao paciente. Em 

referência a essa forma de assistir, em 1971, Horta apresentou as etapas do PE, as quais 

envolvem: histórico, diagnóstico, plano assistencial, prescrição, evolução e prognóstico de 

enfermagem
(13)

.
 
Todavia, no momento atual, o PE se operacionaliza nas seguintes etapas: 
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coleta de dados, diagnósticos de enfermagem, planejamento, implementação da assistência 

de enfermagem e avaliação dos resultados
(10)

.
 

Para classificar e nomear todos os eventos, diagnósticos, intervenções e resultados 

compreendidos no desenvolvimento do PE, há várias abordagens, sendo a taxonomia da 

Associação Norte-Americana de Diagnóstico de Enfermagem – NANDA, a Classificação 

das Intervenções de Enfermagem – NIC e os resultados propostos pela Classificação de 

Resultados de Enfermagem – NOC, as escolhidas pela pesquisadora para utilização neste 

estudo por terem ampla aplicação mundial na área da enfermagem
(14)

.
 

Concernente ao estudo da teórica Wanda Horta, na construção deste instrumento, 

foi utilizada a Teoria das Necessidades Humanas Básicas, considerando as adequações 

realizadas por outros pesquisadores
(12)

. Perante este aspecto, a elaboração de um 

instrumento baseado em uma teoria e em evidências científicas, voltado para a assistência 

sistematizada ao paciente pediátrico em pré-operatório no contexto do ambulatório 

especializado, pode atribuir maior visibilidade ao trabalho da enfermagem. E, 

principalmente, possibilitar uma atuação mais assertiva, que contemple as reais 

necessidades deste paciente. 

Elaborar um instrumento exige uma exaustiva revisão da literatura acerca do tema 

pesquisado. Destarte, o pesquisador, ao propor um instrumento, tem de embasar 

cientificamente a concepção de cada item da ferramenta em construção
(15)

. 

A assistência no período perioperatório deve envolver todas as necessidades do 

paciente ao longo do período, sendo, a equipe de enfermagem, responsável pela realização 

de um conjunto de ações que garantam uma assistência de qualidade. Em especial, as ações 

de enfermagem na fase pré-operatório precisam ser executadas com conhecimentos 

especializados para atender às necessidades apresentadas devido ao tratamento cirúrgico, 

com a finalidade de diminuir o seu risco, promover a recuperação e evitar complicações no 

pós-operatório que possam estar associadas ao preparo inadequado
(5)

. 

A assistência pré-operatória ao paciente é o primeiro passo da sistematização da 

assistência de enfermagem durante o perioperatório. Este momento possibilita ao 

enfermeiro uma interação efetiva com o paciente e sua família, constituindo ocasião ideal 

para detectar, solucionar e, quando necessário, encaminhar e comunicar problemas 

enfrentados pelo paciente para os outros profissionais da equipe de saúde que irão assisti-

lo
(5)

.  
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O enfermeiro utiliza o PE para o planejamento e implementação de cuidados de 

enfermagem, no qual realiza o levantamento de dados sobre o paciente; coleta, organiza e 

prioriza esses dados; estabelece o diagnóstico de enfermagem; e desenvolve e implementa 

um plano de cuidados
(10,13)

. 

Acerca da utilização do PE nos períodos perioperatórios, estudos demonstram que a 

mesma influencia na segurança do paciente, visto que documentar o cuidado de 

enfermagem garante a autonomia ao enfermeiro. Todavia, para esse fim, carece de 

instrumentos sistematizados que garantam o nível de segurança almejado pelo enfermeiro 

na busca da assistência de qualidade
(16)

. 

Perante a iminência do procedimento cirúrgico, o paciente pediátrico tem suas 

necessidades humanas alteradas, demandando assistência de profissionais de saúde, 

especificamente da enfermagem, bem como de pessoas da família. As Necessidades 

Humanas e a metodologia da assistência de Enfermagem são demonstradas por Horta pelo 

seu modelo conceitual
(13)

. 

Salienta-se que, além do paciente, a sua família também se encontra no período 

perioperatório, pois, em cirurgia pediátrica, ela é peça chave no sucesso de toda a 

intervenção e representa a principal fonte de segurança, interlocução e de apoio para a 

criança
(5)

. 

Desde a década de 1970, ou antes, já era discutido por alguns autores a importância 

da família junto ao paciente pediátrico para o restabelecimento de sua saúde e para o 

cuidado seguro
(17-18)

. Isso porque a criança, como em qualquer área da enfermagem, não é 

apenas o paciente, mas o binômio inseparável paciente-família
(17)

.
 
Sendo assim, torna-se 

indispensável que as ações de enfermagem sejam coesas com os padrões da assistência de 

enfermagem estabelecidos e incluam familiares durante o processo cirúrgico
(5-6)

. 

A preocupação com a qualidade do cuidado e a identificação das necessidades e dos 

fatores de risco associados à cirurgia têm sido foco de vários autores e gerado discussões 

nacionais e internacionais
(19-20)

. Nessa perspectiva, profissionais de enfermagem requerem 

ampliar suas ações além das habilidades técnicas, visando à proteção e bem-estar do 

paciente pediátrico e de sua família no período perioperatório
(19-20)

. 

Sobre os procedimentos cirúrgicos, observa-se que estão se tornando mais 

específicos e eficazes em razão do avanço nas técnicas cirúrgicas, instrumentação e na 

anestesia. De igual maneira, outros aspectos do cuidado ao paciente evoluíram, uma vez 
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que, anteriormente, ao ser submetida a uma cirurgia, a criança seria internada, no mínimo, 

no dia anterior à realização da mesma para avaliação e preparação
(5)

. Importa mencionar, 

assim como evidenciado na literatura, que no local do estudo muitos pacientes são 

admitidos no mesmo dia do ato cirúrgico. Nesse sentido, é necessária uma orientação 

prévia para a realização de parte dos cuidados em casa, no período próximo de serem 

admitidos no hospital, e de outros durante a internação
(5)

.  

Com base nessa realidade, buscou-se viabilizar meios para que o enfermeiro possa 

prestar uma assistência eficiente e eficaz. Ao entender a importância e o elevado número 

de cirurgias realizadas na instituição (local do estudo), esta pesquisa priorizou a assistência 

de enfermagem aos pacientes em pré-operatório de cirurgia eletiva. 

Nesse contexto, acredita-se que a sistematização da assistência de enfermagem na 

fase pré-operatória pode possibilitar a melhoria da qualidade da assistência prestada ao 

paciente cirúrgico e oportunizar um processo mais individualizado e planejado. Para tanto, 

este profissional necessita de conhecimentos científicos para desempenhar suas atividades 

de forma ordenada e sistematizada
(5)

. 

O cenário, evidentemente, impôs maior e mais aprofundada compreensão desses 

dados e o emprego de conhecimentos adequados para uma assistência planejada, 

individualizada e baseada em evidências científicas que possa subsidiar o enfermeiro e sua 

equipe à prestação de um cuidado de qualidade, além do desenvolvimento do Processo de 

Enfermagem, facilitando a coleta de dados, o raciocínio diagnóstico e a tomada de decisão.  

Fundamentado no exposto, apresenta-se, a seguir, o objeto e os objetivos deste 

estudo. 

 

1.3 Objeto do estudo 

Instrumento de consulta de enfermagem ao paciente pediátrico em pré-operatório 

no ambulatório especializado. 

 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo geral 
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 Elaborar e validar instrumento para consulta de enfermagem ao paciente 

pediátrico em pré-operatório no ambulatório especializado. 

 

1.4.2 Objetivos específicos 

 Identificar na literatura os diagnósticos e intervenções de enfermagem para o 

paciente pediátrico em pré-operatório no ambulatório especializado. 

 Elaborar instrumento para consulta de enfermagem ao paciente pediátrico em 

pré-operatório no ambulatório especializado. 

 Validar o Instrumento elaborado para consulta de enfermagem ao paciente 

pediátrico em pré-operatório no ambulatório especializado. 

 

1.5 Justificativa 

A experiência clínica, a proximidade e a escuta estabelecida com as crianças e suas 

famílias em situação cirúrgica permitem constatar uma deficiência no preparo pré-

operatório e uma necessidade de reflexão a respeito do processo cirúrgico e do significado 

que os cuidados de enfermagem têm para a assistência do paciente no decorrer do 

perioperatório. 

O estudo se justifica pela representatividade que a instituição, local do estudo e 

onde será implementado o instrumento validado, possui em sua região de influência e 

também por sua responsabilidade quanto à consolidação e ao aprimoramento das políticas 

públicas brasileiras voltadas para a saúde infantojuvenil.    

Justifica-se, ainda, por ser de importância singular para a criança e sua família, que 

vivenciam situação cirúrgica e precisam ser acolhidas e orientadas, e para a redução de 

complicações durante o tratamento, de forma a facilitar a adaptação e recuperação do 

paciente. Além disso, por conferir benefícios à assistência de enfermagem, uma vez que a 

SAE é uma metodologia que organiza a operacionalização do Processo de Enfermagem e 

planeja o trabalho do enfermeiro, instrumentalizando o mesmo para a assistência a ser 

realizada. Assim, evidencia-se a importância da SAE para os profissionais de enfermagem, 

proporcionando benefícios ao paciente e à equipe assistencial
(21)

.  
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A SAE representa a organização do trabalho profissional quanto ao método, pessoal 

e instrumentos, tornando possível a operacionalização do Processo de Enfermagem. Nesse 

contexto, o registro dos elementos essenciais da prática de enfermagem nos instrumentos 

desenvolvidos para implantar tal processo mostra-se fundamental, pois reflete a prática de 

enfermagem conforme a Resolução 358/2009 do Conselho Federal de Enfermagem 

(COFEN)
(10)

.  

No cotidiano dos serviços de saúde, observa-se a necessidade de condutas 

assertivas nas atividades do enfermeiro com foco no paciente cirúrgico pediátrico e sua 

família, a fim de orientá-los sobre o processo cirúrgico, o qual envolve a internação 

hospitalar, o preparo para a cirurgia, sua recuperação e os cuidados que necessitarão adotar 

no pós-operatório. Na prática, foi observado que os profissionais têm diversas condutas 

quanto às orientações ao paciente pediátrico em pré-operatório, sendo assim, o instrumento 

visa gerar uma qualificação desse cuidado a partir de diretrizes únicas para balizar e 

uniformizar as condutas. 

Destaca-se que este estudo está alinhado com a Agenda Nacional de Prioridades de 

Pesquisa em Saúde (ANPPS) – “Saúde da Criança e do Adolescente” e as Prioridades de 

Pesquisa em Enfermagem, no Eixo temático por Grupos Populacionais e na prioridade 

“Cuidado de Enfermagem à Saúde da Criança e do Adolescente”, que são sujeitos do 

cuidado
(22-23)

. 

1.6 Relevância do estudo 

No âmbito assistencial, a pesquisa é relevante considerando a necessidade de 

modelos assistenciais eficazes que subsidiem a prática de enfermagem. Sobretudo, deseja-

se propiciar o uso de tecnologias próprias de enfermagem, as quais favoreçam a assistência 

ao paciente pediátrico em pré-operatório com maior qualidade e planejamento. Além disso, 

o instrumento, ao ser utilizado na consulta de enfermagem, pode diminuir a variabilidade 

da prática clínica e a assimetria da informação. Ainda, pode servir como instrumento 

educativo para futuros profissionais de saúde e auxiliar as ações e decisões do enfermeiro, 

oferecendo maior segurança aos pacientes e profissionais. 

Este estudo pretende contribuir para a instituição do estudo com o desenvolvimento 

de uma ferramenta de gestão do processo de cuidar, ou seja, um instrumento que facilite e 
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qualifique a assistência do enfermeiro ao paciente pediátrico em pré-operatório e que possa 

ser utilizado no ambulatório de cirurgia pediátrica.  

Para o ensino e a pesquisa, o presente trabalho também poderá contribuir para a 

formação de novos profissionais e para a Linha de Pesquisa “O Cuidado de enfermagem 

para os Grupos Humanos”. 
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2. REFERENCIAL CONCEITUAL 

Haja vista os objetivos deste estudo e a determinação de alcançá-los, pesquisou-se 

uma fundamentação teórica que promova à compreensão do objeto de estudo e que embase 

as informações adquiridas no decorrer do estudo. 

 

2.1 Abordagem integral à criança 

A execução do Processo de Enfermagem encontra respaldo nas políticas públicas 

de atenção à saúde da criança, principalmente no que se refere à integralidade de seus 

cuidados e à assistência individualizada e resolutiva
(1)

.
 
Portanto, considerar o PE uma 

ferramenta de qualificação do cuidado demonstra a importância do seu desenvolvimento na 

assistência ao paciente pediátrico cirúrgico
(1,9)

. 

O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), com a Lei nº 8.069 de 1990, 

assegura o atendimento integral à saúde da criança e do adolescente por intermédio do 

SUS, mediante o acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde
(24)

. 

A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes ao ser 

humano. Nesse sentido, sem prejuízos da proteção integral de que trata esta lei, lhes são 

asseguradas todas as oportunidades e facilidades para o seu desenvolvimento físico, 

mental, moral e social em condições de liberdade e dignidade, haja vista que, no contexto 

atual, a saúde é entendida não apenas como a ausência de doenças. De acordo com as 

prerrogativas da lei, todos os estabelecimentos de saúde deverão proporcionar as condições 

necessárias para a permanência dos pais, ou responsável legal, nos casos de internação
(24)

.
 

A família constitui um importante elo entre o profissional de saúde e o paciente 

pediátrico. No pré-operatório, durante a internação e no pós-operatório, sua participação 

faz diferença no tratamento e recuperação desse paciente. De modo particular, a presença 

durante a internação oportuniza, ao familiar, o cuidar da sua criança, recebendo apoio da 

equipe quanto aos procedimentos e cuidados necessários, e a possibilidade de reivindicar 

questões relacionadas à segurança do paciente, garantindo seus direitos
(18)

.
 

As ações e serviços de saúde, em articulação com a política pública vigente, têm 

buscado desenvolver linhas de cuidados em rede de atenção com ações organizadas a partir 

da atenção básica, por intermédio de estratégias reguladoras capazes de promover 

melhorias no financiamento da saúde a essa parcela específica da população
(24)

. 
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Desta forma, a preocupação com a segurança e qualidade dos serviços de saúde 

prestados à criança e ao adolescente pressupõe o compromisso do Governo em promover 

qualidade de vida para que essa comunidade possa crescer e se desenvolver através do 

sistema de maneira integral e, sobretudo, inclusiva, para uma vida plena em sociedade
(24)

.
 

A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança (PNAISC), 

regulamentada pela Portaria n° 1.130, de 05 de agosto de 2015, do Ministério da Saúde, 

reúne um conjunto de ações programáticas e estratégicas para o desenvolvimento da 

criança em todas as etapas do ciclo de vida, somando-se às iniciativas e diretrizes das 

políticas públicas universais desenvolvidas pelo SUS para a promoção da saúde, prevenção 

de doenças e agravos, assistência e reabilitação à saúde, no sentido da defesa dos direitos à 

vida e à saúde da criança
(1)

. 

Em seu parágrafo único, a PNAISC define prioridade de atendimento pediátrico no 

âmbito do SUS de crianças e adolescentes até a idade de 15 (quinze) anos. Trata-se da mais 

nova Política Pública que visa atender a população pediátrica
(1)

, englobando sete eixos de 

atenção estratégica: atenção humanizada perinatal e ao recém-nascido; aleitamento 

materno e alimentação complementar; desenvolvimento integral da primeira infância; 

crianças com agravos prevalentes e doenças crônicas; prevenção de violências e promoção 

da cultura de paz; criança com deficiências ou em situações de vulnerabilidades; e a 

prevenção do óbito infantil
(1)

. 

Em regra, esta política é uma incentivadora, para que as instituições de saúde 

institucionalizem o PE como uma forma de garantia do acesso e promoção da qualidade de 

serviços de saúde, uma vez que orienta o acesso universal e integral ao atendimento de 

crianças de todas as idades, do nascimento aos 15 anos de idade
(1)

. 

Observa-se que o objeto de estudo representado nesta pesquisa está intimamente 

ligado com a PNAISC e seus aspectos, estando em consonância com suas diretrizes para a 

elaboração de projetos e incentivos à pesquisa voltados para a saúde da criança e quanto à 

organização, planejamento e desenvolvimento das ações de atenção à saúde desse 

paciente
(1)

. 

 

2.2 Cirurgia pediátrica e a enfermagem 
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Segundo a Associação Brasileira de Cirurgia Pediátrica (CIPE), cirurgia pediátrica 

é a especialidade médica responsável pelo tratamento clínico-cirúrgico de crianças com 

doenças congênitas ou adquiridas, do período antenatal até o fim da puberdade, tendo 

extensa área de atuação, pois abrange vários sistemas orgânicos, como: o digestório, 

respiratório, geniturinário, vascular, tegumentar e musculoesquelético
(25)

. 

A história da cirurgia pediátrica mistura-se com a história da medicina e da cirurgia, 

quando se considera a evolução das inúmeras patologias pediátricas cirúrgicas
(26)

.
 
Presume-

se que o primeiro Atlas de Cirurgia Pediátrica tenha sido escrito e desenhado por Serafedin 

Subuncnoglu, na Turquia no ano de 1465, periodo em que o conhecimento era difundido 

lentamente (os livros seguintes demoraram anos para ser publicados). Somente em meados 

do século XIX que a cirurgia pediátrica se faz presente na História da medicina, sendo que 

em 1802, na cidade de Paris, surge um dos primeiros hospitais destinados  a crianças
(26)

. 

No século XX, aparecem os primeiros cirurgiões especializados na realização de 

cirurgias infantis; estes tiveram mais sucesso que os cirurgiões gerais no tratamento das 

crianças
(26)

. No Quadro 1, encontram-se alguns marcos históricos dos progressos 

alcançados pela cirurgia pediátrica. 

 

Quadro 1 - Alguns marcos históricos dos progressos alcançados pela cirurgia pediátrica.  

Niterói, RJ, Brasil, 2020. 

Ano Marcos históricos dos progressos alcançados pela cirurgia pediátrica 

1939 Leven e Ladd - Primeira sobrevida de atresia de esôfago. 

1941 
Haight - Primeira sobrevida da atresia de esôfago com anastomose 

primária. 

1948 Swenson – Correção cirúrgica do megacólon congênito. 

1948 
Rhoads, Piper e Randall – Via abdominoperineal para correção das 

anomalias anorretais. 

1952 
Carvalho Pinto, Vilhena Moraes e Pinus – Primeira sobrevida em atresia de 

esôfago no Brasil. 

1953 
Stephens – Introdução da via sacroperineal para correção das anomalias 

anorretais. 

1959 Kasai – Portoenterostomia para tratamento da atresia de vias biliares. 

1963 Mc Donald – Ultrassonografia para estudo da anatomia fetal. 

1967 
Schuster – Emprego de telas para o fechamento de onfaloceles e 

gastrosquises. 

1968 Dutrick – Introdução da nutrição parenteral prolongada. 
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Ano Marcos históricos dos progressos alcançados pela cirurgia pediátrica 

1976 Uso da ciclosporina. 

1982 
Peña e De Vries – Via sagital posterior para correção das anomalias 

anorretais. 

1982 Harrison – Contribuição para a cirurgia fetal. 

1990 
Harrison e col. – Primeira sobrevida de correção intra-uterina de hérnia 

diafragmática.   

Fonte: Fundamentos de Enfermagem Pediátrica
(26)

.  

A frase “Uma especialidade verdadeira cresce em função de uma necessidade”
 

evidencia o que efetivamente aconteceu com a área da cirurgia pediátrica
(26)

; quiçá dizer 

com a enfermagem perioperatória.  

A assistência de enfermagem perioperatória é um modelo conceitual com origem 

nas necessidades advindas do desenvolvimento saúde-doença e da terapêutica médica- 

cirúrgica referentes ao paciente que está em processo cirúrgico
(7,27)

. A aplicação deste 

modelo foi destinada, inicialmente, para a atuação dos enfermeiros no centro cirúrgico e 

compreendia os períodos pré-operatório imediato, transoperatório, intra-operatório, 

recuperação pós-anestésica e pós-operatório imediato. Com o avanço no desenvolvimento 

da cirurgia pediátrica e quando muitas cirurgias necessitaram de um preparo, uma 

assistência anterior à internação, o pré-operatório passou a ser considerado um período 

maior
(7,27)

.  

Em atenção a este aumento do período pré-operatório, é importante ressaltar que a 

pesquisadora atende e orienta pacientes pediátricos e suas famílias que precisam realizar 

alguns cuidados, em casa ou no ambulatório especializado, dias antes da internação 

hospitalar. 

 

2.3 Segurança do paciente 

A enfermagem tem grande influência na promoção da segurança do paciente, pelo 

vultoso número de profissionais na área da saúde, no Brasil e no mundo, e por estar 

presente em todos os setores prestadores de assistência ao paciente, desde o atendimento 

ambulatorial até os de elevada complexidade. Isto posto, o modelo de atenção à saúde 

exige uma interação dos processos de trabalho por parte do enfermeiro, em que este deve 

ser ativo, líder e voltado para os cuidados do paciente, assumindo atitudes como o interesse 
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pela busca do conhecimento com vistas a proporcionar uma assistência segura ao 

paciente
(28)

. 

De acordo com pesquisas realizadas pela Organização Mundial de Saúde (OMS), 

em setembro de 2019, milhões de pacientes foram prejudicados por cuidados de saúde não 

seguros no mundo, resultando em 2,6 milhões de mortes por ano em países de baixa e 

média renda. Por conseguinte, a OMS concentrou a atenção global na questão de segurança 

do paciente
(29)

. 

Desta forma, acredita-se que uma assistência pré-operatória sistematizada e baseada 

em evidências científicas corrobora a meta da OMS, considerando que o tempo anterior à 

realização do procedimento cirúrgico é um momento importante para prevenção de danos 

relacionados à saúde dos pacientes cirúrgicos. 

O movimento mundial para a segurança do paciente foi anterior ao ano de 2004 e 

originou a Aliança Mundial da Saúde pela Segurança do Paciente, cujo objetivo era 

favorecer as normas e práticas de segurança do paciente. O primeiro Desafio Global foi a 

infecção relacionada à assistência à saúde e o segundo foi, em 2007-2008, a segurança da 

assistência cirúrgica. Este movimento gerou a criação em 2009 do Manual Cirurgias 

Seguras Salvam Vidas, traduzido e divulgado no Brasil pela Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (ANVISA) em 2010, ampliando as concepções a respeito da segurança 

do paciente no cuidado em saúde pré, trans e pós-operatório
(29)

. 

O Manual para Cirurgia Segura da OMS visa à redução do número de mortes e 

complicações cirúrgicas e abrange dez objetivos essenciais para garantir a segurança do 

paciente, auxiliando os profissionais na elaboração de ações para diminuição dos erros nos 

processos assistenciais. São eles: (i) operar o paciente certo e no local cirúrgico certo; (ii) 

usar métodos conhecidos para impedir danos na administração de anestésicos enquanto 

protege o paciente da dor; (iii) reconhecer e estar efetivamente preparados para perda de 

via aérea ou de função respiratória que ameace a vida; (iv) reconhecer e estar efetivamente 

preparados para o risco de grandes perdas sanguíneas; (v) evitar a indução de reação 

adversa a drogas ou reação alérgica sabidamente de risco ao paciente; (vi) usar de maneira 

sistemática, métodos conhecidos para minimizar o risco de infecção no sítio cirúrgico; (vii) 

impedir a retenção inadvertida de instrumentais ou compressas nas feridas cirúrgicas; (viii) 

manter seguros e identificar precisamente todos os espécimes cirúrgicos; (ix) comunicar-se 

efetivamente e trocar informações críticas para a condução segura da operação; (x) o 
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hospital e os sistemas de saúde pública estabelecem vigilância de rotina sobre a 

capacidade, volume e resultados cirúrgicos
(29)

.  

Perante as informações contidas no Manual para Cirurgia Segura, realizar um 

atendimento pré-operatório com qualidade, de forma individualizada, contribui para uma 

assistência perioperatória mais segura. 

 

2.4 Teorias de enfermagem 

A filosofia de enfermagem influencia quem somos e remete a quem ministramos 

nossas atividades profissionais, assim, deixa compreensível a realidade da profissão do 

enfermeiro, sendo elementar pelos três seres: o ser enfermeiro, o ser paciente e o ser 

enfermagem. Não é possível ser enfermagem sem os seres humanos presentes no ser 

enfermeiro e no ser paciente entendido não como um ser isolado, mas também na 

coletividade enquanto família e comunidade
(13)

. 

O enfermeiro necessita conhecer o seu paciente sob todos os aspectos que 

envolvem o ser humano, entendendo o biológico, mental, ambiental e o social para poder 

exercer seu papel adequadamente
(13)

. Assim sendo, as teorias de enfermagem fornecem 

reflexão e subsídios suficientes para aprimoramento de sua prática.  

A enfermagem sempre se baseou em princípios, crenças, valores e normas 

tradicionalmente aceitos, porém, a evolução da ciência mostrou a necessidade de se 

pesquisar para construir o saber. Desse modo, na década de 1950, os enfermeiros 

compreenderam a necessidade de desenvolver conhecimentos específicos e concluíram que 

precisavam elaborar suas próprias teorias
(30)

. 

As teorias de enfermagem podem ser classificadas segundo dois modos distintos
(31)

:  

 

I. Quanto ao foco primário, permitindo então definir 04 grupos: 

 Centradas no paciente/cliente; 

 Centradas no relacionamento entre o paciente/cliente e o ambiente; 

 Centradas na interação enfermeiro-paciente; 

 Centradas na terapêutica da enfermagem. 
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II. Quanto ao papel que o enfermeiro desempenha na prática profissional e à escola de 

pensamento que os teóricos estão ligados. Nesse modo, distinguem-se 03 grupos: 

 Orientadas para as necessidades dos pacientes; 

 Orientadas pelo processo de interação enfermeiro-paciente; 

 Orientadas no resultado das ações de enfermagem. 

 

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

necessária a implementação da SAE baseada em uma teoria específica, que seja do 

conhecimento de todos os profissionais que realizam o cuidado
(32)

. 

Atualmente, são diversas as teorias de enfermagem que contribuem para a 

construção do seu saber, constituindo uma ciência dedicada ao cuidado do humano, 

individual ou coletivamente
(32)

. Neste estudo, utilizou-se a Teoria das Necessidades 

Humanas de Wanda Horta. 

 

2.5 Teoria de Wanda Horta ou Teoria das Necessidades Humanas Básicas 

Entre as teorias que fornecem reflexão e sustentação para o desenvolvimento da 

prática dos enfermeiros, encontra-se a precursora do Processo de Enfermagem no Brasil, a 

enfermeira Wanda Horta, com a Teoria das Necessidades Humanas Básicas. A partir desta, 

o mundo científico começou a enxergar a enfermagem como uma profissão científica 

evoluindo para a independência de suas ações. 

A escolha da Teoria de Wanda Horta para nortear a construção e elaboração do 

instrumento fundamenta-se na sua significativa importância para o desenvolvimento do 

Processo de Enfermagem no Brasil, na sua visão de como se deve assistir o ser 

humano/paciente e na possibilidade de identificação das legítimas necessidades 

manifestadas pelo paciente pediátrico em pré-operatório, além de ser a teoria empregada 

pela equipe de enfermeiros na instituição cenário deste estudo
(31)

. 

Ao pensar a Enfermagem como uma ciência, durante sua trajetória profissional 

Horta desenvolveu a teoria buscando explicar a natureza desta profissão, definindo o 

campo de ação específico da enfermagem e sua metodologia científica. Ela afirmava que 

nenhuma ciência pode sobreviver sem uma filosofia própria e no seu entendimento, apesar 
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de existirem diversos conceitos de filosofia, todos possuem três pontos em comum: o ser, o 

conhecer e a linguagem
(13)

. 

Assistir o ser humano, no entender de Horta, é realizar por ele aquilo que ele não 

pode fazer por si mesmo. É orientar ou ensinar, monitorar, auxiliar e encaminhar a outros 

especialistas quando necessário. É assistir o paciente no atendimento de suas necessidades 

básicas e ensinar o autocuidado
(13)

.  

A teoria de Wanda Horta é baseada nas necessidades humanas básicas e 

categorizada em necessidades psicobiológicas, psicossociais e psicoespirituais
(12)

. Devido à 

sua morte, aos 55 anos, Horta não pode realizar o aprimoramento de sua teoria, sendo 

assim, alguns pesquisadores, além de utilizar seus estudos até hoje, também fizeram 

algumas adequações
(12)

.
 
O quadro seguinte (Quadro 2) exibe as necessidades humanas 

indicadas por Horta
(13)

.
 

Quadro 2 – Classificação das necessidades humanas básicas de Horta. Niterói, RJ, Brasil, 

2020. 

Necessidades Psicobiológicas Necessidades Psicossociais 

1. Oxigenação 

2. Hidratação 

3. Nutrição 

4. Eliminação 

5. Sono e repouso 

6. Exercício e atividades físicas 

7. Sexualidade 

8. Abrigo 

9. Mecânica corporal  

10. Motilidade 

11. Cuidado corporal 

12. Integridade cutaneomucosa 

13. Integridade física 

14. Regulação: térmica, hormonal, 

neurológica, hidrossalina, eletrolítica, 

imunológica, crescimento celular e 

vascular 

15. Locomoção 

16. Percepção: olfatória, visual, tátil, 

gustativa, dolorosa 

17. Ambiente 

18. Terapêutica 

1. Segurança 

2. Amor 

3. Liberdade 

4. Comunicação 

5. Criatividade 

6. Aprendizagem (educação à saúde) 

7. Sociabilização 

8. Recreação 

9. Lazer 

10. Espaço 

11. Orientação no tempo e no espaço 

12. Aceitação  

13. Autorrealização 

14. Autoestima,  

15. Participação 

16. Autoimagem 

17. Atenção 

Necessidades Psicoespirituais 

Religiosidade ou teológica, ética ou de filosofia de vida 

Fonte: Adaptado de Wanda Horta – Processo de Enfermagem
(13)

. 
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O Quadro 3, por sua vez, apresenta a mais recente reformulação de alguns aspectos 

relacionados à Teoria de Horta, realizada pelas pesquisadoras Garcia e Cubas. 

 

Quadro 3 – Classificação das necessidades humanas segundo Garcia e Cubas. Niterói, RJ, 

Brasil, 2020. 

Necessidades Psicobiológicas Necessidades Psicossociais 

1. Oxigenação 

2. Hidratação 

3. Nutrição 

4. Eliminação 

5. Sono e repouso 

6. Atividade física 

7. Sexualidade e reprodução 

8. Segurança física e do meio ambiente 

9. Cuidado corporal e ambiental 

10. Integridade física 

11. Regulação: crescimento celular e 

desenvolvimento funcional. 

12. Regulação vascular 

13. Regulação térmica 

14. Regulação neurológica 

15. Regulação hormonal 

16. Sensopercepção. 

17. Terapêutica e de prevenção 

1. Comunicação 

2. Gregária 

3. Recreação e lazer 

4. Segurança emocional 

5. Amor e aceitação 

6. Autoestima, autoconfiança, 

autorrespeito 

7. Liberdade e Participação 

8. Educação para a saúde e 

aprendizagem 

9. Autorrealização 

10. Espaço 

11. Criatividade 

12. Garantia de acesso à tecnologia 

Necessidades Psicoespirituais 

Religiosidade e espiritualidade 

Fonte: Adaptado de Garcia e Cubas
(12)

.   

As necessidades humanas são conceituadas abaixo
(12)

 para melhor entendimento 

das mesmas, estando correlacionadas com os diagnósticos de enfermagem utilizados no 

instrumento elaborado e sendo as utilizadas para coleta de dados do paciente, na parte 

inicial do instrumento elaborado. 

 

Necessidades Psicobiológicas 

 

1. Necessidade de Oxigenação 

É a necessidade do indivíduo de obter o oxigênio por meio da ventilação, de 

difusão do oxigênio e dióxido de carbono, entre os alvéolos e o sangue, de transporte de 
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oxigênio para os tecidos periféricos e da remoção de dióxido de carbono; e de regulação da 

respiração com o objetivo de produzir energia (ATP) e manter a vida
(12)

.
 

 

2. Necessidade de Hidratação 

É a necessidade do indivíduo de que os líquidos corporais, compostos 

essencialmente pela água, sejam mantidos em nível ótimo, com o objetivo de favorecer o 

metabolismo corporal
(12)

.
 

 

3. Necessidade de Nutrição 

É a necessidade de o indivíduo obter os alimentos necessários para consumo e 

utilização biológica de energia e nutrientes em nível celular, com o objetivo de manutenção 

da vida. Envolve os processos de ingestão, digestão de alimentos, absorção de nutrientes, 

captação dos mesmos e sua utilização no metabolismo celular
(12)

.
 

 

4. Necessidade de Eliminação 

É a necessidade do indivíduo de eliminar substâncias orgânicas indesejáveis ou 

presentes em quantidades excessivas, com o objetivo de manter a homeostase corporal
(12)

.
 

 

5. Necessidade de Sono e Repouso 

É a necessidade do indivíduo de manter, por certo período diário, a suspensão 

natural, periódica e relativa da consciência; o corpo e a mente em estado de imobilidade 

parcial ou completa e as funções corporais parcialmente diminuídas, com o objetivo de 

restaurar o vigor para as atividades cotidianas
(12)

.
 

 

6. Necessidade de Atividade Física 

É a necessidade do indivíduo de mover-se intencionalmente, sob determinadas 

circunstâncias, usando a capacidade de controle e relaxamento dos grupos musculares, com 

o objetivo de evitar lesões tissulares (vasculares, musculares, osteoarticulares), exercitar-

se, trabalhar, satisfazer outras necessidades, realizar desejos, sentir-se bem, etc
(12)

.
 

 

7. Necessidade de Sexualidade e Reprodução 
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É a necessidade do indivíduo de integrar aspectos somáticos, emocionais, 

intelectuais e sociais, com o objetivo de relacionamento afetivo-sexual com um parceiro, 

obter prazer e procriar
(12)

.
 

 

8. Necessidade de Segurança Física e Meio Ambiente 

É a necessidade do indivíduo, família ou coletividade de proteger-se e de manter 

um meio ambiente livre de agentes agressores, com o objetivo de preservar a segurança 

física e socioambiental
(12)

.
 

 

9. Necessidade de Cuidado Corporal e Ambiental 

É a necessidade do indivíduo para, deliberada, responsável e eficazmente, realizar 

atividades, com o objetivo de preservar seu asseio corporal e apresentação pessoal, da 

família e coletividade; e para manter o ambiente domiciliar e entorno em condições que 

favoreçam a saúde
(12)

.
 

 

10. Necessidade de Integridade Física 

É a necessidade do indivíduo em manter as características orgânicas de elasticidade, 

sensibilidade, vascularização, umidade e coloração do tecido epitelial, subcutâneo e 

mucoso, com o objetivo de proteger o corpo
(12)

.
 

 

11. Necessidade de Regulação: Crescimento Celular e Desenvolvimento Funcional 

É a necessidade do indivíduo de que o organismo mantenha a multiplicação celular 

e o crescimento tecidual, assim como de receber a estimulação adequada, com o objetivo 

de crescer e desenvolver-se dentro dos padrões da normalidade
(12)

.
 

 

12. Necessidade de Regulação Vascular 

É a necessidade do indivíduo de que sejam transportados e distribuídos, por meio 

do sangue, nutrientes vitais para os tecidos e removidas substâncias desnecessárias, com o 

objetivo de manter a homeostase dos líquidos corporais e a sobrevivência do organismo
(12)

.
 

 

13. Necessidade de Regulação Térmica 
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É a necessidade do indivíduo de obter equilíbrio entre a produção e perda de 

energia térmica, com o objetivo de manter uma temperatura corporal central (temperatura 

interna) entre 35,5°C e 37,4°C
(12)

.
 

 

14. Necessidade de Regulação Neurológica 

É a necessidade do indivíduo de preservar ou restabelecer o funcionamento do 

sistema nervoso, com o objetivo de coordenar as funções e atividades do corpo e alguns 

aspectos do comportamento
(12)

.
 

 

15. Necessidade de Regulação Hormonal 

É a necessidade do indivíduo de preservar ou restabelecer a liberação e a ação de 

substâncias ou fatores que atuam na coordenação de atividades/funções específicas do 

corpo
(12)

.
 

 

16. Necessidade de Sensopercepção 

É a necessidade do indivíduo de perceber o meio através de estímulos nervosos, 

com o objetivo de interagir com os outros e perceber o ambiente
(12)

.
 

 

17. Necessidade Terapêutica e de Prevenção 

É a necessidade do indivíduo de lidar com eventos do ciclo vital e situações do 

processo saúde e doença, o que inclui buscar atenção profissional, com o objetivo de 

promover, manter e recuperar a saúde, prevenir doenças e agravos à saúde, readaptar ou 

habilitar funções ou obter cuidados paliativos para uma morte digna
(12)

.
 

 

Necessidades Psicossociais 

18. Necessidade de Comunicação 

É a necessidade do indivíduo de enviar e receber mensagens utilizando linguagem 

verbal (palavra falada e escrita) e não verbal (símbolos, sinais, gestos, expressões faciais), 

com o objetivo de interagir com os outros
(12)

.
 

 

19. Necessidade de Gregária 
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É a necessidade do indivíduo de viver em grupo, com o objetivo de interagir com os 

outros e realizar trocas sociais
(12)

.
 

 

20. Necessidade de Recreação e Lazer 

É a necessidade do indivíduo de dispor de tempo livre, recursos materiais e 

ambientais e de acesso e entretenimento, distração e diversão
(12)

.
 

 

21. Necessidade de Segurança Emocional 

É a necessidade do indivíduo de ter consciência e saber lidar com os próprios 

sentimentos e emoções e de confiar nos sentimentos e emoções dos outros em relação a si, 

com o objetivo de sentir-se seguro emocionalmente
(12)

.
 

 

22. Necessidade de Amor e Aceitação 

É a necessidade do indivíduo de ter sentimentos e emoções em relações às pessoas 

em geral, com o objetivo de ser aceito e integrado aos grupos, de ter amigos e família
(12)

.
 

 

23. Necessidade de Autoestima, Autoconfiança e Autorrespeito 

É a necessidade do indivíduo de sentir-se adequado para enfrentar os desafios da 

vida, de ter confiança em suas próprias ideias, de ter respeito por si próprio, de se valorizar, 

de se reconhecer merecedor de amor e felicidade, de não ter medo de expor suas ideias, 

desejos e necessidades, com o objetivo de obter controle sobre a própria vida, de sentir 

bem-estar psicológico e de perceber-se como o centro vital da própria existência
(12)

.
 

 

24. Necessidade de Liberdade e Participação 

É a necessidade que cada indivíduo tem de agir conforme a sua própria 

determinação dentro de uma sociedade organizada, respeitando os limites impostos por 

normas (sociais, culturais, legais) definidas. Em resumo, é o direito que cada um tem em 

concordar ou discordar, informar e ser informado, delimitar e ser delimitado, com o 

objetivo de ser livre e preservar sua autonomia
(12)

.
 

 

25. Necessidade de Educação para a Saúde/Aprendizagem 



 
 

37 

 

É a necessidade do indivíduo de adquirir conhecimento e desenvolver habilidades 

cognitivas e psicomotoras, com o objetivo de expressar comportamentos saudáveis e 

responder a situações do processo saúde e doença, novas ou já conhecidas
(12)

.
 

 

26. Necessidade de Autorrealização 

É a necessidade do indivíduo de realizar e de desenvolver suas capacidades físicas, 

mentais, emocionais e sociais, com o objetivo de ser o tipo de pessoa que deseja e alcançar 

metas que estabeleceu para sua vida
(12)

.
 

 

27. Necessidade de Espaço 

É a necessidade do indivíduo de delimitar-se no ambiente físico, ou seja, expandir-

se ou retrair-se, com o objetivo de preservar a individualidade e a privacidade
(12)

.
 

 

28. Necessidade de Criatividade 

É a necessidade do indivíduo de ter ideias e produzir novas coisas, novas formas de 

agir, com o objetivo de alcançar satisfação pessoal e sentir-se produtivo e capaz
(12)

.
 

 

Necessidades Psicoespirituais 

29. Necessidade de Religiosidade e Espiritualidade 

É a necessidade dos seres humanos de estabelecer relacionamento dinâmico com 

um ser ou entidade superior, com o objetivo de sentir bem-estar espiritual e de ter crenças 

relativas a um sentido da importância da vida
(12)

. 
  

 

A enfermagem deve assistir o paciente no atendimento de suas necessidades 

básicas, de forma a torná-lo independente desta assistência, pela sua recuperação, ensino e 

orientações, bem como manter e promover a saúde juntamente com outros profissionais da 

saúde. 

Neste contexto, o cuidado é o foco da enfermagem. Todavia, a assistência a ser 

prestada trata-se de um processo interativo, com saberes estruturados e ações que se 

configuram como intervenções, relações e subjetividades. Assim, a prestação do cuidado 

pode ser organizada por meio do Processo de Enfermagem. 
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2.6 Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) e o Processo de 

Enfermagem (PE) 

O enfermeiro é o profissional que sistematiza todo o processo de assistência a ser 

desenvolvido em relação ao paciente e tudo o que o envolve dentro do contexto hospitalar 

e ambulatorial. E ele tem quatro atividades fundamentais que norteiam a sua profissão: 

assistencial, gerencial, educativa e de pesquisa, sendo, a interseção entre estas, um fator 

importante para uma assistência de enfermagem segura
(5,10)

.  

A SAE é uma ferramenta importante de gerência do cuidado, uma vez que o 

enfermeiro, ao realizá-la, pode organizar o trabalho e definir as atividades pertinentes ao 

perfil de seu paciente, priorizando as de maior relevância e impacto social, principalmente 

quando se gerencia unidades públicas de saúde
(5,10)

. 

A utilização da SAE é a principal estratégia para melhorar a qualidade da 

assistência oferecida e propicia conhecimento individualizado e integral aos pacientes. 

Também pode contribuir para que a enfermagem adquira autonomia profissional, pois 

utiliza bases científicas e teóricas que só serão alcançadas com a aplicação sistemática do 

Processo de Enfermagem
(5,10)

. 

É preciso entender que há diferença entre SAE e PE: SAE é um conjunto de 

ferramentas que instrumentalizam o enfermeiro, já o PE constitui uma metodologia que 

orienta o cuidado profissional de enfermagem e a documentação
(10,21)

.  

Portanto, cabe ressaltar que a SAE e o PE são inter-relacionados, apesar de suas 

especificidades conceituais e operacionais. Quando incorporados no processo de trabalho, 

permitem organizar e avaliar a prática de enfermagem de forma a melhorá-la e a garantir a 

continuidade das informações sobre o cuidado. Por fim, o PE é uma ferramenta importante 

da SAE, garantindo ao usuário a individualidade da atenção à saúde
(5,10)

. 

A partir dos trabalhos de Horta, ocorreram importantes avanços na enfermagem 

brasileira, como já descrito anteriormente. Em 1967, foram encontrados estudos desta 

teórica sobre uma enfermagem de atenção integral ao ser humano, não apenas focada na 

visão cartesiana de saúde, em que o enfermeiro deve realizar o PE como fator 

imprescindível para alçar um planejamento adequado e individualizado da assistência. 

O Processo de Enfermagem é uma atividade propositada, lógica e racional, por 

meio da qual a prática de enfermagem é desempenhada sistematicamente. Como método 

para organização da assistência, essa metodologia compreende seis passos inter-
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relacionados: histórico de enfermagem (coleta de dados), diagnóstico de enfermagem, 

plano assistencial, prescrição de enfermagem, evolução de enfermagem e prognóstico de 

enfermagem
(13)

.
 
Entretanto, no atual momento, o PE se operacionaliza nas seguintes etapas: 

coleta de dados, diagnósticos de enfermagem, planejamento, implementação da assistência 

de enfermagem e avaliação dos resultados
(10,33)

. As etapas do PE estão descritas abaixo.  

 

1 - Histórico de enfermagem ou coleta de dados 

Coleta de dados de enfermagem ou Histórico de enfermagem é um processo 

deliberado, sistemático e contínuo, realizado com o auxílio de métodos e técnicas variadas, 

que tem por finalidade a obtenção de informações sobre a pessoa, família ou coletividade 

humana e sobre suas respostas em um dado momento do processo saúde e doença
(10)

. 

Nesta etapa, o enfermeiro procede a entrevista e o exame físico do paciente, com o 

intuito de identificar os problemas de enfermagem, que correspondem a situações ou 

condições decorrentes dos desequilíbrios das necessidades básicas do indivíduo, família ou 

comunidade
(13)

. 

A coleta de dados pode ser desenvolvida por meio de um instrumento específico e 

previamente organizado, o qual deve ser conciso, claro e preciso, e realizada por ocasião 

do primeiro contato do enfermeiro com o paciente ou da sua admissão. Quando se pensa 

em elaborar um formulário ou instrumento de histórico de enfermagem, não podem ser 

esquecidos os aspectos do ser humano, além do fator biológico
(10,13)

. 

No que se refere à pediatria, a avaliação deve ser mais rigorosa, pois, na maioria 

das vezes, as crianças não conseguem expressar suas necessidades, as quais precisam ser 

identificadas pela perspicácia do enfermeiro, proporcionando maior exatidão na 

identificação dos problemas e diagnósticos de enfermagem e, consequentemente, mais 

eficácia no planejamento da assistência. 

Os dados em pediatria, majoritariamente, são informados pelos responsáveis do 

paciente, o que requer maior entendimento do enfermeiro com a família/responsáveis, 

corroborando a visão de cuidado centrado na família e não apenas no paciente. 

 

2 - Diagnóstico de enfermagem 
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Corresponde ao segundo passo do PE. Após a identificação dos problemas de 

enfermagem e das necessidades humanas afetadas, são definidos os diagnósticos de 

enfermagem pertinentes.  

O diagnóstico de enfermagem é um julgamento clínico sobre as respostas de um 

indivíduo e família a problemas de saúde/processos da vida reais ou potenciais. Fornece a 

base para a seleção das intervenções de enfermagem, tendo em vista o alcance dos 

resultados que são de responsabilidade do enfermeiro
(13,33)

.
 
Além disso, direciona o 

cuidado, facilita a pesquisa e o ensino, estimula o paciente a participar de seu tratamento e 

do plano terapêutico e contribui para a expansão dos conhecimentos próprios da 

enfermagem
(34)

.  

  

3 - Plano assistencial ou planejamento 

Nesta fase, o enfermeiro define a assistência de enfermagem que deve ser realizada 

pela equipe. Resulta da análise dos diagnósticos de enfermagem e do grau de dependência 

do paciente em relação à assistência, o qual se subdivide em dois grupamentos: 

dependência total, ou seja, a equipe deve efetivamente realizar todos os cuidados; ou 

parcial, sendo este subdividido em ajudar, orientar, supervisionar ou encaminhar
(13)

.
 

 

4 - Plano de cuidados ou prescrição de enfermagem 

É a prescrição formal do planejamento, no formato de um plano de cuidados de 

enfermagem, a fim de que seja documentado e entregue à equipe para a realização dos 

cuidados de enfermagem pertinentes a cada diagnóstico identificado. As prescrições de 

cuidados devem estar bem redigidas e despertar o interesse da equipe de enfermagem, 

tanto para ler quanto para realizar
(33)

.
 

 

5 - Evolução de enfermagem ou avaliação 

Nesta etapa, o enfermeiro registra no prontuário do paciente a avaliação das 

mudanças sucessivas que ocorreram enquanto esteve sob seus cuidados. É uma avaliação 

global sobre os efeitos do plano de cuidados no paciente
(13)

. Pela evolução, é possível 

avaliar a resposta do paciente à assistência de enfermagem implementada
(13)

.
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6 - Prognóstico de enfermagem  

É uma estimativa da capacidade do paciente em atender às suas necessidades após a 

implementação do plano assistencial e à luz dos dados fornecidos pela evolução de 

enfermagem
(13)

. 

Nos serviços de pediatria, pode-se considerar um bom prognóstico aquele em que a 

criança consegue realizar o autocuidado ou que a família mantém os cuidados de saúde por 

ocasião da alta hospitalar.  

 

2.7 Utilização de um conjunto de dados mínimos de enfermagem 

Em busca da otimização da coleta e registro de dados de forma mais concisa e 

precisa, foi utilizado o Conjunto de Dados Mínimos de Enfermagem na elaboração do 

instrumento deste estudo, para facilitar o planejamento da assistência de enfermagem. 

Importa destacar que um dos grandes desafios da enfermagem é estabelecer uma 

base sólida de conhecimentos em meio ao avanço científico e tecnológico, de forma a 

manter uma estrutura organizada de informações e apresentar as sua contribuições para a 

saúde dos pacientes
(35)

. 

Como prestador do cuidado ao paciente, o enfermeiro precisa de informações para 

organizar e administrar uma assistência de qualidade, as quais são geradas a partir dos 

dados, indispensáveis à elaboração e execução dos cuidados essenciais. Todavia, a 

inexistência de um consenso sobre quais dados deveriam ser coletados favoreceu o 

desenvolvimento de instrumentos extensos e volumosos
(35)

. 

Uma das soluções para este problema foi estimular os enfermeiros quanto à 

informatização de dados e dos serviços de enfermagem. Nesse contexto, o assunto foi 

abordado em 1985 por um grupo de pesquisadores dos Estados Unidos da América, que 

desenvolveu um conjunto de dados específicos da Enfermagem para aplicação em cinco 

locais de atuação: hospitais, ambulatórios, domicílios, comunidades e instituições de longa 

permanência. Posteriormente, em 1988, estes dados foram padronizados, sendo 

denominados Nursing Minimum Data Set – NMDS (Conjunto de Dados Mínimos de 

Enfermagem)
(35)

. 

Este Conjunto de Dados Mínimos de Enfermagem vem sendo utilizado em muitos 

países, como Estados Unidos da América, Bélgica, Canadá, Austrália e em alguns países 
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da Europa. Por sua vez, no Brasil, ele tem sido utilizado como ferramenta auxiliar na 

documentação manual ou informatizada da prática profissional em algumas áreas da 

saúde
(35)

. 

O desenvolvimento de instrumentos para documentação da prática profissional 

utilizando o Conjunto de Dados referido vem despertando o interesse na área da saúde da 

criança e do adolescente. Tal Conjunto de Dados tem por objetivo estabelecer um 

mecanismo que facilite a comparação dos dados de enfermagem entre populações clínicas, 

cenários e ambientes diversos e áreas geográficas, assim como também descrever os 

cuidados de enfermagem com pacientes e familiares, demonstrando ou projetando 

tendências quanto aos cuidados prestados de acordo com os diagnósticos estabelecidos
(35)

. 

O Nursing Minimum Data Set é composto por 16 itens, divididos em três 

categorias: dados do serviço, dados demográficos do paciente e dados do cuidado de 

enfermagem
(35)

. Os dados do serviço incluem: identificação do serviço de saúde; número 

do registro do paciente; número do registro do profissional que prestou o serviço; data da 

admissão; data da alta; dados de encaminhamento; e dados sobre tipo de pagamento pelo 

serviço prestado
(35)

. Os dados demográficos compreendem: identificação pessoal; data de 

nascimento; sexo; raça e etnia;  e residência
(35)

. Por conseguinte, os cuidados de 

enfermagem envolvem: o diagnóstico de enfermagem; a intervenção de enfermagem; e os 

resultados de enfermagem
(35)

.
 

 

2.8 Taxonomia da NANDA- I 2018-2020, NIC e NOC 

As taxonomias da classificação NANDA-I, NIC e NOC são uma estratégia 

facilitadora da implementação da SAE, pois se completam quando utilizadas 

conjuntamente
(34)

. 

A necessidade de uma padronização da linguagem para definir os conhecimentos 

específicos da enfermagem ganhou dimensões significativas na década de 1970, na 

América do Norte. Assim, almejando essa padronização e refletindo a necessidade de se 

desenvolver uma terminologia para descrever os problemas de saúde diagnosticados e 

tratados por enfermeiros, em 1973, foi realizada a 1ª Conferência Nacional sobre 

Classificação dos Diagnósticos de Enfermagem
(36)

. 



 
 

43 

 

Em 1982, aconteceu a 5ª Conferência Nacional sobre Classificação dos 

Diagnósticos e foi apresentada uma lista de 50 Diagnósticos, sendo esta aceita para testes 

clínicos, que posteriormente originou a criação da North American Nursing Diagnosis 

Association (NANDA)
 (36)

. 

A NANDA-I é um sistema de classificação que organiza os diagnósticos com a 

finalidade de promover sua reflexão e compreensão. Ao contrário do Código Internacional 

de Doenças (CID), que procura descrever uma doença, preocupa-se em identificar a 

situação de saúde/doença dos indivíduos internados, resultando em um cuidado de 

enfermagem individual e integral fundamentado no conhecimento científico de descrever a 

reação do paciente diante da doença
(36)

. 

A primeira taxonomia da NANDA-I foi aprovada em 1986, sendo organizada em 

novos padrões de resposta da pessoa (trocar, comunicar, relacionar, valorizar, escolher, 

mover, perceber, conhecer e sentir). Em 2001, foi publicada a taxonomia II, 

caracterizando-se por ser multiaxial e com flexibilidade da nomenclatura, o que permitiu 

modificações e inclusão de novos diagnósticos
(36)

. 

A estrutura da taxonomia II da NANDA-I possui 03 níveis: domínios, classes e 

diagnósticos de enfermagem, compondo-se de 13 domínios, 47 classes e 244 diagnósticos. 

Um domínio é uma esfera de conhecimentos, influências e questionamento, ao passo que 

uma classe é um grupo, conjunto ou tipo que partilha atributos comuns
(36)

. 

Desde a sua criação, a NANDA-Internacional tem contribuído de forma 

significativa para a definição de uma linguagem padronizada sobre o cuidado de 

enfermagem. Trata-se de uma taxonomia em constante processo de reavaliação a fim de 

que possa representar mais fidedignamente as necessidades de cuidado de enfermagem do 

paciente. Nesse contexto, o Processo de Enfermagem é a ferramenta mais adequada para 

nortear a tomada de decisão e a prestação do cuidado, favorecendo, assim, a qualificação e 

o desenvolvimento do papel do enfermeiro no âmbito dos serviços de saúde. Inúmeros 

artigos científicos apontam os Diagnósticos de enfermagem da NANDA-I como os mais 

frequentemente aplicados na realização do Processo de Enfermagem
(36)

. 

As pesquisas para desenvolvimento de um vocabulário e classificação das 

intervenções de enfermagem começaram em 1987, com a formação de uma equipe liderada 

por Joanne McCloskey e Glória Bulechek na University of Iowa. A equipe desenvolveu a 
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Classificação das Intervenções de Enfermagem (NIC), uma classificação abrangente e 

padronizada das intervenções, publicada pela primeira vez em 1992
(36)

. 

Diferente dos diagnósticos de enfermagem ou resultados de pacientes, em que o 

foco da atenção reside no paciente, as intervenções de enfermagem enfocam o 

comportamento de enfermagem – as ações de enfermagem que auxiliam o paciente a 

progredir em direção ao resultado desejado
(14)

. 

A Nursing Interventions Classification (NIC) define intervenções de enfermagem 

como qualquer tratamento baseado no julgamento e no conhecimento clínico que um 

enfermeiro realiza para melhorar os resultados do paciente e define atividades de 

enfermagem como condutas ou ações específicas tomadas para implementar uma 

intervenção de enfermagem que auxilie os pacientes a progredir em direção ao resultado 

desejado
(37)

. 

Cada intervenção da NIC consiste em um nome de identificação, uma definição, um 

conjunto de ações e princípios constituintes da prestação da intervenção e uma pequena 

lista de leituras sugeridas sobre conhecimentos pertinentes. O nome de identificação da 

intervenção e sua definição constituem o conteúdo da intervenção padronizado e que não 

deve ser alterado quando a NIC é utilizada na documentação da assistência. Todavia, a 

assistência deve ser individualizada por meio da escolha das atividades. De uma lista 

contendo aproximadamente 10-30 atividades por intervenção, o enfermeiro seleciona 

aquelas que considera mais apropriadas para um determinado indivíduo/família, podendo 

acrescentar novas atividades, caso seja necessário. Entretanto, todas as modificações e 

adições devem ser congruentes com a definição da intervenção
(37)

. 

A NIC é atualizada continuamente e já foi publicada em seis edições. A edição de 

2016 contém 554 intervenções e quase 13.000 atividades
(37)

. 

Em 1991, sob a liderança de Marion Meridean Maas, uma equipe de pesquisa foi 

formada na University of Iowa com o objetivo de desenvolver uma classificação de 

resultados de pacientes correlacionada à assistência de enfermagem. O trabalho da equipe 

resultou na criação da Classificação de Resultados (NOC), uma classificação abrangente e 

padronizada dos resultados de pacientes que pode ser utilizada na avaliação dos resultados 

das intervenções de enfermagem. Os resultados do paciente servem de critério para julgar o 

sucesso de uma intervenção de enfermagem
(14)

. 
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Os resultados da NOC podem ser utilizados para monitorar o progresso ou a falta 

de progresso ao longo de um episódio inteiro de atendimento e através de diferentes 

cenários de prestação de assistência
(14)

. 

A ligação entre NANDA-NIC-NOC é definida como uma associação entre um 

diagnóstico e uma intervenção de enfermagem que, de forma conjunta, obtém um resultado 

e/ou soluciona um problema, possibilitando o raciocínio diagnóstico e a tomada de 

decisão
(14,37)

. 

As ligações entre diagnósticos NANDA-I e resultados NOC sugerem as relações 

existentes entre o problema ou condição atual do paciente e os aspectos a serem resolvidos 

ou melhorados por meio de uma ou mais intervenções. Por outro lado, as ligações 

existentes entre os diagnósticos da NANDA-I e as intervenções da NIC sugerem a relação 

existente entre o problema apresentado pelo paciente e as ações de enfermagem que irão 

resolver ou amenizar esse problema. Assim, as ligações estabelecidas entre resultados da 

NOC e intervenções da NIC sugerem uma relação semelhante, voltada para a resolução de 

um problema e as ações de enfermagem dirigidas à resolução desse problema, isto é, o 

resultado que se espera ser influenciado pela(s) intervenção/intervenções
(14)

. 

 

2.9 Tecnologia assistencial em enfermagem 

Definir tecnologia em enfermagem é fundamental, tendo em vista que o produto 

deste estudo se trata da elaboração de uma tecnologia assistencial em enfermagem.  

No contexto da saúde, a tecnologia não se opõe ao toque humano, mas se configura 

como agente e objeto deste toque, confirmando seu lado objetivo e social. Sua finalidade é 

tornar mais eficiente a atividade humana, e por consequência a assistência de enfermagem, 

através da produção ou aperfeiçoamento das tecnologias, que direta ou indiretamente estão 

a serviço do cuidado
(38-39)

. 

As tecnologias envolvidas nos atendimentos em saúde se classificam em: a) leves: 

como as relações do tipo produção de vínculo, acolhimento e gestão como uma forma de 

governar processos de trabalho; b) leve-duras: saberes estruturados que operam no 

processo de assistência em saúde, como a clínica médica, psicanalítica e epidemiológica; e 

c) duras: material concreto, como máquinas, normas e estruturas organizacionais
(40)

. 
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A ideia de tecnologia é compreendida por alguns autores como o resultado de 

processos concretizados a partir da experiência presente na vivência do dia a dia e da 

pesquisa para o desenvolvimento de um conjunto de conhecimentos científicos e a 

elaboração de produtos materiais, ou não, com o objetivo de provocar intervenções sobre 

uma determinada situação prática
(41-42)

. Reitera-se que a situação prática deste estudo 

constitui a assistência ao paciente pediátrico em pré-operatório e sua família. 

A tecnologia assistencial em enfermagem é conceituada como aplicação sistemática 

de conhecimentos científicos para possibilitar melhores processos de enfermagem no 

atendimento ao paciente, valorizando a profissão na medida em que utiliza seus próprios 

meios, conhecimentos, teorias e técnicas, em um conjunto de ações sistematizadas e 

instrumentais para a prestação de uma assistência de qualidade
(42)

. 

O cuidado realizado pela enfermagem é um processo que envolve inúmeras ações e, 

diante da complexidade para sua realização, faz-se necessária a utilização de tecnologias 

apropriadas, buscando sempre a harmonia entre o cuidado e a tecnologia
(43-44)

. 
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3. MÉTODO 

3.1 Tipo de estudo 

Trata-se de um estudo do tipo metodológico. Este tipo de delineamento visa ao 

desenvolvimento, validação e avaliação de ferramentas e
 

reside na construção de 

instrumentos que sejam confiáveis, precisos e proficientes para que possam ser aplicados 

por outros pesquisadores
(45-46)

. 

O processo de validação examina determinado instrumento ou inferência realizada 

iniciando por escores estabelecidos. A validade evidencia se o que está sendo medido é 

aquilo que o pesquisador pretendia, ou seja, se os itens representam adequadamente todo o 

conteúdo a ser abordado no instrumento e se o público-alvo compreende os itens 

abordados
(47-48)

. Consta-se que há diferentes formas de desenvolver um estudo 

metodológico de validação de instrumento. Neste estudo, optou-se pela validade de 

conteúdo, que visa examinar a capacidade dos itens de representar apropriadamente o 

conteúdo abordado no instrumento
(4,46)

. 

 

3.2 Elaboração do instrumento para consulta de enfermagem ao paciente pediátrico 

em pré-operatório no ambulatório especializado 

É importante ressaltar que os instrumentos constituem importantes ferramentas, 

pois direcionam de maneira segura qualquer atividade profissional. No mesmo sentido, é 

oportuno reiterar que o atendimento de enfermagem demanda direção, sistematização, 

organização e embasamento científico, premissa que encontra respaldo nas teorias de 

enfermagem
(13)

. 

Mediante o propósito deste estudo, o instrumento foi estruturado de acordo com as 

fases do PE, preconizado pelas resoluções do Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) 

nº 358/2009 e 429/2012, que estabelecem a SAE e o PE nas unidades de saúde, quais 

sejam, a coleta de dados, diagnóstico de enfermagem, ações e intervenções de enfermagem 

e resultados esperados/alcançados, bem como o registro formal destas, realizados em 

ambientes públicos e privados em que ocorrerem o cuidado profissional de enfermagem
(10)

. 

Para a elaboração do instrumento, foi utilizada como referencial teórico-analítico a 

Teoria das Necessidades Humanas
(12)

, fundamental para a construção de parte da coleta de 
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dados presente no instrumento. Além disso, o conceito do Conjunto de Dados Mínimos de 

Enfermagem (Nursing Minimum Data Set – NMDS) foi utilizado como importante 

ferramenta para definir os dados de: identificação do serviço de saúde, do paciente e dados 

dos cuidados de enfermagem
(35)

. 

A revisão da literatura subsidiou toda a discussão referente aos diagnósticos e 

intervenções de enfermagem apreendidos para o paciente pediátrico em pré-operatório, 

como também a elaboração do instrumento.  

Para a elaboração do instrumento de consulta de enfermagem, o percurso 

metodológico deste estudo contemplou cinco etapas (Figura 1) descritas a seguir. 

 

Figura 1 - Percurso metodológico para a elaboração do instrumento. Niterói, RJ, Brasil, 

2020. 

 
Fonte: Elaborado pela autora, 2020. 

 

Primeira Etapa - Identificação dos diagnósticos e intervenções de enfermagem 

A primeira etapa consistiu na realização de duas revisões integrativas da literatura: 

a primeira, com o objetivo de identificar os possíveis diagnósticos de enfermagem para o 
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paciente pediátrico em pré-operatório de cirurgia eletiva; e a segunda revisão, identificar as 

intervenções de enfermagem para o paciente pediátrico em pré-operatório. 

Revisão integrativa da literatura é um método utilizado na Prática Baseada em 

Evidências e tem como propósito agrupar e recopilar resultados de pesquisa sobre um 

determinado tema ou questão, de maneira ordenada, contribuindo para o aprofundamento 

da temática do estudo, além de apontar lacunas do conhecimento que precisam ser 

preenchidas com a realização de novos estudos
(49)

. 

Neste estudo, as revisões integrativas tiveram suas etapas seguidas cautelosamente: 

definição da questão de pesquisa, estabelecimento de critérios de inclusão e exclusão para 

a busca na literatura, definição das informações a serem extraídas dos estudos, avaliação 

dos estudos incluídos, interpretação dos resultados e síntese dos dados
(49)

.
 

 

Segunda Etapa – Discussão e avaliação dos diagnósticos para priorizar 

diagnósticos voltados ao paciente pediátrico em pré-operatório 

A discussão e avaliação dos diagnósticos encontrados na revisão da literatura 

ocorreram na instituição, local da pesquisa, mediante dois encontros com enfermeiros do 

próprio instituto, buscando priorizar os diagnósticos de enfermagem voltados para o 

paciente cirúrgico em pré-operatório. 

Para os encontros, foram contatadas sete enfermeiras para aferição de 

disponibilidade. Todas quiseram participar e foram convidadas formalmente com convite 

impresso. Neste, constava os objetivos dos encontros e da pesquisa, bem como a 

informação do TCLE, que seria entregue no dia do encontro. 

Como forma de operacionalizar as atividades durante os encontros, seguiu-se um 

roteiro previamente elaborado (Apêndice A).  

O primeiro encontro foi realizado na instituição em uma sala própria para reuniões, 

agendado previamente no dia 11 de março, com duração de 1h 40 min. O ambiente foi 

preparado com iluminação e ventilação adequada, material específico e reservado: lanche, 

água, sucos e uma pequena lembrança (xícara personalizada) com mensagem gravada.  

Previamente ao início da reunião, realizou-se a entrega do TCLE (Apêndice B) e 

solicitou-se a concordância formal das participantes, conforme preconiza a Resolução CNS 

466/2012 do MS, que regulamenta a pesquisa com seres humanos no Brasil.  
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Inicialmente, procedeu-se com breve introdução por parte do 

moderador/pesquisador, apresentando os objetivos da pesquisa e dos encontros, 

informando e esclarecendo dúvidas sobre o estudo, favorecendo e estimulando as 

discussões do grupo
(45)

. Para o desenvolvimento da dinâmica, foram utilizados papéis, 

canetas coloridas e fita, distribuídos para os participantes, e realizada uma problematização 

do tema. Como o foco do primeiro encontro seriam as discussões dos problemas e 

diagnósticos de enfermagem, foi então perguntado às enfermeiras: “Quais os problemas e 

diagnósticos de enfermagem possíveis para o paciente pediátrico em pré-operatório?”. As 

participantes tiveram 15 minutos para escrever.  

As enfermeiras preencheram os post-its distribuídos com diagnósticos e problemas 

de enfermagem. Em seguida, essas informações foram compiladas e foi realizada a 

exposição dos diagnósticos encontrados pela revisão científica para o paciente pediátrico, 

já correlacionados com os diagnósticos da NANDA. 

Os participantes receberam um quadro (Apêndice C) com os diagnósticos de 

enfermagem a ser discutidos e avaliados quanto à ligação deles com o paciente pediátrico 

em pré-operatório de cirurgia eletiva. Ao mesmo tempo, as informações sobre os 

diagnósticos de enfermagem (definições, características, fatores relacionados, populações 

em risco e condições associadas) foram disponibilizadas em Power point. 

Após a devolução dos formulários, os participantes foram convidados a participar 

de um coffee break e o encontro foi encerrado. 

Para que os participantes concluíssem a identificação dos diagnósticos de 

enfermagem, foi necessário um segundo encontro. Todavia, em virtude da pandemia do 

vírus da Síndrome Respiratória Aguda Grave de Coronavírus 2 (SARS-CoV-2) em curso, 

este encontro não foi realizado de forma presencial, como planejado, e sim remotamente. O 

condensado de informações (Apêndice D) com 35 diagnósticos discutidos e aprovados no 

primeiro encontro e 07 sugeridos pela pesquisadora, totalizando 42 diagnósticos de 

enfermagem, foi encaminhado via e-mail para aprovação das enfermeiras. Por sua vez,  os 

diálogos foram virtualizados pelo aplicativo WhatsApp. Os diagnósticos com aprovação 

maior que 50% foram utilizados na elaboração do instrumento e validados posteriormente 

pelos experts com índice de concordância superior a 70%. 

 

Terceira Etapa - Elaboração do instrumento  



 
 

51 

 

Nesta etapa, foram utilizadas referências específicas: o Conjunto de Dados 

Mínimos de Enfermagem, as Necessidades Humanas de Wanda Horta com algumas 

adequações de Garcia e Cubas
(12)

; os diagnósticos e as intervenções de enfermagem 

correlacionados pelas ligações NANDA-NIC-NOC.  

 

Quarta Etapa - Validação do instrumento 

A validação do instrumento ocorreu a partir de “rodadas” entre profissionais 

experts mediante a avaliação eletrônica do material, no que tange ao conteúdo. Nesta fase, 

foi utilizado o método Delphi
(46,48,50)

.
 

Os experts realizaram a validação considerando a pertinência dos dados referentes 

ao paciente pediátrico e do planejamento da assistência de enfermagem. Os juízes experts 

receberam convites (Apêndice E) encaminhados por e-mail ou pelo aplicativo WhatsApp, 

no qual constava um link de acesso ao Google Formulários. 

O formulário possuía três seções: a primeira continha uma apresentação do estudo e 

das pesquisadoras e o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (Apêndice F). 

Ressalta-se que a concordância em participar da pesquisa foi obrigatória para seguir para a 

segunda seção. Nesta, havia a caracterização dos experts (Apêndice G) e, na última, 

constava um questionário para validação do instrumento (Apêndice H). 

Após o preenchimento pelos experts, os dados coletados foram devolvidos por e-

mail. 

 

Quinta Etapa – Reestruturação da versão final do instrumento 

O instrumento foi reestruturado com base nos itens validados após as rodadas com 

os experts
(46,51)

. 

Após a finalização do processo de validação, foi elaborada a versão final do 

instrumento com todos os itens validados pelos experts. 

 

3.3 População do estudo  

A composição dos profissionais, para discussão e avaliação dos diagnósticos de 

enfermagem com a finalidade de priorizar diagnósticos voltados ao paciente pediátrico em 
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pré-operatório, foi realizada com seis enfermeiras. A seleção destas enfermeiras ocorreu a 

partir dos seguintes critérios: ser enfermeira da instituição e ter prática no atendimento das 

crianças cirúrgicas.  

A validação do conteúdo do instrumento pela Técnica Delphi foi realizada por 

outros profissionais, denominados experts, correspondendo a especialistas, ou seja, 

enfermeiros com vasta experiência teórica e prática relacionada à enfermagem pediátrica, 

cirurgia pediátrica e ao Processo de Enfermagem. Tais profissionais realizaram a validação 

considerando pertinência dos dados referentes ao paciente pediátrico e do planejamento da 

assistência de enfermagem.  

Recomenda-se entre cinco e dez experts para validação, com base nos seguintes 

critérios: ter experiência clínica; publicar e pesquisar sobre o tema; ser perito na estrutura 

conceitual envolvida; e ter conhecimento metodológico sobre o processo de validação
(48,52)

.
 

Os experts foram selecionados intencionalmente segundo a sua experiência e 

conhecimento relacionado ao tema do estudo (Quadro 4) e a busca dos mesmos ocorreu 

por meio de consulta aos currículos disponíveis na Plataforma Lattes da CAPES ou por 

indicação de especialistas. 

 

Quadro 4 – Critérios de Fehring para classificação dos experts (especialistas). Niterói, RJ, 

Brasil, 2020. 

Qualificação dos juízes Pontuação 

Título de doutor 4 pontos 

Título de mestre 3 pontos 

Especialização na área de interesse do estudo 2 pontos 

Publicação em periódico sobre a temática de interesse do estudo 2 pontos 

Prática - mínimo cinco anos na área de interesse do estudo 2 pontos 

Participação em evento científico nos últimos 2 anos sobre a temática 

de interesse do estudo 
1 ponto 

Fonte: Adaptado pela pesquisadora segundo os critérios de Fehring
(50). 

 

Os especialistas selecionados alcançaram o mínimo de cinco pontos e mais, ver 

quadro para classificação (Apêndice I). Importante destacar que área de interesse do estudo 

corresponde à sistematização da assistência de enfermagem e/ou enfermagem pediátrica 

e/ou enfermagem perioperatória. 
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3.4 Análise dos dados 

A análise dos dados da revisão integrativa ocorreu por meio da estatística 

descritiva. Esta fase demanda uma abordagem organizada para avaliar o rigor e as 

características de cada estudo e a experiência clínica do pesquisador contribuiu na 

apuração da validade dos métodos e dos resultados, além de auxiliar na determinação de 

sua utilidade na prática
(46)

. 

Na avaliação dos diagnósticos de enfermagem, pelos enfermeiros do instituto, 

foram considerados para inclusão no instrumento os diagnósticos com aprovação igual ou 

superior a 50%. Já a concordância, validação pelos especialistas dos itens do instrumento, 

foi avaliada pelo Índice de Validade de Conteúdo (IVC), o que permitiu analisar os itens 

individualmente empregando uma escala tipo Likert com pontuação de um a quatro
(51)

. 

Para a validação do conteúdo do instrumento, foi analisado o grau de relevância de 

cada item por meio das seguintes alternativas: 4 – extremamente relevante, quando o 

expert considerou muito importante a relação do item com a necessidade humana 

alterada/afetada e com a avaliação e planejamento da assistência de enfermagem; 3 – 

relevante, quando considerou importante; 2 – pouco relevante, o item tem pouca 

importância; e 1 - irrelevante, o item não foi considerado importante quanto aos dados do 

paciente e ao planejamento da assistência de enfermagem
(51)

. 

Quanto ao escore do IVC, este foi calculado por meio da soma de concordância dos 

itens que obtiveram as alternativas 3 e 4 dos especialistas. Quando os itens receberam o 

escore 1 e 2, foram eliminados. Nesse estudo, foram considerados válidos os itens com no 

mínimo 0,7/70% de concordância. Para a avaliação de cada item, foi utilizada a fórmula 

abaixo
(52)

:
 

 

    
                           

                         
 

 

Houve necessidade de outra rodada para avaliação de sugestões e inclusões de itens 

solicitados pelos participantes da primeira rodada, sendo aplicados os termos concordo e 

discordo a cada item analisado. Estes foram considerados validados quando obtiveram 

70% de concordância entre os experts. Para a análise dos resultados, foi empregado o 
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Índice de Conteúdo (IC)
 (44)

.
 

Este método serve para calcular a porcentagem de 

concordância entre os especialistas de acordo com a fórmula abaixo
(52)

:
 

 

 

               
                                     

                             
     

 
Uma vez obtidos os resultados com a aplicação destes índices, o processo de 

validação foi encerrado. 

 

3.5 Local do estudo 

O local do estudo onde será implementado o instrumento validado é um instituto de 

referência na saúde da criança e do adolescente, no qual são realizadas 99 cirurgias 

pediátricas em média por mês. Entre estas, podem ser citadas cirurgias do sistema 

digestivo, trato urinário, sistema respiratório, órgão genital masculino e feminino e do 

sistema nervoso. Do total, 40% em média são cirurgias do sistema digestivo, de acordo 

com dados locais.  

O serviço de cirurgia pediátrica deste instituto fornece cuidados em todo o período 

perioperatório, através de consultas ambulatoriais com cirurgiões e enfermeiros 

especialistas; acesso a serviço de imagens e diagnóstico, com expertises em malformações 

congênitas e patologias cirúrgicas pediátricas; avaliação pré-anestésica com especialistas 

em anestesiologia pediátrica; centro cirúrgico com salas exclusivas para cirurgia pediátrica, 

abastecidas com equipamentos modernos e específicos para o atendimento em 

pediatria/neonatal, equipe especializada com anestesistas, cirurgiões, instrumentadores, 

circulantes e enfermeiras, mais equipe diagnóstica e terapêutica de apoio em endoscopia 

respiratória e digestiva. 

 

3.6 Preceitos éticos da pesquisa  

Esta pesquisa foi submetida à Plataforma Brasil para avaliação de Comitê de Ética 

em Pesquisa (CEP), respeitando os princípios da Resolução 466/2012 da CONEP 

Final%20Paloma%201%20-%20Dissertação.docx#_Hlk51612220
Final%20Paloma%201%20-%20Dissertação.docx#_Hlk51612220
Final%20Paloma%201%20-%20Dissertação.docx#_Hlk51612220
Final%20Paloma%201%20-%20Dissertação.docx#_Hlk51612220
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(Comissão Nacional de Ética em Pesquisa), que regulamenta as pesquisas envolvendo 

seres humanos. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital 

Universitário Antônio Pedro da Universidade Federal Fluminense (UFF) (Anexo A), 

obtendo Parecer Consubstanciado nº 3.627.393 e CAAE nº17565419.1.0000.5243, e 

aprovada pela instituição coparticipante Instituto Fernandes Figueira – IFF/FIOCRUZ – 

RJ/MS, obtendo Parecer Consubstanciado nº3.785.239 e CAAE nº 17565419.1.3001.5269 

(Anexo B). 

É importante destacar que foi garantido, aos participantes da pesquisa, o caráter 

voluntário, anônimo e confidencial do estudo mediante a assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 

Esta pesquisa ofereceu riscos mínimos aos participantes enfermeiros do instituto, 

relativos somente à apresentação de algum tipo de constrangimento ao falar da sua 

experiência e prática na instituição onde atuam e onde foram realizados os encontros ou até 

mesmo de sentirem-se desconfortáveis durante as reuniões. Neste caso, vale reforçar que as 

informações são de uso científico e não avaliativo e que o participante pôde se recusar ou 

desistir de participar em todos os momentos. A recusa não significaria qualquer prejuízo 

em sua relação com o pesquisador ou com a instituição em que o mesmo trabalha. Quanto 

aos participantes experts, os riscos também foram mínimos e referentes a vazamentos de 

informações. Entretanto, as informações foram salvas no computador pessoal da 

pesquisadora, protegido com senha. 

Os benefícios se referem à sistematização da assistência de enfermagem ao paciente 

pediátrico em pré-operatório de cirurgias eletiva. 

Os dados coletados foram utilizados apenas nesta pesquisa e os resultados, 

divulgados em eventos e/ou revistas científicas. Os participantes não tiveram nenhum custo 

ou qualquer ganho financeiro. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Neste capítulo, são apresentados os resultados da pesquisa, de acordo com os 

objetivos específicos traçados para alcançar o objetivo geral.  

 

4.1 Primeira etapa: Identificação dos diagnósticos e intervenções de enfermagem 

Foram realizadas duas revisões integrativas da literatura: a primeira, com objetivo 

de identificar os possíveis diagnósticos de enfermagem para o paciente pediátrico em pré-

operatório de cirurgia eletiva; e a segunda revisão, identificar as intervenções de 

enfermagem para o paciente pediátrico em pré-operatório (Artigo Publicado - Apêndice J). 

 

4.1.1 Primeira revisão integrativa - Identificação dos diagnósticos para o paciente 

pediátrico em pré-operatório de cirurgia eletiva 

A revisão integrativa da literatura possibilitou a seleção de artigos que 

contribuíssem para a identificação dos diagnósticos de enfermagem para o paciente 

pediátrico em pré-operatório de cirurgia eletiva. Assim, foi realizada uma pesquisa na 

plataforma CINAHL e nas bases de dados MEDLINE, LILACS e BDENF, entre os dias 15 

e 30 de janeiro de 2020, utilizando os descritores “Nursing Diagnosis” e “Pediatrics” e o 

operador booleano AND. Como estratégia de busca, filtros com recorte temporal nos 

últimos 5 anos e publicações nos idiomas inglês, português e espanhol.  

O desenvolvimento da revisão integrativa da literatura abrangeu seis etapas
(49)

: 

 

1. Questão de pesquisa: Quais os possíveis diagnósticos de enfermagem para o 

paciente pediátrico em pré-operatório de cirurgia eletiva? 

2. Critérios de inclusão: estudos que abordassem o tema “diagnósticos de enfermagem 

para pacientes pediátricos” e artigos primários que incidissem sobre os diagnósticos 

de enfermagem para pacientes pediátricos. Como critérios de exclusão, foram 

delineados: ser uma dissertação ou tese, nota prévia, opinião de especialista, revisão 

da literatura e todos os artigos que não tivessem os pressupostos definidos nos 

critérios de inclusão. 
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3. As informações extraídas foram: referências, objetivos, resultados e diagnósticos de 

enfermagem (Quadro 5). 

4. Do total de 157 artigos encontrados na revisão, 03 foram excluídos por duplicação, 

154 rastreados, sendo 133 excluídos após leitura do título e do resumo, e 21 

colocados em apreciação; destes, 09 foram excluídos após leitura na íntegra, 

permanecendo 12 artigos relevantes para a pesquisa.  

5. Os estudos foram avaliados e os possíveis diagnósticos elencados. 

6. Realizada a síntese dos resultados da pesquisa de revisão. 

 

Ao realizar a busca sobre a ocorrência de diagnósticos de enfermagem, emergiram 

artigos que apresentam a prática de serviços de enfermagem pediátrica na aplicação do 

Processo de Enfermagem tanto na atenção básica quanto na atenção hospitalar. 

Os 12 artigos selecionados foram analisados e organizados para a coleta dos dados, 

conforme protocolo de revisão. Sendo assim, foram elencados 89 possíveis diagnósticos de 

enfermagem para o paciente pediátrico, demonstrados no Quadro 5. 

 

Quadro 5 – Distribuição dos artigos selecionados na plataforma CINAHL  e nas bases de 

dados MEDLINE, LILACS e BDENF, segundo o tema “diagnósticos de enfermagem para o 

paciente pediátrico em pré-operatório”. Niterói, RJ, Brasil, 2020. 

Referências Objetivo Resultados 
Possíveis Diagnósticos de 

Enfermagem 

 

1º - Oliveira ALGO, 

Silvino ZR. 

Prevalência de 

diagnósticos de 

enfermagem NANDA 

– I em um hospital 

pediátrico. Nursing. 

2017; 20(230):1792-6. 

Identificar a 

prevalência de 

diagnóstico de 

enfermagem 

NANDA – I 

registrados em 

prontuários de 

crianças. 

Identificados 105 

registros descritos como 

diagnósticos de 

enfermagem. Destes, 50 

são NANDA e 20 

atendem parcialmente à 

linguagem. Foram 

apresentados 23 dos 70 

diagnósticos que 

obtiveram frequência 

relativa igual ou 

superior a 1%. 

Risco de infecção, 

Hipertermia, Integridade da 

pele prejudicada, Padrão 

respiratório ineficaz, 

Desobstrução ineficaz de 

vias aéreas, Nutrição 

desequilibrada: menor que as 

necessidades corporais, 

Risco de trauma vascular, 

Mobilidade física 

prejudicada, Integridade 

tissular prejudicada, Dor 

aguda, Risco de desequilíbrio 

eletrolítico, Risco de queda, 

Trocas gasosas prejudicadas, 

Diarreia, Constipação, 

Amamentação ineficaz, 

Risco de desequilíbrio na 

temperatura corporal, Risco 

de aspiração, Mucosa oral 
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Referências Objetivo Resultados 
Possíveis Diagnósticos de 

Enfermagem 

prejudicada, Risco de 

sufocação, Risco de 

comportamento 

desorganizado do bebê, 

Ansiedade, Conforto 

prejudicado. 

2º - Bawa M, Mahajan 

JK, Aggerwal N, 

Sundaram J, Rao KL. 

Barriers to pediatric 

pain management in 

children undergoing 

surgery: a survey of 

health care providers. 

J Pain Palliat Care 

Pharmacother . 2015; 

29:353-8. 

Estudar os fatores 

responsáveis pela 

falta do manejo 

adequado da dor 

em neonatos e 

crianças. 

O manejo da dor em 

neonatos cirúrgicos e 

criança é 

frequentemente 

ignorado. A falta de 

treinamento formal e 

protocolos.  

Dor 

 

3º - Dantas AMN, 

Silva KL, Nóbrega 

MML. Validation of 

nursing diagnoses, 

interventions and 

outcomes in a 

pediatric clinic. Rev 

Bras Enferm. 

2018;71(1):80-8. 

Elaborar as 

definições 

operacionais dos 

diagnósticos, da 

nomenclatura de 

diagnósticos, 

resultados e 

intervenções de 

enfermagem da 

clínica pediátrica 

e realizar a 

validação de 

conteúdo da 

clínica referida. 

126 diagnósticos 

submetidos à validação 

e 55,6% validados. 

Foram realizados seis 

estudos de casos 

utilizando fases do 

Processo de 

Enfermagem baseados 

na Teoria NHB de 

Horta. 

Respiração prejudicada, 

Desidratação, Edema, 

Apetite prejudicado, 

Intolerância alimentar, 

Diarreia, Sono prejudicado, 

Sono preservado, Mobilidade 

física prejudicada, Higiene 

oral prejudicada, Higiene 

corporal preservada, 

Integridade da pele 

prejudicada, Hipertermia, 

Risco de infecção, Dor, Falta 

de conhecimento da 

mãe/sobre a doença e 

tratamento, Atividades de 

recreação interrompida. 

 4º -  Dantas AMN, 

Gomes GLL, Silva 

KL, Nóbrega MML. 

Diagnósticos de 

enfermagem para as 

etapas do crescimento 

e desenvolvimento de 

crianças utilizando a 

CIPE. Rev Eletr Enf 

2016;18. 

 

Construir 

enunciados de 

diagnósticos de 

enfermagem para 

as fases do 

crescimento e do 

desenvolvimento 

da criança na 

atenção básica 

Forma construídos 111 

enunciados de 

diagnósticos de 

enfermagem, 

classificados de acordo 

com as etapas do 

desenvolvimento da 

criança 

Alergia, Amamentação 

exclusiva, Amamentação 

interrompida, Audição 

eficiente, Conduta motora 

deficiente, Desenvolvimento 

prejudicado da criança, 

Padrão de desenvolvimento 

deficiente, Padrão de 

desenvolvimento eficaz, 

Risco de condições 

patológicas, Sono adequado, 

Sono prejudicado, Visão 

deficiente, Agitação, Atraso 

no crescimento, Crescimento 

físico deficiente, 

Crescimento físico normal, 
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Referências Objetivo Resultados 
Possíveis Diagnósticos de 

Enfermagem 

Desenvolvimento emocional 

normal, Desenvolvimento 

emocional prejudicado, 

Desenvolvimento psicomotor 

normal, Desenvolvimento 

psicomotor prejudicado, 

Hipertermia, Hipotermia, 

Irritabilidade, Percepção 

visual deficiente, Risco de 

febre, Risco de queda, Bem 

estar emocional, Dor, Dor 

aguda, Dor ausente, Dor 

crônica, Vômito. 

5º - Lopes TAMC, 

Monteiro MFV, 

Oliveira JD, Oliveira 

DR, Pinheiro AKB, 

Damasceno SS et al. 

Diagnósticos de 

enfermagem em 

crianças 

hospitalizadas. Rev 

Rene. 2017; 

18(6):756-62. 

Descrever a 

frequência dos 

diagnósticos de 

enfermagem em 

crianças 

hospitalizadas. 

Identificou-se 2100 

diagnósticos distribuídos 

em 15 conceitos de 

diagnósticos, 6 domínios 

e 12 classes conforme a 

taxonomia NANDA. 

Padrão respiratório ineficaz, 

Padrão de sono prejudicado, 

Fadiga, Mobilidade física 

prejudicada, Hipertermia, 

Risco de infecção, 

Integridade da pele 

prejudicada, Proteção 

ineficaz, Nutrição 

desequilibrada: menor do que 

as necessidades corporais, 

Volume de líquidos 

deficientes, Volume de 

líquidos excessivos, Medo, 

Ansiedade, Dor aguda, 

Diarreia. 

6º - Pereira PJS, Souza 

NFH, Almeida RJ, 

Menezes DC, Bom 

GC, Trettene AS. 

Diagnósticos e 

intervenções de 

enfermagem em 

crianças submetidas a 

implante coclear. Rev 

Esc Enferm USP. 

2017; 51. 

Identificar os 

principais 

diagnósticos e 

intervenções de 

enfermagem em 

crianças 

submetidas a 

implante coclear 

no pós-operatório 

imediato 

Referentes às principais 

intervenções de 

enfermagem, 

destacaram-se: melhora 

na comunicação, 

supervisão da pele, 

proteção contra 

infecção, prevenção de 

quedas, precauções 

contra sangramento, 

controle do ambiente: 

conforto, controle de 

náusea, redução da 

ansiedade e controle da 

dor. 

Comunicação verbal 

prejudicada, Integridade da 

pele prejudicada, Risco de 

infecção, Risco de queda, 

risco de sangramento, 

Conforto prejudicado, 

Náusea, Ansiedade, Dor 

aguda. 

7º - Santos KH, 

Marques D. 

Diagnósticos de 

enfermagem na 

Atenção Básica: 

contributos da 

Descrever e 

analisar os 

principais 

diagnósticos de 

enfermagem 

identificados 

Os problemas de saúde 

dos pacientes foram 

classificados pela 

Classificação 

Internacional pela 

Prática de Enfermagem 

Alimentação infantil 

inadequada, ingestão de 

líquidos inadequada, 

amamentação materna 

exclusiva, higiene oral 

inadequada, atividade de 
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Referências Objetivo Resultados 
Possíveis Diagnósticos de 

Enfermagem 

Classificação 

Internacional para a 

Prática de 

Enfermagem. Rev Soc 

Bras Enferm Ped. 

2015; 15(2):108-13. 

durante as 

consultas de 

enfermagem 

pediátrica durante 

o programa de 

residência 

Multiprofissional 

em uma Unidade 

Básica. 

CIPE. Durante as 

atividades, foram 

identificados 48 

diagnósticos de 

enfermagem. 

recreação e lazer insuficiente, 

e acesso insuficientes a 

recursos de informação para 

a saúde. 

8º - Gomes GLL, 

Nóbrega MML. 

Ansiedade da 

hospitalização em 

crianças: proposta de 

um diagnóstico de 

enfermagem. Rev 

Latino-am 

Enfermagem. 2015; 

23(5):963-70. 

Descrever o 

processo de 

elaboração da 

proposta do 

diagnóstico de 

enfermagem 

ansiedade da 

hospitalização em 

crianças, a ser 

submetido à 

CIPE. 

Evidenciou-se que todos 

os critérios para a 

inclusão de um novo de 

enfermagem foram 

estabelecidos e a 

proposta de inclusão não 

viola a estrutura da 

CIPE, uma vez que o 

conceito ansiedade já 

existe neste sistema de 

classificação. 

Ansiedade da hospitalização 

em crianças. 

9º - Santos LF, 

Oliveira LMAC, 

Montefusco SRA, 

Barbosa MA. 

Diagnósticos e 

intervenções de 

enfermagem em 

famílias de crianças 

hospitalizadas. Rev 

Enferm UERJ. 2016; 

24(4): e 8253. 

Identificar os 

principais 

diagnósticos de 

enfermagem em 

famílias de 

crianças 

hospitalizadas e 

descrever as 

intervenções de 

enfermagem em 

um grupo de 

apoio aos pais e 

familiares destas 

crianças. 

Foram identificados 13 

diagnósticos de 

enfermagem e 2 

intervenções de 

enfermagem, aumento 

da socialização e 

educação para a saúde. 

Comunicação verbal 

prejudicada, Interação social 

prejudicada, Risco de baixa 

autoestima situacional, 

Tensão do papel do cuidador, 

Padrão do sono prejudicado, 

Conforto prejudicado, 

Manutenção do lar 

prejudicada, Conhecimento 

deficiente, Sentimento de 

impotência, Síndrome do 

estresse por mudança, Medo, 

Processos familiares 

interrompidos, Paternidade 

ou maternidade prejudicada. 

10º - Rodrigues JAP, 

Lacerda MR, Gomes 

IM, Paes MR, Ribeiro 

RP, Mercês NNA. 

Contribuições da 

pesquisa para os 

cuidados de 

enfermagem em 

transplante pediátrico 

de células-tronco 

hematopoiéticas. Rev 

Pesqui Cuid Fundam 

Online. 2018; 10(4): 

Propor cuidados 

de enfermagem 

ambulatoriais que 

subsidiem o 

tratamento de 

crianças em pós-

transplante de 

células-tronco 

hematopoiéticas a 

partir dos dados 

advindos de 

pesquisa sobre 

perfil sócio 

Foram obtidos três 

diagnósticos principais. 

E os cuidados de 

enfermagem incluíram 

controle de sinais vitais, 

avaliação da ingestão 

alimentar, cuidados com 

cateteres, controle de 

exames laboratorial, 

avaliação do 

funcionamento dos 

sistemas corporais, 

administração de 

Risco de infecção, Risco de 

Função hepática prejudicada 

e Risco de função 

cardiovascular prejudicada. 
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Referências Objetivo Resultados 
Possíveis Diagnósticos de 

Enfermagem 

964-70. demográfico e 

clínico. 

medicamentos e 

transfusões, medida de 

controle de transmissão 

de micro-organismos, 

educação em 

saúde/serviço e 

comunicação integrada 

com equipe 

interdisciplinar. 

11º - Diniz IV, Matos 

SDO, Brito KKG, 

Andrade SSC, 

Oliveira SHS, Oliveira 

MJGO. Assistência de 

enfermagem aplicada 

à criança com estomia 

decorrente da doença 

de Hirschprung. Rev 

Enferm UFPE online. 

2016. 10(3):1119-26.  

Relatar o caso de 

uma criança com 

estomia 

decorrente da 

doença de 

Hirschprung por 

meio da 

sistematização da 

assistência de 

enfermagem, 

utilizando a 

classificação 

internacional para 

prática de 

enfermagem 

(CIPE). 

Foram identificados 08 

diagnósticos de 

enfermagem. 

Incontinência intestinal, 

Integridade corporal 

comprometida na criança, 

Processo (colostomia) 

comprometido, 

Susceptibilidade para 

infecção, Aderência parcial a 

bolsa de colostomia, Cólica 

abdominal, Status social 

comprometido, Ansiedade 

atual para a cirurgia.  

12º - Teixeira IX, 

Lopes MVO, Martins 

LCG, Diniz CM, 

Menezes AP, Alves 

NP. Validation of 

clinical indicators of 

imbalanced nutrition: 

less than body 

requirements in early 

childhood. J Pediatr 

Nurs. 2015; 0882-

5963. 

Validar 

diagnóstico de 

enfermagem 

nutrição 

desequilibrada. 

A clínica mais frequente 

foi a ingestão alimentar 

inferior ao 

recomendado, seguida 

por irritabilidade, 

saciedade imediata ao 

ingerir alimentos e 

interesse insuficiente em 

alimentos. Nenhum dos 

indicadores clínicos 

estava associado ao sexo 

da criança. 

Nutrição desequilibrada 

Fonte: Dados da pesquisa. 

O quadro abaixo (Quadro 6) apresenta a compilação dos diagnósticos elencados na revisão 

integrativa. 

Quadro 6 - Diagnósticos de enfermagem presentes nos artigos analisados. Niterói, RJ, 

Brasil, 2020. 

Diagnósticos de enfermagem elencados dos artigos analisados 

1 - Risco de infecção 46 - Desenvolvimento emocional normal  

2 – Hipertermia 47 - Desenvolvimento emocional prejudicado 
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Diagnósticos de enfermagem elencados dos artigos analisados 

3 - Integridade da pele prejudicada 48 - Desenvolvimento psicomotor normal 

4 - Padrão respiratório ineficaz 49 - Desenvolvimento psicomotor prejudicado 

5 - Desobstrução ineficaz de vias aéreas, 50 – Irritabilidade 

6 - Nutrição desequilibrada: menor que as 

necessidades corporais 
51 - Risco de febre 

7 - Risco de trauma vascular 52 - Bem estar emocional 

8 - Mobilidade física prejudicada 53 - Dor ausente 

9 - Integridade tissular prejudicada 54 - Dor crônica 

10 - Dor aguda 55 – Vômito 

11 - Risco de desequilíbrio eletrolítico 56 – Fadiga 

12 - Risco de queda 57 - Proteção ineficaz 

13 - Trocas gasosas prejudicadas, 58 - Volume de líquidos deficientes 

14 – Diarreia 59 - Volume de líquidos excessivos 

15 – Constipação 60 – Medo 

16 - Amamentação ineficaz 61 – Hipotermia 

17 - Risco de desequilíbrio na temperatura 

corporal 
62 - Comunicação verbal prejudicada 

18 - Risco de aspiração 63 - Risco de sangramento 

19 - Mucosa oral prejudicada 64 - Náusea 

20 - Risco de sufocação 65 - Alimentação infantil inadequada 

21 - Risco de comportamento desorganizado do 

bebê 
66 - Ingestão de líquidos inadequada 

22 - Ansiedade, Ansiedade da hospitalização em 

crianças 
67 - Amamentação materna exclusiva 

23 - Conforto prejudicado 68 - Higiene oral inadequada 

24 - Respiração prejudicada 69 - Atividade de recreação e lazer insuficiente,  

25 – Desidratação 70 - Atividades de recreação interrompida 

26 – Edema 
71 - Acesso insuficientes a recursos de 

informação para a saúde 

27 - Apetite prejudicado 72 - Interação social prejudicada 

28 - Intolerância alimentar 73 – Risco de baixa autoestima situacional 

29- Sono prejudicado, padrão do sono 

prejudicado, 
74 - Tensão do papel do cuidador 

30 - Sono preservado, sono adequado 75 - Manutenção do lar prejudicada 

31 - Higiene oral prejudicada 76 - Conhecimento deficiente 

32 - Higiene corporal preservada 77 - Sentimento de impotência 

33 - Falta de conhecimento da mãe/sobre a 

doença e tratamento 
78 - Síndrome do estresse por mudança 

34 – Alergia 79 - Processos familiares interrompidos 
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Diagnósticos de enfermagem elencados dos artigos analisados 

35 - Amamentação exclusiva 80 - Paternidade ou maternidade prejudicada 

36 - Amamentação interrompida 81 - Risco de função hepática prejudicada 

37 - Audição eficiente 82  Risco de função cardiovascular prejudicada 

38 - Conduta motora deficiente 83 - Incontinência intestinal 

39 - Risco de condições patológicas 84 - Processo (colostomia) comprometido 

40 Visão deficiente 85 - Aderência parcial a bolsa de colostomia 

41 - Percepção visual deficiente 86 - Cólica abdominal 

42 – Agitação 87 - Status social comprometido 

43 - Atraso no crescimento 88 - Ansiedade atual para a cirurgia 

44 - Crescimento físico deficiente, 

desenvolvimento prejudicado da criança, padrão 

de desenvolvimento deficiente 

89 - Nutrição desequilibrada 

45 - Crescimento físico normal, padrão de 

desenvolvimento eficaz 
 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

4.1.2 Segunda revisão integrativa - Identificação das intervenções de enfermagem para o 

paciente pediátrico em pré-operatório de cirurgia eletiva 

Os enfermeiros devem basear suas práticas em intervenções que tenham sido 

aplicadas de forma sistemática e sejam comprovadamente mais eficazes nas populações 

atendidas. E havendo escassez de evidências quanto à eficácia, cabe aos pesquisadores de 

enfermagem buscar e testar intervenções que sejam mais efetivas e proporcionem mais 

qualidade e melhores resultados para a assistência prestada
(53)

.
 

Nesta etapa, a revisão da literatura norteada pela seguinte questão: Quais são as 

intervenções de enfermagem, presentes na literatura, para os pacientes pediátricos em pré-

operatório?  

A partir da definição da questão de pesquisa e do objetivo do estudo, foram 

delineados como estratégia de busca, filtros com recorte temporal nos últimos 5 anos 

(janeiro 2013 a 07 de outubro 2018) e publicações nos idiomas inglês, português e 

espanhol. Foram definidos como critérios de inclusão, estudos que abordassem o tema 

“cuidados pré-operatórios para os pacientes pediátricos” e artigos primários que incidissem 

sobre as intervenções de enfermagem, e possibilidade de acesso aos textos completos. 

Como critérios de exclusão, foram delineados: ser uma dissertação ou tese, nota prévia, 
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opinião de especialista, revisão da literatura e todos os artigos que não tivessem os 

pressupostos definidos nos critérios de inclusão. 

A pesquisa foi realizada entre os dias 07 e 10 de outubro de 2018, utilizando os 

descritores “preoperative care”, “nursing” e “children”, confirmados em Descritores em 

Ciências da Saúde (DeCS), e combinados entre si utilizando o recurso operador booleano 

AND: “preoperative care” AND “nursing” AND “children”. 

A busca foi efetuada nas plataformas de pesquisa CINAHL (Índice Cumulativo de 

Enfermagem e Literatura de Saúde Aliada), MEDLINE (Sistema Online de Busca e 

Análise de Literatura Médica), LILACS (Literatura Latino Americana e do Caribe) e 

EMBASE (Banco de dados Excerpta Medica).  

Os descritores foram selecionados objetivando encontrar todos os tipos de 

intervenções de enfermagem, citadas na literatura nos últimos cinco anos, envolvendo os 

pacientes pediátricos em pré-operatório. Além disso, em virtude das características 

específicas de cada base de dados, procurou-se ampliar o âmbito da pesquisa reduzindo 

possíveis limitações decorrentes do uso de descritores, realizando busca, também, 

utilizando os descritores em português, seus sinônimos e os descritores como palavras-

chave.  

Com a utilização dos descritores estabelecidos, foram identificados 490 estudos, 

sendo 58 artigos na plataforma de pesquisa CINAHL, 18 artigos na MEDLINE, 400 

artigos na LILACS e 14 artigos na EMBASE. A partir da leitura criteriosa dos títulos e 

resumos e verificação de duplicidade, ficaram 39 artigos elegíveis para leitura completa, 

por atenderem à temática do estudo. Entre os artigos lidos na íntegra, 12 contemplavam os 

demais critérios de inclusão, se tratando de estudos originais que incidiram sobre as 

intervenções de enfermagem.  

Estes dados estão demonstrados na Figura 2, pelo fluxograma do Preferred 

Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA), composto por 

quatro fases: identificação, seleção, elegibilidade e inclusão. O fluxograma foi 

desenvolvido para aumentar a qualidade das revisões sistemáticas e metanálises de ensaios 

clínicos randomizados e não randomizados
(54)

. E apesar de se tratar de uma Revisão 

Integrativa, o checklist do Prisma foi seguido, com o objetivo de aumentar a confiabilidade 

da pesquisa, excluindo apenas os itens exclusivos para as revisões sistemáticas. 
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Figura 2 – Fluxograma do processo de Identificação, seleção e inclusão dos estudos na 

pesquisa a partir da recomendação PRISMA. Niterói, RJ, Brasil, 2018. 

Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 

 

A amostra final compreendeu 12 publicações provenientes de periódicos 

internacionais (83,3%) e nacionais (16,7%). Os países de origem dos estudos foram: 

Filipinas 1 (8,3%), Itália 2 (16,7%), Alemanha 1 (8,3%), Suécia 1 (8,3%), Jordânia 1 

(8,3%), Brasil 2 (16,7%), Turquia 1 (8,3%), China 2 (16,7%), e Estados Unidos da 

América 1 (8,3%). Dois localizados na base de dados LILACS, um na MEDLINE, três na 

EMBASE e seis na CINAHL. 

Quanto ao desenho metodológico dos estudos, 83% são Ensaios Clínicos. E os 

participantes diretos dos estudos, 58% foram as crianças, 17% os pais e 25% foram as 

crianças e os familiares.  

Os estudos selecionados tiveram os dados extraídos, organizados e sumarizados. O 

nível de evidência foi analisado, a fim de fortalecer as conclusões do tema investigado. As 

evidências foram classificadas segundo o delineamento da pesquisa: Nível I – revisão 

Artigos encontrados nas plataformas de 

pesquisa CINAHL (n = 58), MEDLINE (n = 

18), LILACS (n = 400) e EMBASE (n = 14) 
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sistemática de ensaios clínicos controlados e randomizados; Nível II – ensaio clínico 

controlado e randomizado; Nível III.1- ensaio clínico controlado sem randomização; Nível 

III.2 – estudo de coorte, caso-controle ou analítico; Nível III.3 – séries temporais múltiplas, 

com ou sem intervenção, ou estudos experimentais não controlados; Nível IV – parecer de 

autoridades, estudos descritivos, ou relatório de especialistas
(49)

.
 

Na evolução da análise, foi utilizado um formulário com os seguintes itens: 

Identificação do artigo (ID) e Nível de evidência (NE), Título, Autor, Periódico e Ano, 

Método, Intervenções de Enfermagem e Principais Conclusões (Quadro 7). A classificação 

por nível de evidência foi baseada na categorização da Agency for Healthcare Research 

and Quality (AHRQ)
(49)

. Os artigos foram nomeados pela letra “A” (artigo), seguindo a 

numeração na ordem em que foram encontrados. 

 

Quadro 7 – Distribuição dos artigos selecionados na base de dados da CINAHL, MEDLINE, 

LILACS e EMBASE, segundo o tema intervenções de enfermagem para o paciente pediátrico 

em pré-operatório. Niterói, RJ, Brasil, 2018. 

ID/ 

NE 
Título Autor 

Periódico/ 

Ano 
Método Intervenções 

Principais 

conclusões 

A1 

 

 

NII 

 

 

3-D storybook: 

effects on 

surgical 

knowledge and 

anxiety among 

four-to six-year-

old surgical 

patients 

Macindo JR, 

Macabuag KR, 

Macadangdang 

CM, Macaranas 

MV, Macarilay 

MJ, Madriñan 

NN et al. 

AORN 

Journal 

 

2015 

 

Ensaio 

Clínico quase 

experimental 

randomizado 

 

Foi utilizado o 

livro de 

histórias 3D 

para preparação 

pré-operatória. 

O livro 3D foi 

mais eficaz no ↑ 

do conhecimento 

e  ↓ da ansiedade 

em crianças do 

que a educação 

tradicional em 

saúde. 

A2 

 

 

NII 

 

 

A combined 

intervention of 

art therapy and 

clown visits to 

reduce 

preoperative 

anxiety in 

children 

 

Dionigi A, 

Gremigni P 

Journal of 

Clinical 

Nursing 

 

2016 

Ensaio 

Clínico 

Observaciona

l 

randomizado 

 

As crianças 

receberam 

intervenção 

integrada 

através de 

arteterapia e 

visitas de 

palhaços, em 

sua chegada ao 

hospital e na 

sala pré-

operacional. 

As crianças do 

grupo de 

intervenção 

baseada em 

arteterapia e visita 

de palhaços 

tiveram uma 

redução maior da 

ansiedade. 

A3 

 

 

NII 

 

 

Comparative 

analysis: 

implementation 

of a pre-

operative 

educational 

intervention to 

decrease anxiety 

among parents 

Simeone S, 

Pucciarelli G, 

Perrone M, Rea 

T, Gargiulo G, 

Dell'Angelo G et 

al. 

Journal of 

Pediatric 

Nursing  

 

2017 

Ensaio 

Clínico 

comparativo 

randomizado 

 

Intervenção 

educativa de 

enfermagem no 

alívio do nível 

de ansiedade 

dos pais das 

crianças que 

necessitaram de 

cirurgia 

Fornecer serviços 

de educação para 

informar aos pais 

sobre os eventos 

pré-operatórios, 

cirúrgicos e pós-

operatórios, 

procedimentos e 

planos podem 
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ID/ 

NE 
Título Autor 

Periódico/ 

Ano 
Método Intervenções 

Principais 

conclusões 

of children with 

congenital heart 

disease 

cardíaca pela 

primeira vez. 

diminuir a 

ansiedade e o 

stress dos pais. 

A4 

 

 

N III 

 

 

 

 

Effectiveness of 

a nurse-led 

preadmission 

intervention for 

parents of 

children with 

profound 

multiple 

disabilities 

undergoing hip-

joint surgery: A 

quasi-

experimental 

pilot study 

Seliner B, Latal 

B, Spirig R 

 

Journal for 

Specialists 

in Pediatric 

Nursing 

2017 

 

Ensaio 

Clínico quase 

experimental 

Cuidado 

centrado na 

família 

realizado por 

uma enfermeira 

A gestão de 

cuidados 

compartilhados, 

com outros 

profissionais de 

saúde treinados é 

crucial para 

melhorar o 

cuidado centrado 

na família 

A5 

 

 

NII 

 

 

 

Picture book 

support for 

preparing 

children ahead 

of and during 

day surgery 

 

Nilson E, 

Svensson G, 

Frisman GH 

 

Nursing 

Children 

and Young 

People  

 

2016 

Ensaio 

Clínico 

 Descritivo 

randomizado  

 

Crianças/ pais 

receberam uma 

folha de 

imagem e um 

livro ilustrado  

para preparar as 

crianças para 

anestesia e 

cirurgia, além 

de informações 

verbais. 

Preparação  

perioperatória 

com suporte de 

imagem fez 

crianças e seus 

pais se sentirem 

mais seguros 

sobre a cirurgia 

iminente. 

A6 

 

 

NII 

 

 

 

The 

effectiveness of 

age-appropriate 

pre-operative 

information 

session on the 

anxiety level of 

school-age 

children 

undergoing 

elective surgery 

in Jordan 

Shaheen A, 

Nassar O, Khalaf 

I, Kridli SA, 

Jarrah S, Halasa 

S  

Internation

al Journal 

of Nursing 

Practice  

 

2016 

Ensaio 

Clínico 

quase 

experimental 

randomizado 

 

 

 “MINHA 

JORNADA 

DURANTE A 

CIRURGIA” 

foi concebida 

como um 

livreto contendo 

imagens de 

colorir e 

informações 

sobre os 

eventos 

cirúrgicos. 

A aplicação de 

intervenção pré-

operatória 

adequada à idade 

para crianças é 

benéfica em 

diminuir os níveis 

de ansiedade e 

aumentar sua 

cooperação após a 

cirurgia. 

A7 

 

 

N III 

 

 

Cirurgia segura 

em pediatria: 

aplicação na 

prática do 

checklist 

pediátrico para 

cirurgia segura 

 

 

Pires MPO, 

Pedreira MLG, 

Peterlini MAS 

Revista 

Latino-

Americana 

de 

Enfermage

m 

 

2015 

Estudo 

exploratório 

 

Aplicação na 

prática do 

checklist 

pediátrico para 

cirurgia segura 

no período pré-

operatório 

Identificou-se  

redução da 

ansiedade nas 

crianças. 

A8 

 

The effects of 

pre-op training 

on the anxiety 

Akca SO, Gozen 

D, Akpinar YY 

 

Revista da 

Associação 

Médica 

Ensaio 

Clínico, 

Transversal e 

Preparo pré-

operatório, 

planejado e 

Os níveis de 

ansiedade das 

crianças que 
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ID/ 

NE 
Título Autor 

Periódico/ 

Ano 
Método Intervenções 

Principais 

conclusões 

 

NII 

 

 

levels of 

children in 

Corum/Turkey 

 

 

Brasileira 

 

2015 

quase 

experimental 

 

informações 

visuais 

adequadas à 

idade das 

crianças. 

receberam o 

preparo são mais 

baixos em 

comparação com 

as crianças que 

não receberam. 

A9 

 

 

NIII 

 

 

Brinquedo 

terapêutico no 

preparo para a 

cirurgia: 

comportamentos 

de pré-escolares 

no período 

transoperatório 

Paladino CM, 

Carvalho R, 

Almeida FA, 

 

Revista da 

Escola de 

Enfermage

m da USP  

 

2014 

Pesquisa 

descritiva 

exploratória 

de abordagem 

quantitativa 

Foi realizada, 

com as 

crianças, uma 

sessão de 

brinquedo 

terapêutico 

instrucional na 

sala de cirurgia 

durante 

admissão.  

O uso do (BTI) 

propiciou à 

criança 

compreender o 

procedimento 

cirúrgico, 

tornando-o menos 

traumático. 

A10 

 

 

NII 

 

 

 

The application 

of na evidence-

based clinical 

nursing path for 

improving the 

preoperative and 

postoperative 

quality of care of 

pediatric 

retroperitoneal 

neuroblastoma 

patients 

 

 

Liu Y, Mo L, 

Tang Y, Wang 

Q, Huang X 

 

Cancer 

Nursing 

 

2016 

 

 Ensaio 

Clínico 

Experimental, 

randomizado 

 

Caminho de 

Enfermagem 

Clínica (CNP) 

baseado em 

evidências para 

pacientes 

pediátricos com 

neuroblastoma 

retroperineal 

submetidos à 

cirurgia de 

ressecção. 

O CNP para 

atendimento pré- 

e pós-operatório 

melhora os 

resultados clínicos 

e a satisfação do 

paciente com o 

cuidado e pode ↑ 

a participação das 

famílias no 

processo de 

recuperação do 

paciente e 

melhorar a 

qualidade dos 

cuidados de saúde 

recebidos pelos 

pacientes. 

A11 

 

 

NII 

 

 

 

Web-based 

tailored 

intervention for 

preparation of 

parents and 

children for 

outpatient 

surgery 

(WebTIPS): 

formative 

evaluation and 

randomized 

controlled trial 

Fortier MA, 

Bunzli E, 

Walthall J, 

Olshansky E, 

Saadat H, 

Santistevan R et 

al. 

Anesthesia 

and 

analgesia 

2015 

 

Estudo 

clínico,  

Randomizado 

qualitativo 

com 

entrevistas 

individuais e 

grupos focais 

Programa de 

preparação 

comportamental 

adaptado à 

Web, 

desenvolvido 

recentemente 

para crianças 

que serão 

submetidas a 

cirurgias 

ambulatoriais e 

seus pais. 

A utilização do 

WebTIPS mostra 

melhores 

resultados 

comportamentais 

imediatos, 

incluindo ↓ da 

ansiedade pré-op 

↓ do delírio de 

emergência em 

crianças 

submetidas a 

cirurgia 

A12 

 

 

Effect of 

interesting 

games on relief 

of preoperative 

Gao XL, Liu Y, 

Tian S,  Zhang 

DQ, Wu QP 

Internation

al Journal 

of Nursing 

Sciences  

Estudo 

clínico 

 

Durante a 

indução 

anestésica, o 

enfermeiro atrai 

O engajamento 

em um jogo 

interessante pode 

reduzir a 
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ID/ 

NE 
Título Autor 

Periódico/ 

Ano 
Método Intervenções 

Principais 

conclusões 

NII 

 

 

 

anxiety in 

preschool 

children 

 

 

  

2014 

a atenção das 

crianças por 

meio de um 

jogo 

interessante. 

ansiedade pré-

operatória das 

crianças e 

melhorar a adesão 

à indução 

anestésica. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Após a leitura completa dos 12 artigos, foi possível identificar três categorias 

temáticas, conforme o tipo de semelhança das intervenções utilizadas em cada estudo: 

Brincadeira terapêutica, Ações educativas em saúde e Programas direcionados e 

personalizados. 

Primeira categoria - Brincadeiras terapêuticas: faz uma referência às intervenções 

que se utilizam de brinquedos, jogos, divertimentos e atividades lúdicas com o intuito 

terapêutico de tornar o procedimento cirúrgico e o ambiente hospitalar algo menos 

ameaçador e mais leve, deixando o cliente pediátrico mais confortável. Brincar remete ao 

lazer e também é fonte de entendimento e percepção
(55,56)

.
 
Nessa categoria, foram incluídos 

cinco artigos: A1, A2, A5, A9 e A12. 

Segunda categoria -  Ações educativas em saúde: têm um enfoque em diminuir a 

ansiedade das crianças e dos pais, fornecendo informações impressas e orais sobre o 

processo cirúrgico, sobre o que esperar antes, durante e após a cirurgia. Nessa categoria, 

foram incluídos quatro artigos: A3, A6, A7 e A8. 

Terceira categoria - Programas direcionados e personalizados: englobam várias 

ações de enfermagem para o atendimento das crianças em pré-operatório e suas famílias. 

Estas ações foram estruturadas utilizando o processo de enfermagem e fornecendo 

cuidados de forma mais abrangente, por um período maior. Como exemplos: proporcionar 

a coordenação entre os pais e a equipe de saúde; fornecer informações impressas antes da 

internação da criança; providenciar informações e aconselhamentos por telefone antes da 

hospitalização; realizar uma ou mais interações presenciais durante a internação da criança 

e encorajar os pacientes e suas famílias a se envolverem ativamente nos processos de 

tomada de decisão através de um procedimento interativo incluindo várias rodadas de 

planejamento, implementação e avaliação e revisão. Nessa categoria, foram incluídos três 

artigos: A4, A10 e A11. 
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No serviço de pediatria, o enfermeiro protagoniza ações como: orientar os demais 

membros da equipe de enfermagem como proceder frente ao paciente pediátrico e orientar 

o paciente e seus acompanhantes sobre o processo cirúrgico, necessidades inerentes ao 

procedimento, o que esperar e como contribuir para este processo. O enfermeiro deve 

também compreender como ajudar as crianças e suas famílias a lidarem com a ansiedade e 

o estresse antes da cirurgia
(4)

.
 

A internação e o procedimento cirúrgico podem causar inúmeros desconfortos nas 

crianças, proporcionando o desenvolvimento de distúrbios psicológicos, advindos da 

ansiedade e das situações com as quais não está acostumada, como ter contato com pessoas 

desconhecidas e sentir dor. Tudo isso pode contribuir e intensificar reações de medo e 

insegurança
(55,57)

.
 
Em consonância, a preocupação e o cuidado em intervir para reduzir a 

ansiedade e proporcionar conforto para as crianças está presente em 100% dos estudos 

analisados. 

Para a prática de enfermagem em pediatria, é importante a utilização de artefatos 

lúdicos que aproximem o profissional do paciente, favorecendo a interação e a realização 

dos cuidados necessários durante a internação e o processo cirúrgico
(55,58)

. 

Nesse contexto, foi possível observar em alguns estudos, principalmente nos 

incluídos na primeira categoria, que os enfermeiros estão preocupados e atentos a essa 

necessidade de utilização de material lúdico e o próprio brinquedo nos cuidados em saúde, 

em relação ao paciente pediátrico. Os estudos evidenciaram as intervenções de 

enfermagem através das brincadeiras terapêuticas, permitindo reflexões sobre a prática e 

ressaltando o cuidado diferenciado com a criança e sua família. O uso do brinquedo 

propiciou à criança compreender o procedimento cirúrgico, tornando-o menos traumático. 

Os estudos incluídos na categoria Ações educativas em saúde avaliaram e testaram 

a efetividade de uma ação educativa, utilizando materiais visuais, voltada para a criança e 

seus pais, e destacaram a relevância e os bons resultados dessas ações realizadas pelo 

enfermeiro.  

Corroborando esta ideia, alguns autores descrevem que a enfermagem, além de 

prestar assistência direta ao paciente, tem papel essencial no planejamento de ações 

voltadas à educação em saúde, tanto para as crianças quanto para seus acompanhantes. 

Ressalta-se que a educação perioperatória constitui importante componente do processo 

cirúrgico
(59)

. 
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Na atenção à criança, um processo organizado, alinhando vários cuidados e uma 

assistência oferecida respeitando as peculiaridades do paciente e envolvendo a família, 

pode reduzir casos de complicações pós-operatórias, tempo de internação e reduzir custos 

em saúde
(4)

. 

Tendo em vista as taxas crescentes do uso da internet no mundo, uma das 

intervenções realizadas foi a baseada na Web, que inclui um site infantil totalmente 

animado composto por educação, treinamento de habilidades e jogos interativos para 

preparar as crianças sobre o que esperar antes, durante e depois da cirurgia e ensinar 

estratégias de enfrentamento para controlar a ansiedade e a dor perioperatória. Inclui 

também um “website pai” que usa uma variedade de modalidades para fornecer aos pais 

informações, treinamento de habilidades, gerenciamento de ansiedade e técnicas de 

modelagem com o intuito de prepará-los para o dia da cirurgia. 

Os resultados desta revisão evidenciaram a importância da utilização da intervenção 

brinquedo terapêutico, da educação em saúde e das ações planejadas, direcionadas e 

personalizadas para o paciente pediátrico em pré-operatório e sua família. A partir destes 

achados, foram realizadas a seleção e a triagem das intervenções e atividades pela literatura 

da NIC, direcionando-as, sempre que possível, para resolver os diagnósticos de 

enfermagem identificados. 

 

4.2 Segunda etapa: Discussão e avaliação dos diagnósticos com a finalidade de 

priorizar diagnósticos voltados ao paciente pediátrico em pré-operatório  

A ascensão do Processo de Enfermagem como ferramenta de sistematização da 

assistência converge para a instituição de diagnósticos de enfermagem que permitam um 

conhecimento mais aprofundado das necessidades humanas
(10,13)

. Esta etapa contribuiu 

para o aprimoramento do Processo de Enfermagem no sentido de direcionar os 

diagnósticos de enfermagem de forma específica para o paciente pediátrico cirúrgico em 

pré-operatório no ambulatório especializado. 

Na revisão da literatura, foram buscados os diagnósticos de enfermagem que 

atendessem ao paciente pediátrico em pré-operatório Contudo, verificou-se que estes 

diagnósticos eram focados na pediatria clínica. Assim, para obter melhor avaliação dos 

problemas e diagnósticos de enfermagem voltados para o paciente na fase de pré-
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operatório, foram realizados encontros com enfermeiros da instituição, onde será 

implementado o instrumento validado. 

Os 89 possíveis diagnósticos de enfermagem elencados pela revisão integrativa 

foram agrupados, verificando semelhanças entre eles, e relacionados com os diagnósticos 

da taxonomia NANDA I 2018-2020. Assim sendo, foi identificada equivalência entre 49 

diagnósticos de enfermagem demonstrados no Quadro 8 e apresentados para discussão no 

primeiro encontro com os enfermeiros. 

 

Quadro 8 - Diagnósticos de enfermagem para discussão no encontro com enfermeiros.  
Niterói, RJ, Brasil, 2020. 

Diagnósticos de enfermagem elencados dos 

artigos 

Diagnósticos de enfermagem - 

NANDA 

Nutrição desequilibrada: menor do que as 

necessidades corporais 

00002 - Nutrição desequilibrada: menor do que as 

necessidades corporais 

Amamentação ineficaz  00104 - Amamentação ineficaz  

Amamentação interrompida 00105 - Amamentação interrompida 

Amamentação exclusiva 00106 - Disposição para amamentação melhorada 

Apetite prejudicado, intolerância alimentar, 

Alimentação infantil inadequada 
00270 - Dinâmica alimentar ineficaz da criança 

Risco de desequilíbrio eletrolítico 00195 - Risco de desequilíbrio eletrolítico 

Volume de líquidos deficientes, desidratação, 

ingestão de líquidos inadequada 
00027 - Volume de líquidos deficiente 

Volume de líquidos excessivos 00026 - Volume de líquidos excessivo 

Risco de função hepática prejudicada 00178 - Risco de função hepática prejudicada 

Risco de função cardiovascular prejudicada 00240 – Risco de débito cardíaco diminuído 

Diarreia 00013 – Diarreia 

Constipação 00011 – Constipação 

Incontinência intestinal 00014 - Incontinência intestinal 

Trocas gasosas prejudicadas 
00030 - Troca de gases prejudicada (função 

respiratória) 

Sono prejudicado, sono preservado, sono 

adequado, Padrão de sono prejudicado 
00198 - Distúrbio no padrão do sono 

Manutenção do lar prejudicada 00098 - Manutenção do lar prejudicada 

Atividades de recreação interrompida, 

atividade de recreação e lazer insuficiente 

00097 - Envolvimento em atividades de recreação 

diminuído 

Higiene oral prejudicada, higiene corporal 

preservada, higiene oral inadequada, 
00108 – Déficit no autocuidado para banho 

Respiração prejudicada, Padrão respiratório 

ineficaz 
00032 - Padrão respiratório ineficaz 

Mobilidade física prejudicada 00085 - Mobilidade física prejudicada 
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Diagnósticos de enfermagem elencados dos 

artigos 

Diagnósticos de enfermagem - 

NANDA 

Fadiga 00093 – Fadiga 

Comunicação verbal prejudicada 00051 - Comunicação verbal prejudicada 

Risco de baixa autoestima situacional 00153 - Risco de baixa autoestima situacional 

Tensão do papel do cuidador 00061 - Tensão do papel do cuidador 

Paternidade ou maternidade prejudicada, 

falta de conhecimento da mãe/sobre a doença 

e tratamento, conhecimento deficiente, 

00056 - Paternidade ou maternidade prejudicada 

Processos familiares interrompidos, bem-

estar emocional 
00060 - Processos familiares interrompidos 

Interação social prejudicada 00052 - Interação social prejudicada 

Ansiedade, Ansiedade da hospitalização em 

crianças, ansiedade atual para a cirurgia 

00146 – Ansiedade 

 

Medo 00148 – Medo 

Síndrome do estresse por mudança 00114 – Síndrome do estresse por mudança 

Risco de comportamento desorganizado do 

bebê 

00115 - Risco de comportamento desorganizado do 

lactente 

Sentimento de impotência 00125 - Sentimento de impotência 

Risco de infecção 00004 - Risco de infecção 

Integridade da pele prejudicada, integridade 

corporal comprometida na criança, edema  
00046 – Integridade da pele prejudicada  

Processo (colostomia) comprometido 00047 – Risco de integridade da pele prejudicada  

Integridade tissular prejudicada 00044 - Integridade tissular prejudicada 

Hipertermia 00007 – Hipertermia 

Risco de febre, risco de desequilíbrio na 

temperatura corporal 
00274 – Risco de termorregulação ineficaz 

Desobstrução ineficaz de vias aéreas 00031 - Desobstrução ineficaz de vias aéreas 

Risco de aspiração 00039 - Risco de Aspiração 

Alergia 00217 – Risco de reação alérgica 

Risco de quedas 00155 - Risco de quedas 

Risco de sangramento 00206 - Risco de sangramento 

Risco de sufocação 00036 - Risco de sufocação 

Dor, dor aguda, dor ausente, dor crônica 
00132 - Dor aguda 

00133 - Dor crônica 

Náusea, vômito 00134 – Náusea 

Conforto prejudicado, conforto prejudicado 
00214 – Conforto prejudicado (conforto social) 

00214 - Conforto prejudicado (conforto físico) 

Conduta motora deficiente, desenvolvimento 

prejudicado da criança, padrão de 

desenvolvimento deficiente, padrão de 

desenvolvimento eficaz, atraso no 

00112 – Risco de desenvolvimento atrasado 
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Diagnósticos de enfermagem elencados dos 

artigos 

Diagnósticos de enfermagem - 

NANDA 

crescimento, crescimento físico deficiente, 

desenvolvimento psicomotor prejudicado 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Os possíveis diagnósticos: irritabilidade, percepção visual deficiente, aderência 

parcial a bolsa de colostomia, cólica abdominal, status social comprometido e acesso 

insuficientes a recursos de informação para a saúde; encontrados na revisão, não tiveram 

equiparação com os diagnósticos de enfermagem da NANDA Internacional
(36)

. 

Como forma de operacionalizar as atividades e a discussão durante os encontros 

seguiu-se um roteiro previamente elaborado. No dia do primeiro encontro, uma das 

enfermeiras convidadas, devido à demanda do serviço, não pôde participar. Sendo assim, 

participaram 06 enfermeiras: duas com titulação de doutorado, três com mestrado e uma 

com especialização, ambas as titulações em pediatria. Todas tinham prática na assistência 

ao paciente pediátrico cirúrgico, e cinco delas com experiência superior a 10 anos. 

Todos os diagnósticos e problemas sugeridos pelos participantes enfermeiros, bem 

como suas considerações sobre os diagnósticos de enfermagem em pediatria, levantados 

pela revisão científica, foram catalogados, analisados, relacionados e correlacionados 

novamente com os diagnósticos da NANDA.   

O condensado de informações com 35 diagnósticos discutidos e aprovados no 

primeiro encontro e 07 sugeridos pela pesquisadora, baseados na literatura e na vivência da 

pesquisadora, totalizando 42 diagnósticos de enfermagem, foi enviado via e-mail para 

aprovação das enfermeiras, no segundo momento. 

Os diagnósticos sugeridos pela pesquisadora foram: eliminação urinária 

prejudicada, retenção urinária, risco de lesão do trato urinário, distúrbio da imagem 

corporal, risco de reação alérgica ao látex, risco de sofrimento espiritual e risco de 

religiosidade prejudicada.  

A sugestão de inclusão do diagnóstico “eliminação urinária prejudicada” se justifica 

pelo fato de que o mesmo pode ser inferido pelo enfermeiro durante análise da eliminação 

urinária da criança, na consulta ambulatorial, e também porque a precisão da identificação 

deste diagnóstico é de suma importância para evitar complicações clínicas para o 

paciente
(60)

.
 
No ambulatório da instituição, são atendidas crianças com variadas doenças do 
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trato urinário, como: dilatação de vias urinárias, malformações geniturinárias, 

hidronefrose, pielonefrite, refluxo vesicoureteral, uropatia obstrutiva, entre outras. Estas 

citadas fazem parte das doenças antecedentes para este diagnóstico
(36)

. 

O diagnóstico de “retenção urinária” tem como características definidoras a 

ausência ou diminuição de eliminação de urina, bem como incontinência e distensão de 

bexiga, características comuns encontradas em crianças com malformações atendidas no 

local do estudo; e o “risco de lesão do trato urinário” configura um diagnóstico possível 

quando estas crianças necessitam de múltiplas cateterizações
(36)

. O risco aumenta, haja 

vista que algumas crianças, além de necessitarem realizar o cateterismo por meses ou anos, 

têm variações anatômicas em órgãos pélvicos. 

Ao considerar que a imagem corporal pode ser entendida como uma imagem que 

envolve aspectos psicológicos, sociológicos e fisiológicos que cada indivíduo forma de si 

mesmo, a NANDA ratifica o diagnóstico “distúrbio da imagem corporal” definindo-o 

como uma “confusão na imagem mental do eu físico”
(36)

.
 
Este diagnóstico pode estar 

relacionado com pessoas ostomizadas ou com alguma mudança real na estrutura 

corporal
(61)

. 

A sensibilização pelo látex ocorre pela exposição frequente a produtos com este 

material
(30)

.
 
 Entre os indivíduos que se encontram nos grupos de risco para adquirirem esta 

morbidade, estão: pacientes com histórias de múltiplos procedimentos cirúrgicos; 

exposição frequentes a produtos com látex, como o paciente pediátrico que necessita de 

cateterismos diários por tempo prolongado; e os que passam por múltiplos procedimentos 

cirúrgicos
(36,62)

. Após contato com o látex, o paciente pode apresentar variados sintomas, 

dos mais simples, como coceira, até o choque com colapso circulatório e parada 

cardíaca
(63)

. Isto posto, evidencia-se a importância do diagnóstico “risco de reação alérgica 

ao látex”. 

Os diagnósticos “risco de sofrimento espiritual” e “risco de religiosidade 

prejudicada” são ligados às dimensões do ser que devem ser consideradas em todos os 

campos assistenciais de enfermagem, como também na pesquisa. Estes diagnósticos, por 

terem caráter mais subjetivo, ainda se configuram como um desafio na prática 

assistencial
(64)

. 

Dos 42 diagnósticos de enfermagem avaliados (Quadro 9), somente quatro tiveram 

índice de aprovação inferior a 50%, assim sendo, foram aprovados 38 diagnósticos de 
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enfermagem para utilização no instrumento elaborado para consulta de enfermagem ao 

paciente pediátrico em pré-operatório. 

 

Quadro 9 – Resultados da avaliação dos diagnósticos de enfermagem, pelos enfermeiros da 

instituição. Niterói, RJ, Brasil, 2020. 

Diagnósticos de enfermagem – NANDA 
Índice de aprovação 

pelos enfermeiros 

1º Código 00097 Envolvimento em atividades de recreação diminuído 100% 

2º Código 00104 - Amamentação ineficaz 83,34% 

3º Código 00105 - Amamentação interrompida 83,34% 

4º Código 00103 Deglutição prejudicada. 83,34% 

5º Código 00270 - Dinâmica alimentar ineficaz da criança 100% 

6º Código 00002 - Nutrição desequilibrada: menor do que as 

necessidades corporais 
100% 

7º Código 00195 - Risco de desequilíbrio eletrolítico 100% 

8º Código 00027 - Volume de líquidos deficiente 33,33% 

9º Código 00026 - Volume de líquidos excessivo 16,66% 

10º Código 00016 – Eliminação urinária prejudicada 100% 

11º Código 00011 – Constipação 100% 

12º Código 00014 - Incontinência intestinal 100% 

13 Código 00030 – Troca de gases prejudicada (função 

respiratória) 
33,33% 

14º Código 00198 Distúrbio no padrão de sono 100% 

15º Código 00023 Retenção Urinária 83,34% 

16º Código 00085 - Mobilidade física prejudicada 100% 

17º Código 00032 - Padrão respiratório ineficaz 50% 

18º Código 00126 – Conhecimento deficiente 100% 

19º Código 00051 - Comunicação verbal prejudicada 100% 

20º Código 00153 - Risco de baixa autoestima situacional 66,67% 

21º Código 00118 – Distúrbio na imagem corporal 83,34% 

22º Código 00061 - Tensão do papel do cuidador 100% 

23º Código 00146 – Ansiedade 100% 

24º Código 00148 – Medo 100% 

25º Código 00115- Risco de comportamento desorganizado do 

lactente 
83,34% 

26º Código 00004- Risco de infecção 100% 

27º Código 00039- Risco de aspiração 100% 

28º Código 00046 – Integridade da pele prejudicada 100% 

29º Código 00047 – Risco de integridade da pele prejudicada. 100% 
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Diagnósticos de enfermagem – NANDA 
Índice de aprovação 

pelos enfermeiros 

30º Código 00044 Integridade tissular prejudicada 33,33% 

31º Código 00250 – Risco de lesão do trato urinário 83,34% 

32º Código 00155 - Risco de quedas 100% 

33º Código 00206 - Risco de sangramento 66,67% 

34º Código 00217 – Risco de reação alérgica 100% 

35º Código 00042– Risco de reação alérgica ao látex 100% 

36º Código 00007 – Hipertermia 66,67% 

37º Código 00274 – Risco de termorregulação ineficaz 66,67% 

38º Código 00214 – Conforto prejudicado 100% 

39º Código 00132 - Dor aguda 100% 

40º Código 00134 – Náusea 100% 

41º Código 00067- Risco de sofrimento espiritual 83,34% 

42º Código 00170- Risco de religiosidade prejudicada 66,67% 

  Fonte: Dados da pesquisa. 

 

A ocorrência dos diagnósticos de NANDA-I tanto nas bases de dados online quanto 

na dinâmica com os enfermeiros da instituição corrobora o pensamento de que a confecção 

de um instrumento com diagnósticos e intervenções de enfermagem poderá colaborar para 

a assistência prestada no local do estudo, bem como com outras instituições de atenção à 

saúde da criança cirúrgica, na qualificação do cuidado de enfermagem prestado. 

 

4.3 Terceira etapa: Elaboração do instrumento de consulta de enfermagem ao 

paciente pediátrico em pré-operatório 

A terceira etapa contemplou a elaboração do instrumento em si. Nesta fase, foram 

utilizadas referências específicas: o Conjunto de Dados Mínimos da Enfermagem, as 

Necessidades Humanas de Horta, por Garcia e Cubas, os diagnósticos e as intervenções de 

enfermagem identificadas e as correlações destes com as ligações NANDA-NIC-NOC, 

bem como as atividades de enfermagem de NIC. 

Foram realizadas exaustivas leituras das taxonomias NANDA, NIC e das ligações 

NANDA-NIC-NOC visando à compreensão de suas complexas estruturas, definições de 

cada domínio, diagnósticos, classe e intervenção e identificando as atividades relacionadas 

para o paciente pediátrico em pré-operatório de cirurgia eletiva
(14,36-37)

. 
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Na construção da parte inicial do instrumento, foi utilizado o Nursing Minimum 

Data Set – NMDS (Conjunto de Dados Mínimos da Enfermagem) para definição de quais 

dados deveriam ser coletados no instrumento com algumas modificações: a “Data de 

admissão” foi substituída pela “Data da consulta” e a “Data de alta” pela “Data da 

cirurgia”
(35)

.  

 Foram incluídos, então, dados do serviço de saúde, dados demográficos do 

paciente e dados do cuidado de enfermagem. Os dados do serviço foram: identificação do 

serviço de saúde, número do registro do paciente, número do registro do profissional que 

prestou o serviço no final do instrumento, data da consulta, data da cirurgia, doença de 

base e procedimento cirúrgico. 

A data do procedimento cirúrgico é importante para planejar efetivamente as ações 

de enfermagem, a disponibilização de leitos, bem como rever as necessidades prioritárias 

do paciente. Quanto ao tipo de pagamento pelo serviço prestado presente no referencial, 

não se aplica, pois o instrumento elaborado será utilizado em um hospital público, onde 

toda a assistência é realizada pelo Serviço Único de Saúde (SUS) do Brasil. Os custos do 

atendimento são contabilizados pela área administrativa da instituição. 

Ainda na parte inicial, encontram-se as Necessidades Humanas incluídas na parte 

de coleta de dados do instrumento, por sua correlação com os 38 diagnósticos de 

enfermagem que compõem o instrumento, conforme demonstrado no Quadro 10.  

Os diagnósticos de enfermagem foram organizados conforme divisão das 

necessidades humanas em necessidades psicobiológicas, psicossociais e psicoespirituais. 

Desta forma, facilitou a identificação dos diagnósticos de enfermagem de acordo com as 

necessidades afetadas que o paciente possa apresentar, pois a teoria funciona como um 

alicerce estrutural.  

 

Quadro 10 – Diagnósticos de enfermagem correlacionados com as Necessidades  Humanas. 

Niterói, RJ, Brasil, 2020. 

Diagnósticos de enfermagem NANDA 
Necessidades Humanas 

Necessidades Psicobiológicas 

Código 00032 - Padrão respiratório ineficaz Oxigenação 

Código 00195 - Risco de desequilíbrio eletrolítico Hidratação 

Código 00104 - Amamentação ineficaz 

Código 00105 - Amamentação interrompida 

Código 00103 - Deglutição prejudicada 

Nutrição 
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Diagnósticos de enfermagem NANDA Necessidades Humanas 

Código 00270 - Dinâmica alimentar ineficaz da 

criança 

Código 00002 - Nutrição desequilibrada: menor do 

que as necessidades corporais 

Código 00016 – Eliminação urinária prejudicada 

Código 00014 - Incontinência intestinal 

Código 00011 – Constipação 

Código 00023 Retenção Urinária 

Código 00250 – Risco de lesão do trato urinário, 

Código 00214 – Conforto prejudicado, 40º  

Código 00134 – Náusea 

Eliminação 

Código 00198 - Distúrbio no padrão de sono Sono e repouso 

 Atividade física 

 Sexualidade e reprodução 

Código 00155 - Risco de quedas  
Segurança física e do meio 

ambiente 

Código 00085 - Mobilidade física prejudicada  

Código 00214 – Conforto prejudicado 
Cuidado corporal e ambiental 

Código 00046 – Integridade da pele prejudicada Integridade física 

Código 00115- Risco de comportamento 

desorganizado do lactente 

Regulação: crescimento celular e 

desenvolvimento funcional 

Código 00206 - Risco de sangramento Regulação vascular 

Código 00007 – Hipertermia 

Código 00274 – Risco de termorregulação ineficaz 
Regulação térmica 

 Regulação neurológica 

 Regulação hormonal 

 Sensopercepção 

Código 00004- Risco de infecção 

Código 00132 - Dor aguda 

Código 00039- Risco de aspiração 

Código 00217 – Risco de reação alérgica 

Código 00042– Risco de reação alérgica ao látex 

Código 00047 – Risco de integridade da pele 

prejudicada  

Terapêutica e de prevenção 

Diagnósticos de enfermagem NANDA 
Necessidades Humanas 

Necessidades Psicossociais 

Código 00051 - Comunicação verbal prejudicada Comunicação 

 Gregária 

Código 00097 - Envolvimento em atividades de Recreação e lazer 
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Diagnósticos de enfermagem NANDA Necessidades Humanas 

recreação diminuído 

Código 00148 – Medo 

Código 00146 – Ansiedade 
Segurança emocional 

Código 00061 - Tensão do papel do cuidador  Amor, aceitação 

Código 00153 - Risco de baixa autoestima situacional 

Código 00118 – Distúrbio na imagem corporal 

Autoestima, Autoconfiança, 

Autorrespeito 

 Liberdade e participação 

Código 00126 – Conhecimento deficiente 
Educação para a saúde e 

aprendizagem 

 Autorrealização 

 Espaço 

 Criatividade 

 Garantia de acesso à tecnologia 

Diagnósticos de enfermagem NANDA 
Necessidades Humanas 

Necessidades Psicoespirituais 

Código 00067- Risco de sofrimento espiritual 

Código 00170- Risco de religiosidade prejudicada 
Religiosidade e espiritualidade 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

A parte do instrumento referente ao planejamento da assistência de enfermagem foi 

composta pelos diagnósticos, intervenções, atividades e resultados de enfermagem.
 
Assim, 

o enfermeiro, a partir dos dados coletados, determina os diagnósticos e intervenções, além 

das atividades de enfermagem pertinentes ao paciente e os resultados esperados. 

Vale ressaltar que, apesar dos resultados da revisão integrativa para intervenções de 

enfermagem não terem sido suficientes para atender todos os diagnósticos identificados 

para o paciente em questão, a mesma influenciou e ratificou as escolhas da pesquisadora 

quanto à seleção e triagem das intervenções baseadas nas ligações NANDA-NIC-NOC e as 

atividades presentes na literatura da NIC, utilizadas para atender às intervenções escolhidas 

e resolver os possíveis diagnósticos apresentados pelo paciente, constantes na parte do 

planejamento assistencial do instrumento. As intervenções da categoria brincadeira 

terapêutica, educação em saúde e programas direcionados e personalizados são importantes 

para a realização de um atendimento planejado e eficiente ao paciente pediátrico em pré-

operatório e sua família.  
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 Os encaminhamentos de pacientes atendidos no serviço de cirurgia para outras 

especialidades, dentro da unidade de saúde onde será aplicado o instrumento elaborado, 

têm uma necessidade de parcerias e envolvimentos de outras equipes, além da cirúrgica, 

para proporcionar atendimento integral ao paciente em questão. O que a pesquisadora 

propõe com o instrumento ultrapassa um atendimento pré-operatório e se aproxima dos 

benefícios de um programa direcionado e personalizado. Destaca-se que o conhecimento 

de outras pesquisadoras sobre a temática permitiu a visualização de novas possibilidades 

para um atendimento de maior qualidade. 

As ações de enfermagem podem ser planejadas com a intenção de executá-las 

posteriormente. Por exemplo, quando a enfermeira marca no ambulatório com o paciente e 

sua família para fazerem uma visita ao setor de internação, esta ação vai além de uma 

consulta pré-operatória, pois se refere a algo que se planeja com a intenção de executar 

mais tarde. Algumas atividades selecionadas para compor o instrumento, como a atividade 

“instituir uma programação do uso do vaso sanitário, conforme apropriado”, poderia passar 

despercebida se a pesquisadora não estivesse com o olhar mais atento ao propósito de 

melhorar condições de vida de pacientes cirúrgicos, propósito este estimulado pela leitura 

dos artigos integrados à categoria de intervenções – programas direcionados e 

personalizados. 

Portanto, todas as etapas realizadas pela pesquisadora para construção do 

instrumento foram importantes em um ou vários itens que compõem o instrumento abaixo. 

A aplicação do Processo de Enfermagem permite uma avaliação e um planejamento 

assistencial melhor em relação às necessidades de seu paciente
(13)

.
 
Apresenta-se, a seguir, a 

primeira versão do instrumento elaborado (Figura 3). 

 

Figura 3 – Primeira versão do instrumento. Niterói, RJ, Brasil, 2020. 

INSTRUMENTO PARA CONSULTA DE ENFERMAGEM AO PACIENTE PEDIÁTRICO EM PRÉ-

OPERATÓRIO 

Dados da Instituição 

Secretaria de Saúde 

Nome da Unidade de Saúde 

Dados de Identificação do Paciente 

Nome:                                                                                             Sexo: ( ) F ( ) M         Prontuário nº: 

Data de nascimento: __/__/__                 Data da consulta: _ /__/__            Data da cirurgia: __/__/__                                                           

Endereço: 
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INSTRUMENTO PARA CONSULTA DE ENFERMAGEM AO PACIENTE PEDIÁTRICO EM PRÉ-

OPERATÓRIO 

Doença de base:                                                Procedimento cirúrgico: 

Avaliação das Necessidades Humanas  

PSICOBIOLÓGICAS 

Oxigenação: FR__ rpm  Padrão respiratório normal: ☐ não ☐ sim 

Apresenta sinais gripais: ☐ não ☐ sim 

Hidratação: Ingere líquidos com frequência: ☐ não ☐sim  Pele/boca/língua hidratadas: ☐ não ☐ sim 

Nutrição: Peso: ___kg – Altura:___ cm -  IMC__ ☐ Gastrostomia     Apetite:  ☐preservado ☐ diminuído ☐ 

aumentado   ☐ dificuldade de se alimentar - especificar motivo_____________________ 

Eliminação: náusea: ☐ não  ☐ sim êmese: ☐ não  ☐ sim – frequência/dia:____ 

Eliminação urinária: ☐ espontânea  ☐ retenção  ☐ disúria  ☐ incontinência  ☐ distensão da bexiga  

Característica: ☐ amarelo claro  ☐ amarelo escuro  ☐ avermelhada  ☐ marrom  ☐ esverdeado. 

Eliminação intestinal: frequência: (__vezes/semana) característica: ☐ pastosa  ☐ líquida  ☐ dura/seca Ostomias: 

☐ não ☐ sim – qual/quais:__________________________________________________ Faz uso de tecnologia: 

especificar______________ 

Sono e Repouso: Dorme bem à noite: ☐não  ☐sim Duração (horas):______  

Alguma alteração:___________________________________________________________________ 

Segurança física e meio ambiente: paciente tem antecedente de queda: ☐não  ☐sim. 

Paciente tem alto potencial de queda: ☐não  ☐sim. Está em área de risco/violência: ☐não  ☐sim 

Cuidado corporal e ambiental: Higiene pessoal: ☐ boa ☐ regular ☐ ruim 

 ☐ Apresenta dificuldade de mobilidade 

Integridade física: ☐ pele íntegra  ☐ pele alterada: especificar:_______________________________ 

Fazendo uso de algum medicamento: ☐ não  ☐ sim – qual:___________________________________ 

Regulação vascular: risco acentuado de sangramento: ☐ não ☐ sim 

Realizar coleta de sangue: ☐ não ☐ sim  Verificar reserva de sangue: ☐ não ☐ sim 

Regulação: crescimento e desenvolvimento: sinais de desenvolvimento anormal: ☐ não  ☐ sim 

Regulação térmica: TAX: _____ºC  ☐ sente calafrios  ☐ sente frio. 

Terapêutica e de prevenção: Doença preexistente: ☐ não ☐ sim - especificar: __________________ 

Sente alguma dor física: ☐ não  ☐ sim – especificar:________________________________________ 

Tem ou já apresentou algum tipo de alergia: ☐ não  ☐ sim – especificar:_________________________ 

Faz uso de dieta especial: ☐ não ☐ sim – especificar: _______________________________________ 

Faz algum tipo de tratamento: ☐ não  ☐ sim – especificar: ___________________________________ 

A família adere ao plano terapêutico: ☐ não  ☐ sim 

PSICOSSOCIAIS E PSICOESPIRITUAIS 

Comunicação e gregária: existe boa comunicação paciente/família: ☐ não  ☐ sim – 

especificar:________________________________________________________________________ 

Paciente/família estão bem orientados quanto ao procedimento cirúrgico: ☐ não  ☐ sim 

Recreação e lazer: paciente realiza alguma atividade: ☐ não  ☐ sim – especificar: ________________ 

Quem acompanhará o paciente durante internação: _________________________________________ 

Familiares virão visitá-lo: ☐ não  ☐ sim 
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INSTRUMENTO PARA CONSULTA DE ENFERMAGEM AO PACIENTE PEDIÁTRICO EM PRÉ-

OPERATÓRIO 

Segurança emocional: Paciente/família estão enfrentando o processo cirúrgico com: ☐ confiança       ☐ apoio 

familiar  ☐medo  ☐preocupação  ☐ansiedade  ☐sobrecarga  ☐choro frequente e sem motivo 

Autoestima/autoconfiança: Paciente apresenta alteração na estrutura ou função corporal: ☐não  ☐ sim 

Em relação à imagem corporal se sente: ☐ satisfeito  ☐ insatisfeito  ☐ envergonhado 

☐ apresenta sentimento negativo em relação ao corpo  ☐ evita tocar o próprio corpo 

Apresenta auto expectativas não realistas quanto ao resultado do procedimento cirúrgico: ☐ não  ☐ sim 

Educação para a saúde e aprendizagem: ☐ Procedimento cirúrgico e internação 

☐ Gostaria de saber alguma coisa sobre o pré-operatório 

☐Gostaria de saber alguma coisa sobre o pós-operatório 

Religiosidade e espiritualidade: ☐ Busca ajuda espiritual.  ☐Tem esperança que tudo vai dar certo.  

Observações: 

 

Planejamento da Assistência de Enfermagem ao Paciente Pediátrico em Pré-operatório 

Diagnóstico de 

enfermagem 

Intervenção de enfermagem 

Atividades 

Resultados 

esperados/alcançados 

☐Padrão 

respiratório 

ineficaz 

Monitoração de Sinais Vitais 

Ensino: Medicamentos prescritos 

☐ Monitorar sinais vitais; 

☐ Orientar quanto aos medicamentos prescritos; 

☐ Comunicar a equipe médica alterações identificadas; 

☐Alcance da 

compreensão pela 

transmissão das 

orientações 

☐Melhora dos 

sintomas 

☐Risco de 

desequilíbrio 

eletrolítico 

Identificação de Risco: 

Controle Hídrico:  

☐ Pesar o paciente; 

☐ Promover a ingestão oral,  

☐ Orientar o paciente e a família quanto à lógica de restrição de 

líquidos, medidas de hidratação ou administração suplementar, 

conforme indicado; 

☐Detecção de Risco 

☐Hidratação 

☐Alcance da 

compreensão pela 

transmissão das 

orientações 

☐Nutrição 

desequilibrada: 

menor do que as 

necessidades 

corporais 

 

☐Dinâmica 

alimentar ineficaz 

da criança 

Aconselhamento nutricional:  

Controle de distúrbios alimentares: 

☐ Orientar o paciente/família quanto ao jejum pré-operatório; 

☐ Determinar os hábitos de consumo alimentar do paciente; 

☐ Ensinar e reforçar conceitos de uma boa nutrição; 

☐Auxiliar o paciente/família a examinar e resolver questões 

pessoais que possam contribuir para o distúrbio alimentar; 

☐ Estimular o paciente/família a conversar com a nutricionista 

sobre as preferências alimentares. 

☐ Orientar como manter um diário alimentar; 

☐ Orientar o paciente/família sobre os requisitos de dieta para o 

estado de doença (p. ex., pacientes com doença renal, restrição de 

sódio, de potássio) 

☐ Fornecer referência/consulta a outros membros da equipe de 

saúde, conforme apropriado; 

☐Alcance da 

compreensão pela 

transmissão das 

orientações 

 

☐Aceitação: 

orientações 

 

☐Aceitação do 

tratamento nutricional 
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INSTRUMENTO PARA CONSULTA DE ENFERMAGEM AO PACIENTE PEDIÁTRICO EM PRÉ-

OPERATÓRIO 

☐Amamentação 

ineficaz 

 

☐Amamentação 

interrompida 

Aconselhamento para lactação: 

☐ Determinar o desejo e a motivação da mãe em amamentar, bem 

como a percepção da amamentação; 

☐ Desfazer equívocos, desinformação e imprecisões sobre o 

aleitamento materno; 

☐ Encaminhar ao Banco de leite, conforme apropriado; 

☐Estabelecimento da 

amamentação 

☐Manutenção da 

Amamentação 

☐Alcance da 

compreensão pela 

transmissão das 

orientações 

☐Deglutição 

prejudicada 

 

Assistência no autocuidado: 

Encaminhamento: 

☐ Orientações quanto a precauções contra aspiração; 

☐ Encaminhamentos, conforme apropriado; 

☐Alcance da 

compreensão pela 

transmissão das 

orientações quanto a 

precauções contra 

aspiração 

☐Náusea Controle da náusea: 

Orientações: 

☐ Incentivar o paciente a aprender estratégias para o controle da 

própria náusea; 

☐ Reduzir ou eliminar fatores individuais que precipitam ou 

aumentam a náusea (ansiedade, medo, fadiga, e falta de 

conhecimento); 

☐ Incentivar a alimentação com pequenas quantidades de 

alimentos que são atraentes para a pessoa com náusea; 

☐ Auxiliar na busca de informações e oferecer apoio emocional; 

☐ Fornecer encaminhamento, se necessário; 

☐Melhora da náusea 

☐Eliminação 

urinária 

prejudicada 

 

☐Retenção 

Urinária 

 

 

☐Risco de lesão 

do trato urinário 

 

☐Conforto 

prejudicado 

Controle da Eliminação Urinária: 

Sondagem vesical: 

Coleta de amostras para exames: 

Treinamento do hábito urinário 

☐ Realizar uma avaliação urinária concentrando-se na 

incontinência (p. ex., débito urinário, padrão de micção urinária, 

função cognitiva e problemas urinários preexistentes); 

☐ Orientar o paciente/família quanto a sinais e sintomas de 

infecção do trato urinário; 

☐ Orientar o paciente a responder imediatamente às urgências 

miccionais, quando apropriado; 

☐ Obter amostra solicitada, conforme o protocolo; 

☐ Orientar o paciente/família como prevenir lesão do trato urinário 

☐ Auxiliar, orientar e ensinar o paciente/família quanto a 

passagem de sonda, conforme apropriado 

☐ Encaminhar paciente ao serviço de Urodinâmica, caso 

necessário; 

☐Eliminação urinária 

 

☐Controle de sintomas 

 

☐Detecção de Risco 

 

☐Prevenção de lesão 

do trato urinário 

 

☐Aumento do 

conhecimento 

paciente/família quanto 

à doença/tratamento 

 

☐Conforto do paciente 

☐Constipação 

 

☐Incontinência 

Controle e/ou Treinamento intestinal/ Autocuidado da Ostomia: 

Cuidados na Incontinência Intestinal: 

☐Identificar os fatores que possam causar ou contribuir para a 

☐Eliminação intestinal 

 

☐Continência intestinal 
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INSTRUMENTO PARA CONSULTA DE ENFERMAGEM AO PACIENTE PEDIÁTRICO EM PRÉ-

OPERATÓRIO 

intestinal 

 

☐Conforto 

prejudicado 

 

constipação, impactação ou diarreia; 

☐Instituir uma programação do uso do vaso sanitário, conforme 

apropriado; 

☐Incentivar o aumento da ingestão de líquidos, a menos que 

contraindicado; 

☐Avaliar os medicamentos normalmente utilizados em busca de 

efeitos colaterais gastrointestinais; 

☐Orientar paciente/família a registrar cor, volume, frequência e 

consistência das fezes; 

☐Orientar sobre dieta com alto teor de fibras; 

☐Orientar sobre o uso adequado de laxantes; 

☐Administrar enema ou irrigação, conforme apropriado; 

☐Ensinar paciente/família sobre os processos digestivos normais; 

☐Explicar etiologia do problema e justificativa para ações ao 

paciente; 

☐Orientar lavagem intestinal em casa conforme prescrição; 

☐Identificar fatores (p. ex., medicamentos, bactérias, alimentação 

por sonda) capazes de causar ou contribuir para a diarreia; 

 

 

☐Aumento do 

conhecimento 

paciente/família quanto 

à doença/tratamento 

 

☐Relaxamento físico 

relacionado com 

sensações corporais e 

mecanismos 

homeostáticos 

☐Distúrbio no 

padrão de sono 

Melhora do sono: 

Treinamento de Autossugestão: banho, técnica para acalmar; 

☐Identificar o motivo da perturbação do sono; 

☐Orientar sobre os fatores que interferem no sono: refrigerante, 

cochilos prolongados durante o dia... 

☐Orientar o paciente/família em relação a medidas que possam 

melhorar o sono; 

☐Orientar o paciente/família a trazer o brinquedo favorito no dia 

da internação, conforme apropriado; 

☐Melhora do sono 

☐Risco de quedas Identificação de Risco: 

Controle do Ambiente: Segurança 

Prevenção contra queda: 

Ensino: Segurança infantil 

☐Realizar a investigação de Risco de queda; 

☐Notificar a equipe de saúde quanto ao risco de queda; 

☐Orientar os pais/familiares quanto as medidas de prevenção de 

quedas; 

☐Detecção de Risco 

☐Alcance da 

compreensão 

transmitida sobre 

prevenção de lesões 

não intencionais 

☐Segurança física do 

paciente 

 

☐Mobilidade 

física prejudicada 

Controle do Ambiente: 

Prevenção contra quedas: 

Cuidados na admissão: 

☐Comunicar a equipe sobre a mobilidade física prejudicada do 

paciente, para tomada de decisão 

☐Orientar os pais/familiares quanto às medidas de prevenção de 

quedas; 

☐Prevenção de quedas 

☐Alcance da percepção 

positiva da assistência 

de enfermagem para 

obtenção de mobilidade 

e autocuidado 

 

☐Integridade da 

pele prejudicada 

Identificação de Risco: 

Cuidados com ostomias: 

☐Detecção de Risco 
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INSTRUMENTO PARA CONSULTA DE ENFERMAGEM AO PACIENTE PEDIÁTRICO EM PRÉ-

OPERATÓRIO 

 

☐Risco de 

integridade da 

pele prejudicada 

 

 

☐Risco de 

infecção 

 

☐Risco de 

sangramento 

 

 

Proteção contra infecção: 

Conhecimento: regime de tratamento 

Controle do ambiente: segurança 

Coleta de amostras para exames: 

☐Inspecionar a pele e membranas mucosas para rubor, calor, 

erupções, abrasões, edema ou drenagem 

☐Ensinar ao paciente e membros da família como evitar infecções 

☐Orientar paciente/família quanto aos cuidados da ostomia 

☐Encaminhar ao serviço de estomaterapia, conforme apropriado 

☐Notificar equipe de saúde quanto ao risco 

☐Obter amostra de sangue solicitada, conforme o protocolo pré-

operatório e reserva de sangue 

☐Confirmar se os resultados de exames diagnósticos e 

laboratoriais requeridos estão incluídos no prontuário 

☐Aumento do 

conhecimento em 

saúde 

 

 

☐Integridade Tissular: 

Pele e Mucosas 

 

☐Segurança do 

paciente 

 

☐Risco de 

comportamento 

desorganizado do 

lactente 

Ensino: Segurança infantil 

☐Fornecer informações aos pais sobre o desenvolvimento do 

lactente; 

☐Orientar os pais quanto a estimulação do lactente, conforme 

apropriado; 

☐Detecção de Risco 

 

☐Aceitação de 

orientações 

☐Hipertermia Tratamento da febre: 

☐Notificar o médico quanto a hipertermia; 

☐Administração de medicamentos, conforme orientação médica; 

☐Detecção da febre 

 

☐Termorregulação 

☐Dor aguda Controle da dor: 

Escutar ativamente: 

Administração de medicamentos: 

☐Utilizar estratégias de comunicação terapêutica para ter ciência 

da experiência da dor e transmitir aceitação da resposta do paciente 

à dor; 

☐Observar para pistas não verbais de desconforto, especialmente 

naqueles incapazes de se comunicar efetivamente; 

☐Assegurar cuidados analgésicos para o paciente, conforme 

prescrição médica; 

☐Avaliar, com o paciente e a equipe de saúde, a efetividade das 

medidas passadas de controle da dor que foram utilizadas; 

☐Reduzir ou eliminar fatores que precipitem ou aumentem a 

experiência da dor (p. ex., medo, fadiga, falta de conhecimento); 

☐Aceitação de 

orientações 

 

☐Controle da dor 

 

☐Satisfação do 

paciente 

☐Risco de 

aspiração 

Identificação de Risco: 

☐Identificar o risco; 

☐Orientar paciente/família quanto aos cuidados para prevenir 

aspiração; 

☐Detecção do Risco 

 

☐Prevenção da 

Aspiração 

☐Risco de reação 

alérgica 

 

☐Risco de reação 

Identificação de Risco: 

Prevenção de resposta alérgica: 

Controle do ambiente, nutrição, medicamentos, 

imunização/vacinação: 

☐Detecção de Riscos 

 

☐Controle de Riscos 
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alérgica ao látex,  

 

Precauções no Uso de Artigos de Látex: 

Supervisão: 

☐Identificar alergias conhecidas e reações usuais; 

☐Documentar todas as alergias no prontuário clínico; 

☐Colocar pulseira identificadora de alergia no paciente, conforme 

apropriado; 

☐Notificar os provedores de atendimento de saúde sobre as 

alergias conhecidas; 

☐Orientar paciente/família como evitar situações que o coloque 

em risco e como reagir se ocorrer reação anafilática; 

☐Encorajar o paciente a usar uma etiqueta de alerta para alergias, 

conforme apropriado; 

☐Alcance da 

compreensão 

transmitida pelas 

orientações 

 

☐Segurança física do 

paciente 

 

 

☐Comunicação 

verbal 

prejudicada 

Escutar ativamente 

Ensino: indivíduo 

☐Usar perguntas ou declarações para encorajar a expressão de 

pensamentos, sentimentos e preocupações; 

☐Adaptar o conteúdo às habilidades ou deficiências cognitivas, 

psicomotoras e de afetividade do paciente/responsável 

☐Documentar, no prontuário, o conteúdo apresentado e os 

materiais escritos fornecidos; 

☐Melhora na  

comunicação 

☐Envolvimento 

em atividades de 

recreação 

diminuído 

Melhora do sistema de apoio 

Terapia Recreacional 

☐Identificar as necessidades emocionais e situacionais do 

paciente; 

☐Determinar as preferências do paciente em relação à visita; 

☐Facilitar e/ou encorajar o paciente para participação em 

atividades recreativas fornecidas dentro do Hospital e as externas, 

conforme apropriado; 

☐Motivação 

 

☐Envolvimento social 

☐Medo 

 

☐Ansiedade 

Apoio emocional: 

Redução da ansiedade: 

Arteterapia: 

Brinquedo Terapêutico: 

☐Encorajar o paciente a expressar seus sentimentos de ansiedade, 

raiva ou medo; 

☐Fornecer os suprimentos de arte apropriados para o nível de 

desenvolvimento e os objetivos para a terapia; 

☐Encorajar o paciente a descrever e falar sobre o produto da arte e 

o processo de execução da arte; 

☐Orientar antecipadamente, o paciente/família, quanto aos 

cuidados pré e pós-operatórios, de acordo com a faixa etária; 

☐Apresentar informações sensoriais preparatórias; 

☐Fornecer equipamento de sala cirúrgica hospitalar real ou 

simulado para incentivar a expressão do conhecimento e 

sentimentos sobre hospitalização, tratamento ou doença; 

☐Identificar equívocos ou medos da criança por meios dos 

☐Expressão do 

pensamento por meio 

de palavras ou gestos 

 

☐Aumento da 

compreensão do 

processo cirúrgico 

 

 

☐Redução da 

ansiedade e do medo 
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comentários ou reações durante sessão de brincadeiras com 

simulação de papéis hospitalares; 

☐Proporcionar aos pais e a criança visita ao setor de internação; 

☐Apresentar o paciente à equipe que estará envolvida na cirurgia e 

cuidados pós-operatórios, conforme apropriado; 

☐Encaminhar o paciente para aconselhamento, conforme 

apropriado; 

☐Tensão do papel 

do cuidador 

Identificação de Risco: 

Mediação de conflitos: 

Melhora do Enfrentamento: 

Apoio ao cuidador: 

☐Avaliar a reação emocional familiar à condição do paciente; 

☐Determinar a adesão aos tratamentos médicos e abordagens de 

enfermagem; 

☐Reconhecer as dificuldades do papel do cuidador; 

☐Encaminhar para terapia familiar, conforme apropriado; 

☐Auxiliar a família a adquirir o conhecimento, as habilidades e o 

equipamento necessário para dar suporte à sua decisão a respeito 

do cuidado do paciente; 

☐Fornecer o cuidado ao paciente no lugar da família com o 

objetivo de aliviá-la e/ou quando a mesma não puder fornecer o 

cuidado; 

☐Reforçar a rede social do cuidador; 

☐Saúde emocional do 

cuidador 

 

☐Desempenho do 

Cuidador: cuidados 

diretos e indiretos 

☐Risco de baixa 

autoestima 

situacional 

 

☐Distúrbio na 

imagem corporal 

Prevenção de Autoestima Situacional Baixa: 

Identificação de Risco: 

Melhora do Sistema de Apoio: 

Melhora da Imagem Corporal/Melhora da Autoestima: 

Apoio emocional: 

Ensino: Processo de Doença/Procedimento/Tratamento: 

Encaminhamento: 

☐Usar perguntas ou declarações para encorajar a expressão de 

pensamentos, sentimentos e preocupações; 

☐Concentrar-se completamente na interação, suprimindo 

preconceitos, tendências, pressupostos, preocupações pessoais e 

outras distrações;  

☐Reduzir discrepâncias nas expectativas do paciente/família 

☐Esclarecer aos pais a importância de seu interesse e apoio para 

que seus filhos desenvolvam um conceito de autoestima positivo; 

☐Auxiliar o paciente a perceber seus pontos fortes, potencial e 

capacidade; 

☐Fornecer feedback positivo para encorajar e sustentar um novo 

comportamento; 

☐Realizar encaminhamentos, conforme apropriado; 

☐Identificação do risco 

 

☐Resiliência pessoal 

 

 

☐Melhora da 

autoestima 

 

☐Conhecimento 

deficiente 

Ensino: Processo de doença/ 

Medicamentos/Procedimento/Tratamento 

☐Satisfação do cliente 
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☐Determinar as experiências cirúrgicas anteriores do paciente, 

cultura e nível de conhecimento em relação à cirurgia; 

☐Descrever a rotina pré-operatória, conforme apropriado;  

☐Entregar folder com todas as informações necessárias, como data 

e horário da cirurgia, hora de chegada ao hospital, procedimentos 

necessários para a internação, localização da unidade de 

internação, e outros. 

☐Discutir os planos de alta pós-hospitalar e consulta de retorno; 

☐Alcance da 

compreensão 

transmitida sobre o 

processo cirúrgico 

 

☐Segurança física do 

paciente 

☐Risco de 

sofrimento 

espiritual, 

☐Risco de 

religiosidade 

prejudicada 

Estado de conforto: psicoespiritual 

Saúde espiritual 

☐Usar comunicações terapêuticas para estabelecer confiança e 

cuidado empático; 

☐Encorajar o uso de recursos espirituais conforme desejado; 

☐Apoiar práticas espirituais do paciente/família; 

☐Saúde espiritual 

 

☐Conforto 

psicoespiritual 

Observações: 

 

Profissional responsável: __________________________ Coren: ______________ 

Fonte: Elaborado pela autora, 2020. 

 

4.4 Quarta etapa: Validação do instrumento por experts por meio da Técnica 

Delphi 

Para a validação do instrumento, utilizou-se a Técnica Delphi, com a intenção de 

obter, comparar e direcionar o julgamento de peritos para a finalidade de alcançar um 

consenso sobre os dados. 

A Técnica Delphi é, em essência, um método rico, que possibilita a pesquisa de 

opiniões e o desenvolvimento de consensos, utilizando a expertise de diferentes áreas de 

especialidade na busca de soluções. Favorece a escuta, de forma anônima, dos 

especialistas, evitando constrangimentos, conflitos e outros vieses. É um ótimo mecanismo 

metodológico para estimular o debate
(51-52)

. 

Para o desenvolvimento dessa técnica, foi elaborado um questionário e 

selecionados os experts/especialistas. Estes, quando estão de acordo, têm maior 

probabilidade de estarem corretos em questões relativas ao seu campo de especialidade do 

que não especialistas. Neste estudo, os especialistas foram selecionados através de consulta 

aos currículos disponíveis na Plataforma Lattes da CAPES e através de indicação de outros 

especialistas. Para esta seleção, foram utilizados os critérios de Fehring adaptados
(50)

. 
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Destaca-se que foram selecionados e convidados 35 experts, de todas as regiões do 

Brasil, de forma individual, por e-mail ou pelo aplicativo WhatsApp, disponibilizando um 

link de acesso ao Google Formulários, que responderam anonimamente. Quando atingido o 

número de 10 experts concordantes na plataforma, esta seleção foi encerrada para a coleta 

de novas respostas. Todos os especialistas alcançaram a pontuação mínima almejada para 

caracterizar expertise na área de interesse.  

O formulário construído possuía três seções: a primeira continha uma apresentação 

do estudo e das pesquisadoras e o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), 

sendo que o aceite deste foi obrigatório para seguir para a segunda seção. Na segunda 

seção, havia a caracterização dos experts e, na última, o questionário de avaliação do 

conteúdo do instrumento. 

O grupo de experts foi composto por 10 enfermeiros, com experiência prática em 

pediatria variando entre menos que 05 anos e 31 anos e mais, conforme Tabela 1. 

 

Tabela 1 – Caracterização dos experts. Niterói, RJ, Brasil, 2020. 

Descrição Nº % 

Sexo 

Feminino 9 90% 

Masculino 1 10% 

Idade 

20 a 30 anos 1 10% 

31 a 40 anos 4 40% 

41 a 50 anos 1 10% 

51 anos e mais 4 40% 

Região de atuação 

Norte 0 0% 

Sul 1 10% 

Nordeste 1 10% 

Sudeste 8 80% 

Centro-oeste 0 0% 

Titulações   

Especialização 10 100% 

Mestrado 8 80% 

Doutorado 7 70% 
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Descrição Nº % 

Tempo de prática na área de pediatria 

Menos de 5 anos 1 10% 

5 a 10 anos 3 30% 

11 a 20 anos 2 20% 

20 a 30 anos 0 0% 

31 anos e mais 4 40% 

Artigo publicado sobre as temáticas  

Sim 9 90% 

Não 1 10% 

Participação em evento científico sobre as temáticas nos últimos dois anos 

Sim 9 90% 

Não 1 10% 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Após o preenchimento pelos experts, os dados coletados foram enviados 

automaticamente para o e-mail da pesquisadora. 

Os especialistas procederam com a validação dos dados relativos à instituição, 

dados de identificação do paciente, assim como dados a serem coletados na avaliação das 

necessidades humanas do paciente pediátrico e referentes ao planejamento da assistência 

de enfermagem.  

A cada item do instrumento analisado, os especialistas foram solicitados a marcar 

alternativas considerando os escores: 4 – extremamente relevante; 3 – relevante; 2 – pouco 

relevante e 1 – irrelevante. Caso achassem necessário fazer alguma observação, podiam 

utilizar o espaço abaixo de cada item, destinado para este fim.  

O Quadro 11 apresenta a validação dos experts quanto à pertinência e ao conteúdo 

dos itens que compõem o instrumento. O instrumento foi validado por 10 experts, com 

índice de validade excelente, visto a porcentagem mínima ter ultrapassado 70% de 

concordância. A anuência das respostas se manteve entre IVC=0,9 e IVC=1,0. 
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Quadro 11 - Concordância dos experts quanto à pertinência e conteúdo dos itens que 

compõe o instrumento. Niterói, RJ, Brasil, 2020. 

Descrição IVC 

Dados da Instituição 

Secretaria de Saúde 

Nome da Unidade de Saúde 

 

1,0 

Avaliação do Paciente Pediátrico - Necessidades Humanas 

 

1,0 

 
1,0 

 

1,0 

 

1,0 

 

0,9 

 

1,0 
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Descrição IVC 

 

1,0 

 

1,0 

 

1,0 

 

1,0 

 
1,0 

 

1,0 

 

1,0 

 

1,0 

 

1,0 
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Descrição IVC 

 

1,0 

 

1,0 

 

1,0 

Planejamento da Assistência de Enfermagem ao Paciente Pediátrico em Pré-operatório 

 

1,0 

 

1,0 
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Descrição IVC 

 

1,0 

 

1,0 

 

1,0 
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Descrição IVC 

 

1,0 

 

1,0 
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Descrição IVC 

 

1,0 

 

0,9 



 
 

98 

 

Descrição IVC 

 

1,0 

 

1,0 

 

1,0 



 
 

99 

 

Descrição IVC 

 

 

1,0 

 

1,0 

 

1,0 

 

1,0 



 
 

100 

 

Descrição IVC 

 

1,0 

 

1,0 

 
 

0,9 
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Descrição IVC 

 

1,0 



 
 

102 

 

Descrição IVC 

 

1,0 



 
 

103 

 

Descrição IVC 

 

1,0 

 

1,0 
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Descrição IVC 

 

1,0 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Apesar dos itens serem considerados validados, algumas sugestões de inclusão de 

componentes foram propostas pelos participantes. Diante disto, as informações foram 

agrupadas e organizadas pela pesquisadora, a qual compilou uma lista com todas as 

alterações e sugestões propostas e a enviou aos experts para uma segunda rodada de 

avaliação. Quanto às informações contidas na lista, foi solicitado que os especialistas 

respondessem indicando sua concordância ou não com os itens elencados (Apêndice K). 

Todos os especialistas que participaram da primeira rodada responderam o questionário na 

segunda rodada. 

As alterações sugeridas pelos experts e os IC alcançados podem ser observados no 

Quadro 12. 

 

Quadro 12 - Concordância dos experts quanto à sugestão de inclusão de itens no 

instrumento. Niterói, RJ, Brasil, 2020. 

Descrição IC 

 

Acrescentar “Responsável pelo Paciente” 100% 

Acrescentar “Número de Moradores no Domicílio” 70% 
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Descrição IC 

 

Acrescentar “Tipo de Sonda e Nº” 90% 

Acrescentar “Data da Última Troca” 100% 

 

Acrescentar “Data da Realização da Ostomia” 100% 

 

Acrescentar “Horário que Dorme” 90% 

 Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Todas as sugestões dos especialistas foram aceitas pela pesquisadora e validadas na 

segunda rodada com os experts, pois obtiveram concordância de 70 a 100%. Não havendo 

necessidade de novas rodadas, a validação do conteúdo do instrumento foi concluída. 

 

4.5 Quinta etapa: Reestruturação da versão final do instrumento 

A adequação do conteúdo do instrumento foi realizada com base nos itens 

validados após as rodadas com os experts
(46,51)

. 

 Uma vez validados os itens do instrumento e as sugestões dos especialistas, 

procedeu-se com a estruturação final do instrumento, apresentada na Figura 4.  

 

Figura 4 - Versão final do instrumento. Niterói, RJ, Brasil, 2020. 

INSTRUMENTO DE CONSULTA DE ENFERMAGEM AO PACIENTE PEDIÁTRICO EM PRÉ-

OPERATÓRIO 

Dados da Instituição 
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Secretaria de Saúde 

Nome da Unidade de Saúde 

Dados de Identificação do Paciente 

Nome:                                                                                             Sexo: ( ) F ( ) M       Prontuário nº: 

Data de nascimento: __/__/__                Data da consulta: _ /__/__            Data da cirurgia: __/__/__                                                           

Endereço: 

Doença de base:                                                Procedimento cirúrgico: 

Responsável pelo paciente: 

Número de moradores no domicílio: 

Avaliação das Necessidades Humanas  

PSICOBIOLÓGICAS 

Oxigenação: FR__ rpm. Padrão respiratório normal: ☐ não ☐ sim 

Apresenta sinais gripais: ☐ não ☐ sim 

Hidratação: Ingere líquidos com frequência: ☐ não ☐sim. Pele/boca/língua hidratadas: ☐ não ☐ sim 

Nutrição: Peso: ___kg – Altura:___ cm -  IMC__ ☐ Gastrostomia – tipo de sonda: ________________ 

nº _____ Data da última troca: __________    Apetite:  ☐preservado ☐ diminuído ☐ aumentado            ☐ 

dificuldade de se alimentar - especificar motivo_________________________________ 

Eliminação: náusea: ☐ não  ☐ sim êmese: ☐ não  ☐ sim – frequência/dia:____ 

Eliminação urinária: ☐ espontânea  ☐ retenção  ☐ disúria  ☐ incontinência  ☐ distensão da bexiga  

Característica: ☐ amarelo claro  ☐ amarelo escuro  ☐ avermelhada  ☐ marrom  ☐ esverdeado. 

Eliminação intestinal: frequência: (__vezes/semana) característica: ☐ pastosa  ☐ líquida  ☐ dura/seca 

Ostomias: ☐ não ☐ sim – qual/quais:__________________________________________________  

Data da realização da ostomia: ________ Faz uso de tecnologia: especificar______________________ 

Sono e Repouso: Dorme bem à noite: ☐não  ☐sim Horário que dorme: ________Duração (horas):______ 

Alguma alteração:________________________________________________ 

Segurança física e meio ambiente: paciente tem antecedente de queda: ☐não  ☐sim. 

Paciente tem alto potencial de queda: ☐não  ☐sim. Está em área de risco/violência: ☐não  ☐sim 

Especificar: _______________________________________________________________ 

Cuidado corporal e ambiental: Higiene pessoal: ☐ boa ☐ regular ☐ ruim Especificar: 

__________________________________________________________________________________ 

☐ Apresenta dificuldade de mobilidade Especificar: ________________________________________ 

Integridade física: ☐ pele íntegra  ☐ pele alterada: especificar:_______________________________ 

Fazendo uso de algum medicamento: ☐ não  ☐ sim – qual:___________________________________ 

Regulação vascular: risco acentuado de sangramento: ☐ não ☐ sim 

Realizar coleta de sangue: ☐ não ☐ sim. Verificar reserva de sangue: ☐ não ☐ sim 

Regulação: crescimento e desenvolvimento: sinais de desenvolvimento anormal: ☐ não  ☐ sim 

Regulação térmica: TAX: _____ºC  ☐ sente calafrios  ☐ sente frio. 

Terapêutica e de prevenção: Doença preexistente: ☐ não ☐ sim - especificar: __________________ 
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Sente alguma dor física: ☐ não  ☐ sim – especificar:________________________________________ 

Tem ou já apresentou algum tipo de alergia: ☐ não  ☐ sim – especificar:_________________________ 

Faz uso de dieta especial: ☐ não ☐ sim – especificar: _______________________________________ 

Faz algum tipo de tratamento: ☐ não  ☐ sim – especificar: ___________________________________ 

A família adere ao plano terapêutico: ☐ não  ☐ sim 

PSICOSSOCIAIS E PSICOESPIRITUAIS 

Comunicação e gregária: existe boa comunicação paciente/família: ☐ não  ☐ sim – 

especificar:________________________________________________________________________ 

Paciente/família estão bem orientados quanto ao procedimento cirúrgico: ☐ não  ☐ sim 

Recreação e lazer: paciente realiza alguma atividade: ☐ não  ☐ sim – especificar: ________________ 

Quem acompanhará o paciente durante internação: _________________________________________ 

Familiares virão visitá-lo: ☐ não  ☐ sim 

Segurança emocional: Paciente/família estão enfrentando o processo cirúrgico com: ☐ confiança       ☐ 

apoio familiar  ☐medo  ☐preocupação  ☐ansiedade  ☐sobrecarga  ☐choro frequente e sem motivo 

Autoestima/autoconfiança: Paciente apresenta alteração na estrutura ou função corporal: ☐não  ☐ sim 

Em relação à imagem corporal, se sente: ☐ satisfeito  ☐ insatisfeito  ☐ envergonhado 

☐ Apresenta sentimento negativo em relação ao corpo  ☐ evita tocar o próprio corpo 

Apresenta auto expectativas não realistas quanto ao resultado do procedimento cirúrgico: ☐ não  ☐ sim 

Educação para a saúde e aprendizagem: ☐ Procedimento cirúrgico e internação 

☐ Gostaria de saber alguma coisa sobre o pré-operatório 

☐Gostaria de saber alguma coisa sobre o pós-operatório 

Religiosidade e espiritualidade: ☐ Busca ajuda espiritual.  ☐Tem esperança de que tudo vai dar certo.  

Observações: 

 

Planejamento da Assistência de Enfermagem ao Paciente Pediátrico em Pré-operatório 

Diagnóstico de 

enfermagem 

Intervenção de enfermagem 

Atividades 

Resultados 

esperados/alcançados 

☐Padrão 

respiratório 

ineficaz 

Monitoração de Sinais Vitais 

Ensino: Medicamentos prescritos 

☐ Monitorar sinais vitais; 

☐ Orientar quanto aos medicamentos prescritos; 

☐ Comunicar a equipe médica alterações identificadas; 

☐Alcance da 

compreensão pela 

transmissão das 

orientações 

☐Melhora dos 

sintomas 

☐Risco de 

desequilíbrio 

eletrolítico 

Identificação de Risco: 

Controle Hídrico:  

☐ Pesar o paciente; 

☐ Promover a ingestão oral,  

☐ Orientar o paciente e a família quanto à lógica de restrição 

de líquidos, medidas de hidratação ou administração 

suplementar, conforme indicado; 

☐Detecção de Risco 

☐Hidratação 

☐Alcance da 

compreensão pela 

transmissão das 

orientações 
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☐Nutrição 

desequilibrada: 

menor do que as 

necessidades 

corporais 

 

☐Dinâmica 

alimentar 

ineficaz da 

criança 

Aconselhamento nutricional:  

Controle de distúrbios alimentares: 

☐ Orientar o paciente/família quanto ao jejum pré-operatório; 

☐ Determinar os hábitos de consumo alimentar do paciente; 

☐ Ensinar e reforçar conceitos de uma boa nutrição; 

☐Auxiliar o paciente/família a examinar e resolver questões 

pessoais que possam contribuir para o distúrbio alimentar; 

☐ Estimular o paciente/família a conversar com a 

nutricionista sobre as preferências alimentares. 

☐ Orientar como manter um diário alimentar; 

☐ Orientar o paciente/família sobre os requisitos de dieta 

para o estado de doença (p. ex., pacientes com doença renal, 

restrição de sódio, de potássio) 

☐ Fornecer referência/consulta a outros membros da equipe 

de saúde, conforme apropriado; 

☐Alcance da 

compreensão pela 

transmissão das 

orientações 

 

☐Aceitação: 

orientações 

 

☐Aceitação do 

tratamento nutricional 

 

 

 

☐Amamentação 

ineficaz 

 

☐Amamentação 

interrompida 

Aconselhamento para lactação: 

☐ Determinar o desejo e a motivação da mãe em amamentar, 

bem como a percepção da amamentação; 

☐ Desfazer equívocos, desinformação e imprecisões sobre o 

aleitamento materno; 

☐ Encaminhar ao Banco de leite, conforme apropriado; 

☐Estabelecimento da 

amamentação 

☐Manutenção da 

Amamentação 

☐Alcance da 

compreensão pela 

transmissão das 

orientações 

☐Deglutição 

prejudicada 

 

Assistência no autocuidado: 

Encaminhamento: 

☐ Orientações quanto a precauções contra aspiração; 

☐ Encaminhamentos, conforme apropriado; 

☐Alcance da 

compreensão pela 

transmissão das 

orientações quanto a 

precauções contra 

aspiração 

☐Náusea Controle da náusea: 

Orientações: 

☐ Incentivar o paciente a aprender estratégias para o controle 

da própria náusea; 

☐ Reduzir ou eliminar fatores individuais que precipitam ou 

aumentam a náusea (ansiedade, medo, fadiga, e falta de 

conhecimento); 

☐ Incentivar a alimentação com pequenas quantidades de 

alimentos que são atraentes para a pessoa com náusea; 

☐ Auxiliar na busca de informações e oferecer apoio 

emocional; 

☐ Fornecer encaminhamento, se necessário; 

 

☐Melhora da náusea 

☐Eliminação 

urinária 

prejudicada 

 

☐Retenção 

Controle da Eliminação Urinária: 

Sondagem vesical: 

Coleta de amostras para exames: 

Treinamento do hábito urinário 

☐Eliminação urinária 

 

☐Controle de sintomas 
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Urinária 

 

 

☐Risco de lesão 

do trato urinário 

 

☐Conforto 

prejudicado 

☐ Realizar uma avaliação urinária concentrando-se na 

incontinência (p. ex., débito urinário, padrão de micção 

urinária, função cognitiva e problemas urinários 

preexistentes); 

☐ Orientar o paciente/família quanto a sinais e sintomas de 

infecção do trato urinário; 

☐ Orientar o paciente a responder imediatamente às 

urgências miccionais, quando apropriado; 

☐ Obter amostra solicitada, conforme o protocolo; 

☐ Orientar o paciente/família como prevenir lesão do trato 

urinário; 

☐ Auxiliar, orientar e ensinar o paciente/família quanto à 

passagem de sonda, conforme apropriado 

☐ Encaminhar paciente ao serviço de Urodinâmica, caso 

necessário; 

☐Detecção de Risco 

 

☐Prevenção de lesão 

do trato urinário 

 

☐Aumento do 

conhecimento 

paciente/família quanto 

a doença/tratamento 

 

☐Conforto do paciente 

☐Constipação 

 

☐Incontinência 

intestinal 

 

☐Conforto 

prejudicado 

 

Controle e/ou Treinamento intestinal/ Autocuidado da 

Ostomia: 

Cuidados na Incontinência Intestinal: 

☐Identificar os fatores que possam causar ou contribuir para 

a constipação, impactação ou diarreia; 

☐Instituir uma programação do uso do vaso sanitário, 

conforme apropriado; 

☐Incentivar o aumento da ingestão de líquidos, a menos que 

contraindicado; 

☐Avaliar os medicamentos normalmente utilizados em busca 

de efeitos colaterais gastrointestinais; 

☐Orientar paciente/família a registrar cor, volume, 

frequência e consistência das fezes; 

☐Orientar sobre dieta com alto teor de fibras; 

☐Orientar sobre o uso adequado de laxantes; 

☐Administrar enema ou irrigação, conforme apropriado; 

☐Ensinar paciente/família sobre os processos digestivos 

normais; 

☐Explicar etiologia do problema e justificativa para ações ao 

paciente; 

☐Orientar lavagem intestinal em casa conforme prescrição; 

☐Identificar fatores (p. ex., medicamentos, bactérias, 

alimentação por sonda) capazes de causar ou contribuir para 

a diarreia; 

☐Eliminação intestinal 

 

☐Continência intestinal 

 

 

☐Aumento do 

conhecimento 

paciente/família quanto 

a doença/tratamento 

 

☐Relaxamento físico 

relacionado com 

sensações corporais e 

mecanismos 

homeostáticos 

☐Distúrbio no 

padrão de sono 

Melhora do sono: 

Treinamento de Autossugestão: banho, técnica para acalmar; 

☐Identificar o motivo da perturbação do sono; 

☐Orientar sobre os fatores que interferem no sono: 

refrigerante, cochilos prolongados durante o dia... 

☐Orientar o paciente/família em relação a medidas que 

possam melhorar o sono; 

☐Melhora do sono 
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☐Orientar o paciente/família a trazer o brinquedo favorito no 

dia da internação, conforme apropriado; 

☐Risco de 

quedas 

Identificação de Risco: 

Controle do Ambiente: Segurança 

Prevenção contra queda: 

Ensino: Segurança infantil 

☐Realizar a investigação de Risco de queda; 

☐Notificar a equipe de saúde quanto ao risco de queda; 

☐Orientar os pais/familiares quanto as medidas de prevenção 

de quedas; 

☐Detecção de Risco 

☐Alcance da 

compreensão 

transmitida sobre 

prevenção de lesões 

não intencionais 

☐Segurança física do 

paciente 

☐Mobilidade 

física 

prejudicada 

Controle do Ambiente: 

Prevenção contra quedas: 

Cuidados na admissão: 

☐Comunicar a equipe sobre a mobilidade física prejudicada 

do paciente, para tomada de decisão 

☐Orientar os pais/familiares quanto as medidas de prevenção 

de quedas; 

☐Prevenção de quedas 

☐Alcance da percepção 

positiva da assistência 

de enfermagem para 

obtenção de mobilidade 

e autocuidado 

 

☐Integridade da 

pele prejudicada 

 

☐Risco de 

integridade da 

pele prejudicada 

 

 

☐Risco de 

infecção 

 

☐Risco de 

sangramento 

 

 

Identificação de Risco: 

Cuidados com ostomias: 

Proteção contra infecção: 

Conhecimento: regime de tratamento 

Controle do ambiente: segurança 

Coleta de amostras para exames: 

☐Inspecionar a pele e membranas mucosas para rubor, calor, 

erupções, abrasões, edema ou drenagem 

☐Ensinar ao paciente e membros da família como evitar 

infecções 

☐Orientar paciente/família quanto aos cuidados da ostomia 

☐Encaminhar ao serviço de estomaterapia, conforme 

apropriado 

☐Notificar equipe de saúde quanto ao risco 

☐Obter amostra de sangue solicitada, conforme o protocolo 

pré-operatório e reserva de sangue 

☐Confirmar se os resultados de exames diagnósticos e 

laboratoriais requeridos estão incluídos no prontuário 

☐Detecção de Risco 

 

☐Aumento do 

conhecimento em 

saúde 

 

 

☐Integridade Tissular: 

Pele e Mucosas 

 

☐Segurança do 

paciente 

 

☐Risco de 

comportamento 

desorganizado 

do lactente 

Ensino: Segurança infantil 

☐Fornecer informações aos pais sobre o desenvolvimento do 

lactente; 

☐Orientar os pais quanto a estimulação do lactente, conforme 

apropriado; 

☐Detecção de Risco 

 

☐Aceitação de 

orientações 

☐Hipertermia Tratamento da febre: 

☐Notificar o médico quanto a hipertermia; 

☐Administração de medicamentos, conforme orientação 

médica; 

☐Detecção da febre 

 

☐Termorregulação 
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☐Dor aguda Controle da dor: 

Escutar ativamente: 

Administração de medicamentos: 

☐Utilizar estratégias de comunicação terapêutica para ter 

ciência da experiência da dor e transmitir aceitação da 

resposta do paciente à dor; 

☐Observar para pistas não verbais de desconforto, 

especialmente naqueles incapazes de se comunicar 

efetivamente; 

☐Assegurar cuidados analgésicos para o paciente, conforme 

prescrição médica; 

☐Avaliar, com o paciente e a equipe de saúde, a efetividade 

das medidas passadas de controle da dor que foram 

utilizadas; 

☐Reduzir ou eliminar fatores que precipitem ou aumentem a 

experiência da dor (p. ex., medo, fadiga, falta de 

conhecimento); 

☐Aceitação de 

orientações 

 

☐Controle da dor 

 

☐Satisfação do 

paciente 

☐Risco de 

aspiração 

Identificação de Risco: 

☐Identificar o risco; 

☐Orientar paciente/família quanto aos cuidados para prevenir 

aspiração; 

☐Detecção do Risco 

 

☐Prevenção da 

Aspiração 

☐Risco de 

reação alérgica 

 

☐Risco de 

reação alérgica 

ao látex,  

 

Identificação de Risco: 

Prevenção de resposta alérgica: 

Controle do ambiente, nutrição, medicamentos, 

imunização/vacinação: 

Precauções no Uso de Artigos de Látex: 

Supervisão: 

☐Identificar alergias conhecidas e reações usuais; 

☐Documentar todas as alergias no prontuário clínico; 

☐Colocar pulseira identificadora de alergia no paciente, 

conforme apropriado; 

☐Notificar os provedores de atendimento de saúde sobre as 

alergias conhecidas; 

☐Orientar paciente/família como evitar situações que o 

coloque em risco e como reagir se ocorrer reação anafilática; 

☐Encorajar o paciente a usar uma etiqueta de alerta para 

alergias, conforme apropriado; 

☐Detecção de Riscos 

 

☐Controle de Riscos 

 

☐Alcance da 

compreensão 

transmitida pelas 

orientações 

 

☐Segurança física do 

paciente 

 

 

☐Comunicação 

verbal 

prejudicada 

Escutar ativamente 

Ensino: indivíduo 

☐Usar perguntas ou declarações para encorajar a expressão 

de pensamentos, sentimentos e preocupações; 

☐Adaptar o conteúdo às habilidades ou deficiências 

cognitivas, psicomotoras e de afetividade do 

paciente/responsável 

☐Documentar, no prontuário, o conteúdo apresentado e os 

☐Melhora na 

comunicação 
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materiais escritos fornecidos; 

☐Envolvimento 

em atividades de 

recreação 

diminuído 

Melhora do sistema de apoio 

Terapia Recreacional 

☐Identificar as necessidades emocionais e situacionais do 

paciente; 

☐Determinar as preferências do paciente em relação à visita; 

☐Facilitar e/ou encorajar o paciente para participação em 

atividades recreativas fornecidas dentro do Hospital e as 

externas, conforme apropriado; 

☐Motivação 

 

☐Envolvimento social 

☐Medo 

 

☐Ansiedade 

Apoio emocional: 

Redução da ansiedade: 

Arteterapia: 

Brinquedo Terapêutico: 

☐Encorajar o paciente a expressar seus sentimentos de 

ansiedade, raiva ou medo; 

☐Fornecer os suprimentos de arte apropriados para o nível de 

desenvolvimento e os objetivos para a terapia; 

☐Encorajar o paciente a descrever e falar sobre o produto da 

arte e o processo de execução da arte; 

☐Orientar antecipadamente, o paciente/família, quanto aos 

cuidados pré e pós-operatórios, de acordo com a faixa etária; 

☐Apresentar informações sensoriais preparatórias; 

☐Fornecer equipamento de sala cirúrgica hospitalar real ou 

simulado para incentivar a expressão do conhecimento e 

sentimentos sobre hospitalização, tratamento ou doença; 

☐Identificar equívocos ou medos da criança por meios dos 

comentários ou reações durante sessão de brincadeiras com 

simulação de papéis hospitalares; 

☐Proporcionar aos pais e a criança visita ao setor de 

internação; 

☐Apresentar o paciente à equipe que estará envolvida na 

cirurgia e cuidados pós-operatórios, conforme apropriado; 

☐Encaminhar o paciente para aconselhamento, conforme 

apropriado; 

☐Expressão do 

pensamento por meio 

de palavras ou gestos 

 

☐Aumento da 

compreensão do 

processo cirúrgico 

 

 

☐Redução da 

ansiedade e do medo 

☐Tensão do 

papel do 

cuidador 

Identificação de Risco: 

Mediação de conflitos: 

Melhora do Enfrentamento: 

Apoio ao cuidador: 

☐Avaliar a reação emocional familiar à condição do 

paciente; 

☐Determinar a adesão aos tratamentos médicos e abordagens 

de enfermagem; 

☐Reconhecer as dificuldades do papel do cuidador; 

☐Encaminhar para terapia familiar, conforme apropriado; 

☐Auxiliar a família a adquirir o conhecimento, as habilidades 

☐Saúde emocional do 

cuidador 

 

☐Desempenho do 

Cuidador: cuidados 

diretos e indiretos 
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e o equipamento necessário para dar suporte à sua decisão a 

respeito do cuidado do paciente; 

☐Fornecer o cuidado ao paciente no lugar da família com o 

objetivo de aliviá-la e/ou quando a mesma não puder fornecer 

o cuidado; 

☐Reforçar a rede social do cuidador; 

☐Risco de baixa 

autoestima 

situacional 

 

☐Distúrbio na 

imagem corporal 

Prevenção de Autoestima Situacional Baixa: 

Identificação de Risco: 

Melhora do Sistema de Apoio: 

Melhora da Imagem Corporal/Melhora da Autoestima: 

Apoio emocional: 

Ensino: Processo de Doença/Procedimento/Tratamento: 

Encaminhamento: 

☐Usar perguntas ou declarações para encorajar a expressão 

de pensamentos, sentimentos e preocupações; 

☐Concentrar-se completamente na interação, suprimindo 

preconceitos, tendências, pressupostos, preocupações 

pessoais e outras distrações;  

☐Reduzir discrepâncias nas expectativas do paciente/família 

☐Esclarecer aos pais a importância de seu interesse e apoio 

para que seus filhos desenvolvam um conceito de autoestima 

positivo; 

☐Auxiliar o paciente a perceber seus pontos fortes, potencial 

e capacidade; 

☐Fornecer feedback positivo para encorajar e sustentar um 

novo comportamento; 

☐Realizar encaminhamentos, conforme apropriado; 

☐Identificação do risco 

 

☐Resiliência pessoal 

 

 

☐Melhora da 

autoestima 

 

☐Conhecimento 

deficiente 

Ensino: Processo de doença/ 

Medicamentos/Procedimento/Tratamento 

☐Determinar as experiências cirúrgicas anteriores do 

paciente, cultura e nível de conhecimento em relação à 

cirurgia; 

☐Descrever a rotina pré-operatória, conforme apropriado;  

☐Entregar folder com todas as informações necessárias, 

como data e horário da cirurgia, hora de chegada ao hospital, 

procedimentos necessários para a internação, localização da 

unidade de internação, e outros. 

☐Discutir os planos de alta pós-hospitalar e consulta de 

retorno; 

☐Satisfação do cliente 

 

☐Alcance da 

compreensão 

transmitida sobre o 

processo cirúrgico 

 

 

☐Segurança física do 

paciente 

☐Risco de 

sofrimento 

espiritual, 

☐Risco de 

religiosidade 

prejudicada 

Estado de conforto: psicoespiritual 

Saúde espiritual 

☐Usar comunicações terapêuticas para estabelecer confiança 

e cuidado empático; 

☐Encorajar o uso de recursos espirituais conforme desejado; 

☐Apoiar práticas espirituais do paciente/família; 

☐Saúde espiritual 

 

☐Conforto 

psicoespiritual 
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Observações: 

Profissional responsável: __________________________ Coren: ______________ 

 

 

4.6 Limitação do estudo 

Embora o segundo encontro com o grupo de enfermeiros do instituto não tenha 

acontecido de forma presencial devido à pandemia, não houve prejuízos para a avaliação 

dos diagnósticos. O material foi enviado por e-mail e os mesmos puderam avaliar todos os 

diagnósticos listados. O número reduzido de artigos científicos sobre a temática deste 

estudo presentes nos sites de pesquisa acadêmica foi um limitador durante a escolha dos 

diagnósticos e intervenções de enfermagem que fariam parte do instrumento elaborado. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este estudo possibilitou a elaboração e validação de instrumento para consulta de 

enfermagem ao paciente pediátrico em pré-operatório, com o intuito de fortalecer, 

padronizar e qualificar o cuidado destes pacientes, permitindo a tomada de decisão pelo 

enfermeiro mediante o raciocínio clínico e considerando as particularidades de cada 

paciente cirúrgico e sua família. 

O instrumento foi fundamentado na Teoria das Necessidades Humanas Básicas de 

Wanda Horta e elaborado a partir do Conjunto de Dados Mínimos de Enfermagem, da 

identificação dos diagnósticos e intervenções de enfermagem voltados para o paciente 

pediátrico em pré-operatório e das intervenções e resultados de enfermagem 

correlacionados pelas ligações NANDA-NIC-NOC. 

As linguagens padronizadas da NANDA, NIC e NOC são pouco utilizadas pelos 

enfermeiros assistenciais em nossa realidade, o que dificulta saber se outras enfermeiras 

chegariam aos mesmos diagnósticos/resultados e intervenções de enfermagem aplicados 

neste estudo pela pesquisadora. Considera-se ser esta uma atividade que depende de 

embasamento teórico, julgamento clínico e prática assistencial de quem a utiliza. 

Como recomendações para pesquisas futuras, sugere-se a realização de novos 

estudos conectando todo o período perioperatório, desde o pré até o pós-operatório, com 

intervenções e atividades direcionadas de forma individualizada.  

Apesar da validação clínica/aparente do instrumento não ter sido objetivo desta 

pesquisa, em virtude do tempo previsto para o seu desenvolvimento, reconhece-se a 

premência e recomenda-se que esse aspecto seja priorizado em um futuro próximo, 

sobretudo quando envolve o paciente pediátrico cirúrgico. 

Esse instrumento contribui para a melhoria da prática assistencial mais eficaz e 

segura já que o enfermeiro, no desempenho de suas funções, juntamente com o paciente 

pediátrico no pré-operatório e sua família, necessita de ferramenta que norteie suas 

atividades na perspectiva de cuidar e assistir a contento esta população. Além disso, 

acredita-se que o presente estudo tenha o potencial de impulsionar novas discussões acerca 

da segurança do paciente pediátrico em processo cirúrgico e também quanto à utilização 

das linguagens padronizadas da NANDA, NIC e NOC para estes pacientes. 
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APÊNDICE A - Roteiro para o encontro com os enfermeiros do 

instituto 

 

Anteriormente ao encontro com os enfermeiros, identificar os diagnósticos e 

intervenções de enfermagem, por meio da literatura científica, e proceder sua correlação 

com os diagnósticos da Taxonomia internacional NANDA I 2018-2020. 

Para o desenvolvimento da dinâmica, utilizar papéis e canetas coloridas, fita, para 

distribuição aos participantes, e realizar uma problematização do tema. O foco do primeiro 

encontro será a discussão dos problemas e diagnósticos de enfermagem. Então perguntar 

aos enfermeiros (as): “ Quais os problemas e diagnósticos de enfermagem possíveis para o 

paciente pediátrico em pré-operatório? ” 

Os participantes terão 15 minutos para escrever. 

Após ocorrerá o compilado das informações, e será apresentada a pesquisa em 

literatura científica com os diagnósticos elencados. Os participantes receberão material 

escrito e serão colocadas ao mesmo tempo as informações em Power point sobre os 

diagnósticos de enfermagem: definições, características, fatores relacionados, populações 

em risco, condições associadas.  

Este roteiro terá como propósito nortear as discussões durante os encontros, e para 

isso, tem como base os seguintes questionamentos: “Quais os diagnósticos de enfermagem 

passíveis para o paciente pediátrico em pré-operatório?”.  
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APÊNDICE B - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(Enfermeiros do Instituto) 

COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 

Resolução nº. 466/12 – Conselho Nacional de Saúde. 

Título do Projeto: ELABORAÇÃO E VALIDAÇÃO DE INSTRUMENTO PARA 

CONSULTA DE ENFERMAGEM AO PACIENTE PEDIÁTRICO EM PRÉ-

OPERATÓRIO DE CIRURGIA ELETIVA  

Pesquisadores Responsáveis: Paloma Gonçalves Martins Acioly e Eny Dórea Paiva. 

Instituição a que pertencem os pesquisadores responsáveis: Instituto Nacional de Saúde da 

Mulher, da Criança e do Adolescente Fernandes Figueira- FIOCRUZ e Universidade 

Federal Fluminense - UFF.  

Nome do voluntário: ______________________________________________________ 

O (A) Sr. (a) está sendo convidado (a) a participar do projeto de pesquisa 

“ELABORAÇÃO E VALIDAÇÃO DE INSTRUMENTO PARA CONSULTA DE 

ENFERMAGEM AO PACIENTE PEDIÁTRICO EM PRÉ-OPERATÓRIO DE 

CIRURGIA ELETIVA”  

          A pesquisa tem como objetivo: Elaborar e Validar Instrumento ao Paciente Pediátrico 

em Pré-operatório de Cirurgia Eletiva. Pretende contribuir com a Instituição, no 

desenvolvimento de uma ferramenta de gestão do processo de cuidar, elaborando um 

Instrumento, que facilite e qualifique a assistência do enfermeiro ao paciente pediátrico em 

pré-operatório. E para o ensino e a pesquisa o presente trabalho também poderá contribuir 

para formação de novos profissionais e para a Linha de Pesquisa “O Cuidado de 

enfermagem para os Grupos Humanos”. 

Se o (a) senhor (a) concordar em participar, teremos dois encontros, que 

acontecerão no Instituto, no fim do expediente, com duração aproximada de até duas horas, 

a fim de discutir os diagnósticos e intervenções de enfermagem, para o paciente pediátrico 

em pré-operatório de cirurgia eletiva. Ao final dos encontros você está convidado a 

participar de um coffee break. 

 Sua participação é voluntária, será tratada de forma anônima e confidencial, isto é, 

em nenhum momento será divulgado o seu nome, e o (a) senhor (a) pode desistir de 

participar dos encontros a qualquer momento e retirar seu consentimento. Os dados 
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coletados serão utilizados apenas nesta pesquisa e os resultados divulgados em eventos 

e/ou revistas científicas. 

A pesquisa trará riscos mínimos relativos a possibilidade de o (a) senhor (a) 

apresentar algum tipo de constrangimento, no que tange à falar da prática na instituição 

onde atua e onde estará sendo realizados os encontros, a fim de discutir os diagnósticos e 

intervenções de enfermagem, para o paciente pediátrico em pré-operatório de cirurgia 

eletiva, ou até mesmo de sentir-se desconfortável durante os encontros. Neste caso, vale 

reforçar que as informações são de uso científico e não avaliativo.  

Os Comitês de Ética em Pesquisa (CEPs) são compostos por pessoas que trabalham para 

que todos os projetos de pesquisa envolvendo seres humanos sejam aprovados de acordo 

com as normas éticas elaboradas pelo Ministério da Saúde. A avaliação dos CEPs leva em 

consideração os benefícios e riscos, procurando minimizá-los e busca garantir que os 

participantes tenham acesso a todos os direitos assegurados pelas agências regulatórias. 

Assim, os CEPs procuram defender a dignidade e os interesses dos participantes, 

incentivando sua autonomia e participação voluntária. Procure saber se este projeto foi 

aprovado pelo CEP desta instituição. Em caso de dúvidas, ou querendo outras informações, 

entre em contato com o Comitê de Ética da Faculdade de Medicina da Universidade 

Federal Fluminense (CEP FM/UFF), por e-mail ou telefone, de segunda à sexta, das 08:00 

às 17:00 horas: E-mail: etica@vm.uff.br / Tel./fax: (21) 26299189 ou com o  Comitê de 

Ética em Pesquisa (CEP) do Instituto Nacional de Saúde, da Mulher, da Criança e do 

Adolescente Fernandes Figueira (IFF-FIOCRUZ), (E-mail: cepiff@iff.fiocruz.br; telefone: 

25541730; Fax: 2552-8491). 

Eu, ___________________________________________, declaro ter sido informado e 

concordo em participar, como voluntário, do projeto de pesquisa acima descrito.   

Rio de Janeiro, _______de _______________de 2020. 

_________________________________________________________________________

(Participante) 

                                                                 

Paloma Gonçalves Martins Acioly 

(Pesquisadora responsável) 

E-mail: palomagmac@gmail.com/ 

Telefone: (21)996337001 

mailto:palomagmac@gmail.com/
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APÊNDICE C - Diagnósticos de enfermagem selecionados pela 

revisão integrativa e correlacionados com os diagnósticos da NANDA-

I 2018-2020 para discussão e avaliação no encontro com enfermeiros 

da instituição 

Diagnósticos de enfermagem - NANDA 

1 00097 - Envolvimento em atividades de recreação diminuído 

2 00104 - Amamentação ineficaz  

3 00105 - Amamentação interrompida 

4 00106 - Disposição para amamentação melhorada 

5 00270 - Dinâmica alimentar ineficaz da criança 

6 
00002 - Nutrição desequilibrada: menor do que as necessidades 

corporais 

7 00178 - Risco de função hepática prejudicada 

8 00195 - Risco de desequilíbrio eletrolítico 

9 00027 - Volume de líquidos deficiente 

10 00026 - Volume de líquidos excessivo 

11 00011 - Constipação 

12 00013 - Diarreia 

13 00014 - Incontinência intestinal 

14 00030 - Troca de gases prejudicada (função respiratória) 

15 00198 - Distúrbio no padrão do sono 

16 00085 - Mobilidade física prejudicada 

17 00093 - Fadiga 

18 00240 – Risco de débito cardíaco diminuído 

19 00032 - Padrão respiratório ineficaz  

20 00108 - Déficit no autocuidado para banho 

21 00098 - Manutenção do lar prejudicada 

22 00051 - Comunicação verbal prejudicada 

23 00153 - Risco de baixa autoestima situacional 

24 00056 - Paternidade ou maternidade prejudicada  

25 00061 - Tensão do papel do cuidador 

26 00060 - Processos familiares interrompidos 

27 00052 - Interação social prejudicada 

28 00114 - Síndrome do estresse por mudança  

29 00146 - Ansiedade  
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Diagnósticos de enfermagem - NANDA 

30 00148 - Medo 

31 00125 - Sentimento de impotência 

32 00115 - Risco de comportamento desorganizado do lactente 

33 00004 - Risco de infecção 

34 00039 - Risco de Aspiração 

35 00031 - Desobstrução ineficaz de vias aéreas 

36 00046 – Integridade da pele prejudicada 

37 00047 – Risco de integridade da pele prejudicada 

38 00044 - Integridade tissular prejudicada 

39 00155 - Risco de quedas 

40 00206 - Risco de sangramento 

41 00036 - Risco de sufocação 

42 00217 - Risco de reação alérgica 

43 00007 - Hipertermia 

44 00274 - Risco de termorregulação ineficaz 

45 00214 - Conforto prejudicado 

46 00132 - Dor aguda 

47 00133 - Dor crônica 

48 00134 - Náusea 

49 00112 - Risco de desenvolvimento atrasado 
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APÊNDICE D - Ferramenta para avaliação dos diagnósticos de 

enfermagem pelos enfermeiros do instituto 

Diagnósticos de enfermagem 

– NANDA 

Características definidoras/ 

Fatores relacionados/ Populações 

em risco/ Condições associadas 

CONCORDA EM 

MANTER O 

DIAGNÓSTICO 

SIM NÃO 

1º Código 00097 

Envolvimento em atividades 

de recreação diminuído 

Definição: Estimulação, 

interesse ou participação 

reduzidos em atividades 

recreativas ou de lazer. 

Descontentamento com a situação, 

alteração no humor/ Desconforto 

físico, mobilidade prejudicada, 

local atual não possibilita 

envolvimento em atividades/ 

Hospitalização/ Imobilidade 

prescrita, isolamento terapêutico 

    

OBS: 

2º Código 00104 - 

Amamentação ineficaz  

Definição: dificuldade para 

oferecer o leite das mamas, o 

que pode comprometer o estado 

nutricional do lactente/ criança. 

Ganho de peso insuficiente do 

lactente/Conhecimento insuficiente 

dos pais sobre técnicas/importância 

de amamentação/Lactente 

prematuro/Defeito orofaríngeo 

    

OBS: 

3º Código 00105 - 

Amamentação interrompida 

Definição: quebra na 

continuidade do oferecimento 

de leite das mamas, o que pode 

comprometer o estado 

nutricional do lactente/criança. 

Amamentação não 

exclusiva/Necessidade de 

desmamar abruptamente, separação 

entre mãe e lactente/Hospitalização 

da criança/Doença do lactente, 

doença da mãe. 

    

OBS: 

4º Código 00103 Deglutição 

prejudicada 

Definição: funcionamento 

anormal do mecanismo da 

deglutição associado a déficits 

na estrutura ou função oral, 

faríngea ou esofágica. 

Engasgos antes de deglutir, ânsia de 

vômito, infecção pulmonar 

recorrente, dificuldade para 

deglutir, dor epigástrica, 

irritabilidade sem explicações nas 

proximidades dos horários das 

refeições, regurgitação,... / 

Problema de comportamento 

alimentar/ Atraso no 

desenvolvimento, história de 

alimentação enteral, prematuridade/ 

Anormalidade das vias aéreas 

superiores, anormalidade da 

laringe/ orofaringe, doença do 

refluxo esofágico... 

    

OBS: 

5º Código 00270 - Dinâmica 

alimentar ineficaz da criança 

Definição: atitudes, 

comportamentos e influências 

alterados nos padrões de 

Alimentação excessiva/ ou 

insuficiente... / Padrões alimentares 

imprevisíveis/ Relação tensa pais-

filhos... / Desfavorecidos 

economicamente, adoção de 
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Diagnósticos de enfermagem 

– NANDA 

Características definidoras/ 

Fatores relacionados/ Populações 

em risco/ Condições associadas 

CONCORDA EM 

MANTER O 

DIAGNÓSTICO 

SIM NÃO 

alimentação da criança que 

resultam em saúde nutricional 

comprometida. 

crianças... 

OBS: 

6º Código 00002 - Nutrição 

desequilibrada: menor do que 

as necessidades corporais 

Definição: ingestão de 

nutrientes insuficiente para 

satisfazer às necessidades 

metabólicas. 

Aversão a alimento, incapacidade 

percebida de ingestão de alimentos, 

interesse insuficiente pelos 

alimentos, peso corporal 20% ou 

mais abaixo do ideal, tônus 

muscular insuficiente.../ Ingestão 

alimentar insuficiente/ Fatores 

biológicos, desfavorecido 

economicamente, / Incapacidade de 

absorver 

    

OBS: 

7º Código 00195 - Risco de 

desequilíbrio eletrolítico 

Definição: suscetibilidade a 

mudanças nos níveis de 

eletrólitos séricos que pode 

comprometer a saúde. 

Volume de líquidos deficientes, 

volume de líquidos excessivo, 

vômito, diarreia/ Disfunção renal, 

disfunção da regulação endócrina, 

Regime de tratamento... 

    

OBS: 

8º Código 00027 - Volume de 

líquidos deficiente 

Definição: Diminuição do 

líquido intravascular, 

intersticial e/ou intracelular. 

Alteração no estado mental, 

Alterações no turgor da pele, 

diminuição da pressão arterial, 

diminuição do enchimento.../ 

Barreira ao acesso a líquidos.../ 

Extremos de idade, extremos de 

peso.../Agente farmacêutico, 

desvios que afetam a absorção de 

líquidos... 

    

OBS: 

9º Código 00026 - Volume de 

líquidos excessivo 

Definição: entrada excessiva ou 

retenção de líquidos. 

Alteração na gravidade específica 

da urina, alteração na pressão 

arterial, alteração no estado mental, 

aumento da pressão venosa central 

(PVC) ... / Entrada excessiva de 

líquidos e sódio/ Mecanismo de 

Regulação comprometido. 

    

OBS: 

10º Código 00016 – 

Eliminação urinária 

prejudicada 

Definição: disfunção na 

eliminação de urina. 

Disúria, incontinência urinária, 

retenção urinária.../ Múltiplas 

causas/ Dano sensório-motor, 

infecção do trato urinário e 

obstrução anatômica 

    

OBS: 
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Diagnósticos de enfermagem 

– NANDA 

Características definidoras/ 

Fatores relacionados/ Populações 

em risco/ Condições associadas 

CONCORDA EM 

MANTER O 

DIAGNÓSTICO 

SIM NÃO 

11º Código 00011 – 

Constipação 

Definição: diminuição da 

frequência normal de 

evacuação, acompanhada de 

eliminação difícil ou 

incompleta de fezes e/ou 

eliminação de fezes 

excessivamente duras e secas. 

Abdome distendido, dor abdominal, 

dor ao evacuar, esforço para 

evacuar, massa abdominal palpável, 

massa retal palpável, redução na 

frequência das fezes, sangue 

vermelho vivo nas fezes, vômito.../ 

Abuso de laxantes, alteração nos 

hábitos alimentares, fraqueza dos 

músculos abdominais, ingestão de 

fibras insuficientes, ingestão de 

líquidos insuficiente, motilidade 

gastrintestinal diminuída.../ Doença 

de Hirschprung, estenose anorretal, 

fissura anorretal, prolapso retal, 

prejuízo neurológico... 

    

OBS: 

12º Código 00014 - 

Incontinência intestinal 

Definição: eliminação 

involuntária de fezes. 

Eliminação constante de fezes 

amolecidas, não reconhece a 

urgência para evacuar.../ Abuso de 

laxantes, diminuição geral do tônus 

muscular, esvaziamento intestinal 

incompleto, hábitos alimentares 

inadequados.../ anormalidade do 

esfíncter retal, esfíncter retal 

disfuncional, lesão colorretal... 

    

OBS: 

13 º Código 00030 – Troca de 

gases prejudicada (função 

respiratória) 

Definição: excesso ou déficit na 

oxigenação e/ou na eliminação 

de dióxido de carbono na 

membrana alveolocapilar. 

Associado ao controle de ventilação 

mecânica. 

    

OBS: 

14º Código 00198 - Distúrbio 

no padrão de sono 

Definição: despertares com 

tempo limitado em razão de 

fatores externos. 

Dificuldade para iniciar o sono, 

dificuldade para manter o sono, não 

se sentir descansado.../Padrão de 

sono não restaurador, privacidade 

insuficiente.../Imobilização. 

    

OBS: 

15º Código 00023 - Retenção 

Urinária 

Definição: Incapacidade de 

esvaziar completamente a 

bexiga. 

Ausência ou diminuição de 

eliminação de urina, Distensão da 

bexiga, Disúria, Gotejamento, 

Urina residual.../Bloqueio do trato 

urinário... 

    

OBS: 
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Diagnósticos de enfermagem 

– NANDA 

Características definidoras/ 

Fatores relacionados/ Populações 

em risco/ Condições associadas 

CONCORDA EM 

MANTER O 

DIAGNÓSTICO 

SIM NÃO 

16º Código 00085 - 

Mobilidade física prejudicada 

Definição: limitação no 

movimento independente e 

voluntário do corpo ou de uma 

ou mais extremidades. 

Alteração na marcha, desconforto, 

dificuldade para virar-se, 

instabilidade postural, redução na 

amplitude de movimentos, redução 

nas habilidades motoras finas, 

redução nas habilidades motoras 

grossas.../Controle muscular 

diminuído, força muscular 

diminuída, massa muscular 

diminuída, relutância em iniciar 

movimentos.../Alteração na 

integridade de estruturas ósseas, 

atraso no desenvolvimento, prejuízo 

musculoesquelético, prejuízo 

neuromuscular, restrições prescritas 

de movimento... 

    

OBS: 

17º Código 00032 - Padrão 

respiratório ineficaz 

Definição: inspiração e/ou 

expiração que não proporciona 

ventilação adequada. 

Padrão respiratório anormal, uso de 

musculatura acessória para 

respirar.../Ansiedade, fadiga da 

musculatura respiratória, posição do 

corpo que inibe a expansão 

pulmonar.../Deformidade da parede 

do tórax, deformidade óssea, 

prejuízo musculoesquelético, 

prejuízo neurológico, prejuízo 

neuromuscular... 

    

OBS: 

18º Código 00126 – 

Conhecimento deficiente 

Definição: ausência de 

informações cognitivas ou de 

aquisição de informações 

relativas a um tópico 

específico. 

Conhecimento insuficiente, 

seguimento de instruções 

inadequado.../ Conhecimento 

insuficiente sobe recursos, 

informações incorretas apresentadas 

por outros, informações 

insuficientes, interesse insuficiente 

em aprender/ Alteração na função 

cognitiva, alteração na memória. 

    

OBS: 

19º Código 00051 - 

Comunicação verbal 

prejudicada 

Definição: capacidade 

diminuída, retardada ou ausente 

para receber, processar, 

transmitir e/ou usar um sistema 

de símbolos. 

Ausência de contato visual, déficit 

visual parcial ou total, dificuldade 

de manter a comunicação, 

dificuldade para compreender a 

comunicação, dificuldade para 

expressar pensamentos 

verbalmente, dificuldade para 

falar.../ Transtorno emocional, 

vulnerabilidade.../ Ausência de 

pessoa significativa/ Alteração na 

percepção, alteração no 

    

OBS: 



 
 

131 

 

Diagnósticos de enfermagem 

– NANDA 

Características definidoras/ 

Fatores relacionados/ Populações 

em risco/ Condições associadas 

CONCORDA EM 

MANTER O 

DIAGNÓSTICO 

SIM NÃO 

desenvolvimento, condição 

fisiológica, defeito orofaríngeo, 

prejuízo no sistema nervoso 

central... 

20º Código 00153 - Risco de 

baixa autoestima situacional 

Definição: suscetibilidade ao 

desenvolvimento de uma 

percepção negativa sobre o seu 

próprio valor em resposta a 

uma situação atual que pode 

comprometer a saúde. 

Alteração da imagem corporal, 

alteração no papel social, 

autoexpectativas não realistas, 

comportamento inconsistente em 

relação aos valores, diminuição do 

controle sobre o ambiente, padrão 

de desamparo, reconhecimento 

inadequado/ História de abandono, 

história de abuso, história de 

negligência, história de perda, 

história de  rejeição, padrão de 

fracassos, transição de 

desenvolvimento/ Doença física e 

prejuízo emocional. 

    

OBS: 

21º Código 00118 – Distúrbio 

na imagem corporal 

Definição: confusão na imagem 

mental do eu físico. 

Alteração na estrutura corporal..., 

Despersonalização de parte do 

corpo pelo uso de pronomes 

impessoais, esconder parte do 

corpo, evita olhar o próprio corpo, 

medo da reação dos outros, 

preocupação com mudança, 

resposta não verbal a alteração no 

corpo, sentimento negativo em 

relação ao corpo.../Alteração na 

autopercepção.../Transição de 

desenvolvimento/Doença, 

funcionamento psicossocial 

prejudicado, procedimento 

cirúrgico... 

    

OBS: 

22º Código 00061 - Tensão do 

papel do cuidador 

Definição: Dificuldade de 

atender a responsabilidades, 

expectativas e/ou 

comportamentos de cuidados 

Apreensão quanto à capacidade 

futura para fornecer cuidados, 

Apreensão quanto à saúde futura do 

receptor de cuidados, dificuldades 

para concluir as tarefas necessárias 

e/ou as atividades necessárias, 
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Diagnósticos de enfermagem 

– NANDA 

Características definidoras/ 

Fatores relacionados/ Populações 

em risco/ Condições associadas 

CONCORDA EM 

MANTER O 

DIAGNÓSTICO 

SIM NÃO 

relacionados à família ou a 

pessoas significativas. 

preocupação com a rotina de 

cuidados..., Estado de saúde do 

cuidador: fadiga, hipertensão, 

alteração do padrão de sono, 

depressão, frustração, impaciência, 

nervosismo, raiva..., dificuldade em 

ver o receptor de cuidados com a 

doença, preocupações com relação 

a membro(s) da família// No 

receptor de cuidados: alta recebida 

com necessidades importantes, 

aumento da necessidade de 

cuidados, condição de saúde 

instável, imprevisibilidade do curso 

da doença... No cuidador: auto 

expectativas não realistas, 

conhecimento insuficiente sobre 

recursos da comunidade, cuidador 

não desenvolvido o suficiente para 

esse papel..., inexperiência em 

executar cuidados..., ambiente 

físico inadequado para o 

oferecimento de cuidado, 

assistência insuficiente, 

complexidade das atividades de 

cuidado, necessidade de cuidados 

por longo prazo, responsabilidades 

de cuidado 24 horas por dia..., 

adaptação ineficaz da família..., 

dificuldade de acesso: a apoio, à 

assistência, a recurso da 

comunidade..../ Atraso no 

desenvolvimento do cuidador e/ou 

do receptor de cuidados, crise 

financeira.../ Alteração na função 

cognitiva, distúrbio congênito, 

doença crônica... 

OBS: 

23º Código 00146 – Ansiedade 

Definição: sentimento vago e 

incômodo de desconforto ou 

temor, acompanhado por 

resposta autonômica (a fonte é 

frequentemente não específica 

ou desconhecida para o 

indivíduo); sentimento de 

Age como se examinasse o 

ambiente, contato visual 

insuficiente, gestos de inquietação... 

movimento sem finalidade, 

preocupações em razão de mudança 

em eventos da vida, apreensão, atos 

bruscos, estremecimentos, tensão 

facial, aumento da frequência 
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Diagnósticos de enfermagem 

– NANDA 

Características definidoras/ 

Fatores relacionados/ Populações 

em risco/ Condições associadas 

CONCORDA EM 

MANTER O 

DIAGNÓSTICO 

SIM NÃO 

apreensão causado pela 

antecipação de perigo. É um 

sinal de alerta que chama a 

atenção para um perigo 

iminente e permite ao indivíduo 

tomar medidas para lidar com a 

ameaça. 

cardíaca e respiratória, rubor facial, 

alteração no padrão de sono, 

diarreia, náusea, capacidade 

diminuída para aprender.../Ameaça 

a condição atual, necessidades não 

atendidas.../Crise situacional, 

mudança importante... 

OBS: 

24º Código 00148 – Medo 

Definição: resposta a uma 

ameaça percebida que é 

conscientemente reconhecida 

como um perigo. 

Apreensão, estado de agitação, 

náusea, sensação de: alarme, medo, 

pânico, receio, terror; 

comportamento de ataque, 

comportamento de esquiva, 

diarreia, dispneia, fadiga.../Barreira 

linguística, cenário pouco 

conhecido, reação a um estímulo 

fóbico, separação do sistema de 

apoio.../Déficit sensorial 

    

OBS: 

25º Código 00115 - Risco de 

comportamento 

desorganizado do lactente 

Definição: suscetibilidade à 

desintegração no padrão de 

modulação dos sistemas de 

funcionamento fisiológico e 

neurocomportamental que pode 

comprometer a saúde. 

Ambiente físico inadequado, 

conhecimento insuficiente do 

cuidador, desnutrição do 

lactente.../Exposição pré-natal a 

teratogênicos, 

prematuridade.../Distúrbio 

congênito, distúrbio genético, 

doença do lactente, procedimento 

invasivo... 

    

OBS: 

26º Código 00004 - Risco de 

infecção 

Definição: suscetibilidade a 

invasão e multiplicação de 

organismos patogênicos que 

pode comprometer a saúde. 

Alteração na integridade da pele, 

alteração no peristaltismo, 

conhecimento insuficiente para 

evitar exposição a 

patógenos.../Exposição a surto de 

doença/Alteração no pH das 

secreções, doença crônica, 

procedimento invasivo... 

    

OBS: 

27º Código 00039 - Risco de 

aspiração 

Definição: suscetibilidade à 

entrada de secreções 

gastrintestinais, secreções 

orofaríngeas, sólidos ou 

líquidos nas vias 

traqueobrônquicas que pode 

comprometer a saúde. 

Barreira à elevação da porção 

superior do corpo, conhecimento 

insuficiente sobre os fatores 

modificáveis, motilidade 

gastrintestinal diminuída, tosse 

ineficaz/Capacidade prejudicada 

para deglutir, cirurgia do pescoço, 

cirurgia facial, cirurgia oral, 

esfíncter esofágico inferior 

incompetente, esvaziamento 

    

OBS: 
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Diagnósticos de enfermagem 

– NANDA 

Características definidoras/ 

Fatores relacionados/ Populações 

em risco/ Condições associadas 

CONCORDA EM 

MANTER O 

DIAGNÓSTICO 

SIM NÃO 

gástrico retardado, fixação cirúrgica 

nos maxilares, nível de consciência 

diminuído... 

28º Código 00046 – 

Integridade da pele 

prejudicada  
Definição: epiderme ou derme 

alterada. 

Alteração na integridade da pele.../ 

secreções, umidade... nutrição 

inadequada.../Alteração no 

metabolismo, agente farmacêutico... 

    

OBS: 

29º Código 00047 – Risco de 

integridade da pele 

prejudicada 

Definição: Suscetibilidade a 

alteração na epiderme e/ou 

derme que pode comprometer a 

saúde. 

Excreções, secreções, umidade.../ 

Alteração no volume de líquidos, 

fator psicogênico, nutrição 

inadequada... 

    

OBS: 

30º Código 00044 Integridade 

tissular prejudicada 

Definição: dano em membrana 

mucosa, córnea, sistema 

tegumentar, fáscia muscular, 

músculo, tendão, osso, 

cartilagem, cápsula articular 

e/ou ligamento. 

Área localizada quente ao toque, 

Dano tecidual, Hematoma, Tecido 

destruído.../ Agente químico lesivo, 

estado nutricional desequilibrado.../ 

Exposição a rede elétrica, Extremos 

de idade, extremos de temperatura 

ambiental/ Agente farmacêutico, 

alteração de sensibilidade... 

circulação prejudicada, neuropatia 

periférica, procedimento cirúrgico... 

    

OBS: 

31º Código 00250 – Risco de 

lesão do trato urinário  
Definição: suscetibilidade a 

danos às estruturas do trato 

urinário em decorrência de uso 

de cateteres que pode 

comprometer a saúde. 

Conhecimento deficiente do 

paciente ou cuidador em relação a 

cuidados com o cateter urinário...  

Alergia ao látex, cognição 

prejudicada, múltiplas 

cateterizações, uso prolongado de 

cateter urinário, variação anatômica 

em órgãos pélvicos... 

    

OBS: 

32º Código 00155 - Risco de 

quedas 

Definição: suscetibilidade 

aumentada a quedas que pode 

causar dano físico e 

comprometer a saúde. 

Ausência de portão em escadas, 

supervisão inadequada, cenário 

pouco conhecido, iluminação 

insuficiente, diarreia, dificuldades 

na marcha, incontinência, 

mobilidade prejudicada.../Alteração 

na função cognitiva, equilíbrio 

prejudicado, período de 

recuperação pós-operatória... 

    

OBS: 

33º Código 00206 - Risco de 

sangramento  

Conhecimento insuficiente sobre 

precauções de sangramento/História 
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Diagnósticos de enfermagem 

– NANDA 

Características definidoras/ 

Fatores relacionados/ Populações 

em risco/ Condições associadas 

CONCORDA EM 

MANTER O 

DIAGNÓSTICO 

SIM NÃO 

Definição: suscetibilidade à 

redução no volume de sangue 

que pode comprometer a saúde. 

de quedas/Condição gastrintestinal, 

função hepática prejudicada, regime 

de tratamento... 
OBS: 

34º Código 00217 – Risco de 

reação alérgica 

Definição: suscetibilidade a 

uma reação ou resposta 

imunológica exagerada a 

substâncias que podem 

comprometer a saúde. 

Exposição a alérgeno.../Exposição 

repetida a substâncias ambientais 

que produzem alérgenos, história de 

alergia a picada de inseto, história 

de alergia alimentar 

    

OBS: 

35º Código 00042  – Risco de 

reação alérgica ao látex 

Definição: Suscetibilidade a 

uma reação de 

hipersensibilidade a produtos 

de borracha de látex natural que 

pode comprometer a saúde. 

Exposição frequente a produtos 

com látex, história de alergia, 

história de alergia alimentar, 

história de reação ao látex 

.../Hipersensibilidades às proteínas 

da borracha do látex natural, 

múltiplos procedimentos cirúrgicos 

    

OBS: 

36º Código 00007 – 

Hipertermia 

Definição: temperatura corporal 

central acima dos parâmetros 

diurnos normais devido à falha 

na termorregulação. 

Apneia, letargia, pele quente ao 

toque, postura anormal.../Atividade 

rigorosa, desidratação, roupas 

inadequadas/Exposição à 

temperatura ambiental 

elevada/Agente farmacêutico, 

aumento da taxa metabólica... 

    

OBS: 

37º Código 00274 – Risco de 

termorregulação ineficaz 

Definição: suscetibilidade à 

oscilação da temperatura entre 

hipotermia e hipertermia que 

pode comprometer a saúde. 

Aumento na demanda de oxigênio, 

desidratação, inatividade, oscilação 

na temperatura 

ambiental.../Extremos de idade, 

extremos de peso, extremos de 

temperatura ambiental.../Agente 

farmacêutico, condição que afeta a 

regulação da temperatura, doença, 

sedação, sepse, trauma... 

    

OBS: 

38º Código 00214 – Conforto 

prejudicado 

Definição: Percepção de falta 

de conforto, de alívio e de 

transcendência nas dimensões 

física, psicoespiritual, 

ambiental, cultural e/ou social. 

Alteração no padrão de sono, 

ansiedade, choro, desconforto com 

a situação, irritabilidade, lamento, 

medo, sensação de fome, sensação 

de frio, sintomas de 

sofrimento.../Controle situacional 

insuficiente, estímulos ambientais 

nocivos, privacidade 

insuficiente.../Regime de 

tratamento, sintomas relacionados à 

doença. 

    

OBS: 
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Diagnósticos de enfermagem 

– NANDA 

Características definidoras/ 

Fatores relacionados/ Populações 

em risco/ Condições associadas 

CONCORDA EM 

MANTER O 

DIAGNÓSTICO 

SIM NÃO 

39º Código 00132 - Dor aguda 

Definição: Experiência 

sensorial e emocional 

desagradável associada a lesão 

tissular real ou potencial, ou 

descrita em termos de tal lesão 

(International Association for 

the Study of Pain); início súbito 

ou lento, de intensidade leve a 

intensa, com término 

antecipado ou previsível e com 

duração menor que 3 meses. 

Alteração do apetite, alteração no 

parâmetro fisiológico, 

comportamento de distração, 

expressão facial de dor..., 

representante relata comportamento 

de dor/alterações nas 

atividades/Agente biológico lesivo, 

agente físico lesivo, agente químico 

lesivo. 

    

OBS: 

40º Código 00134 – Náusea  

Definição: Fenômeno subjetivo 

de uma sensação desagradável 

na parte de trás da garganta e 

do estômago que pode ou não 

resultar em vômito. 

Ânsia de vômito, deglutição 

aumentada, salivação 

aumentada.../Ansiedade, 

medo.../Disfunção bioquímica, 

distensão gástrica, doença 

esofágica, doença pancreática, 

irritação gastrintestinal, regime de 

tratamento... 

    

OBS: 

41º Código 00067 - Risco de 

sofrimento espiritual 

Definição: suscetibilidade à 

capacidade prejudicada de 

experimentar e integrar 

significado e objetivo à vida 

por meio de conexões consigo 

mesmo, com a literatura, a 

natureza e/ou com um poder 

maior que si mesmo, que pode 

comprometer a saúde. 

Fatores de risco: ansiedade, 

aumento de dependência do outro, 

baixa autoestima, conflito 

cultural, dor, estressores, 

mudança ambiental, separação do 

sistema de apoio... 

Populações em risco: evento de 

vida inesperado, exposição à 

morte, recebimento de notícia 

ruim... 

Condições associadas: doença, 

perda de função de parte do 

corpo, regime de tratamento... 

X 
 

 

OBS: 

42º Código 00170 - Risco de 

religiosidade prejudicada 

Definição: suscetibilidade à 

capacidade prejudicada de 

confiar em crenças e/ou de 

participar de rituais de alguma 

fé religiosa, o que pode 

comprometer a saúde. 

Fatores de risco: ansiedade, apoio 

social insuficiente, barreira 

ambiental à prática da religião, 

cuidado ineficaz, dor, depressão, 

insegurança, medo da morte, 

sofrimento espiritual... 

Populações em risco: crise 

espiritual, hospitalização, crise 

pessoal...  

Condições associadas: doença. 

 X 
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Fatores relacionados/ Populações 

em risco/ Condições associadas 

CONCORDA EM 

MANTER O 

DIAGNÓSTICO 

SIM NÃO 

  OBS: 
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APÊNDICE E - Carta de apresentação aos especialistas participantes da 

Técnica Delphi 

 

Cara (o) colega, 

Sou aluna do curso de mestrado profissional em enfermagem do MPEA/UFF, e 

gostaria de convidá-la (o) a participar do desenvolvimento de uma pesquisa intitulada 

“Elaboração e Validação de instrumento para consulta de enfermagem ao paciente 

pediátrico em pré-operatório de cirurgia eletiva”. Este estudo tem como objetivo a 

elaboração e validação de um Instrumento de consulta de enfermagem ao Paciente 

Pediátrico em Pré-operatório de Cirurgia Eletiva. Pois, sabe-se que a Resolução 358/2009 

determina a implantação do Processo de Enfermagem (PE) em todas as unidades de saúde 

pública e privadas, nas quais ocorre o cuidado profissional de enfermagem. Porém, quando 

realizado em instituições prestadoras de serviços ambulatoriais de saúde, associações 

comunitárias, entre outros, o PE é denominado como Consulta de Enfermagem (CE) 

(COFEN, 2009).   

Para elaboração do instrumento utilizou-se o Conjunto de Dados Mínimos de 

Enfermagem (Nursing Minimum Data Set – NMDS), composto por três categorias: dados 

do serviço, dados demográficos do paciente e dados do cuidado de enfermagem. A base 

teórica foi o modelo conceitual de Horta adaptado por Garcia e Cubas (2012), em que, as 

necessidades humanas afetadas se manifestam por meio de sinais e sintomas, ou seja, 

problemas de enfermagem. Estes foram discutidos em encontros, com enfermeiros com 

práticas na assistência ao paciente pediátrico cirúrgico, juntamente com os diagnósticos de 

enfermagem identificados na literatura científica por meio de uma revisão integrativa e 

correlacionados com os diagnósticos da NANDA I (2018-2020). Os enfermeiros avaliaram 

e aprovaram 38 diagnósticos de enfermagem para constarem no instrumento. 

Na confecção do planejamento assistencial foram utilizados os diagnósticos de 

enfermagem aprovados, as intervenções e resultados de enfermagem correlacionados pelas 

ligações NANDA-NIC-NOC. 

A fim de obter uma validação de conteúdo do instrumento, solicitamos-lhe analisar 

a pertinência dos dados da instituição e de identificação do paciente pediátrico, assim como 

se os dados referentes ao paciente correspondem ao planejamento da assistência. 
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Após a análise, solicitamos que o senhor (a) por gentileza, marque as alternativas 

considerando Índice de validade de conteúdo (IVC) com a pontuação: 4 – extremamente 

relevante; 3 – relevante; 2 – pouco relevante; 1 – irrelevante. Caso julgue necessário 

fazer alguma observação, para cada item analisado existe um espaço destinado a este 

fim. 

Em anexo encontra-se o TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E 

ESCLARECIDO (TCLE), um questionário sobre seus dados profissionais e o instrumento 

para avaliação. 

Necessito vossa colaboração para devolução em até uma semana. 

 

Atenciosamente, 

Paloma Gonçalves Martins Acioly 

palomagmac@gmail.com 
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APÊNDICE F - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Experts) 

 

COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 

Resolução nº. 466/12 – Conselho Nacional de Saúde. 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE - UFF 

MESTRADO PROFISSIONAL ENFERMAGEM ASSISTENCIAL - MPEA 

Título do projeto: “ELABORAÇÃO E VALIDAÇÃO DE INSTRUMENTO PARA 

CONSULTA DE ENFERMAGEM AO PACIENTE PEDIÁTRICO EM PRÉ-

OPERATÓRIO DE CIRURGIA ELETIVA”  

Pesquisadores Responsáveis: Paloma Gonçalves Martins Acioly e Eny Dórea Paiva.  

Instituição a que pertencem os pesquisadores responsáveis: Instituto Nacional de Saúde da 

Mulher, da Criança e do Adolescente Fernandes Figueira- FIOCRUZ e Universidade 

Federal Fluminense - UFF. Telefone e e-mail para contato: (021) 996337001 

palomagmac@gmail.com 

O (A) Senhor (a) está sendo convidado (a) a participar do projeto de pesquisa 

“ELABORAÇÃO E VALIDAÇÃO DE INSTRUMENTO PARA CONSULTA DE 

ENFERMAGEM AO PACIENTE PEDIÁTRICO EM PRÉ-OPERATÓRIO DE 

CIRURGIA ELETIVA”. A pesquisa tem como objetivo: Elaborar e Validar Instrumento 

para Consulta de Enfermagem ao Paciente Pediátrico em Pré-operatório de Cirurgia 

Eletiva. Pretende contribuir com a Instituição, no desenvolvimento de uma ferramenta de 

gestão do processo de cuidar, elaborando um Instrumento, que facilite e qualifique a 

assistência do enfermeiro à criança em pré-operatório de cirurgia eletiva. E para o ensino e 

a pesquisa o presente trabalho também poderá contribuir para formação de novos 

profissionais e para a Linha de Pesquisa “O Cuidado de enfermagem para os Grupos 

Humanos”. A próxima seção dará acesso a caracterização dos juízes especialistas (experts) 

e a seção 3 o questionário online, mas para confirmar sua participação é preciso que você 

leia abaixo algumas considerações importantes: 

Se o (a) Sr. (a) concordar em participar, realizar-se-á duas rodadas de questionários, 

mínimo recomendado de acordo com a técnica Delphi, a fim de que se possa avaliar o 

conteúdo do mesmo. As questões estarão pautadas no que tange ao conteúdo do 

mailto:palomagmac@gmail.com
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Instrumento. Sendo que a leitura do material a ser avaliado e o questionário podem ocupar 

em média 30 minutos a uma hora de seu tempo. Necessito seu parecer em até 7 dias a 

contar do recebimento. Suas respostas serão tratadas de forma anônima e confidencial, isto 

é, em nenhum momento será divulgado o seu nome. Os dados coletados serão utilizados 

apenas nesta pesquisa e os resultados divulgados em eventos e/ou revistas científicas. Sua 

participação é voluntária, isto é, a qualquer momento você pode recusar-se a responder 

qualquer pergunta ou desistir de participar e retirar seu consentimento. Sua recusa não trará 

nenhum prejuízo. A sua participação nesta pesquisa consistirá em responder um 

questionário, visando a avaliação da tecnologia elaborada. Você não terá nenhum custo ou 

qualquer ganho financeiro. A pesquisa trará riscos mínimos referentes ao vazamento das 

informações, mas as mesmas serão salvas no computador pessoal da pesquisadora e 

protegidas com senha. A pesquisa obteve aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa do 

Hospital Universitário Antônio Pedro da Universidade Federal Fluminense (UFF), obtendo 

parecer consubstanciado nº 3.627.393 e CAAE nº17565419.1.0000.5243, e aprovado pela 

instituição coparticipante Instituto Fernandes Figueira – IFF/FIOCRUZ – RJ/MS, sob o 

protocolo nº3.785.239 e CAAE nº 17565419.1.3001.5269. Os Comitês de Ética em 

Pesquisa (CEPs) são compostos por pessoas que trabalham para que todos os projetos de 

pesquisa envolvendo seres humanos sejam aprovados de acordo com as normas éticas 

elaboradas pelo Ministério da Saúde. A avaliação dos CEPs leva em consideração os 

benefícios e riscos, procurando minimizá-los e busca garantir que os participantes tenham 

acesso a todos os direitos assegurados pelas agências regulatórias. Assim, os CEPs 

procuram defender a dignidade e os interesses dos participantes, incentivando sua 

autonomia e participação voluntária. Procure saber se este projeto foi aprovado pelo CEP 

desta instituição. Em caso de dúvidas, ou querendo outras informações, você terá livre 

acesso ao conteúdo e poderá solicitar mais informações sobre o estudo, entre em contato 

com o Comitê de Ética da Faculdade de Medicina da Universidade Federal Fluminense 

(CEP FM/UFF), por e-mail ou telefone, de segunda à sexta, das 08:00 às 17:00 horas: E-

mail: etica@vm.uff.br / Tel./fax: (21) 26299189 ou com o  Comitê de Ética em Pesquisa 

(CEP) do Instituto Nacional de Saúde, da Mulher, da Criança e do Adolescente Fernandes 

Figueira (IFF-FIOCRUZ), (E-mail: cepiff@iff.fiocruz.br; telefone: 25541730; Fax: 2552-

8491). Caso prefira, entre em contato direto com a pesquisadora responsável Paloma 
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Gonçalves Martins Acioly (Pesquisadora responsável) E-mail: palomagmac@gmail.com/ 

Telefone: (21)996337001.  

Você poderá baixar uma via deste Termo de Consentimento através do link a seguir:  

https://drive.google.com/file/d/1vCku17Z2B2dGHWuxWUl3KR8wBqg3e0jn/view 

Você concorda com os termos acima?    

( ) concordo 

( ) não concordo 
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APÊNDICE G - Caracterização experts no Google Formulários 

Sr. (a) solicitamos que marque os questionamentos abaixo: 

1. Qual seu sexo? 

☐ Feminino 

☐ Masculino 

☐ Prefiro não dizer 

 

2. Qual sua idade? 

☐20 a 30 anos  

☐31 a 40 anos 

☐41 a 50 anos 

☐51 anos e mais 

 

3. Qual a região de atuação?  

☐ Norte     

      ☐ Sul     

      ☐ Nordeste   

      ☐ Sudeste    

      ☐ Centro-oeste 

 

4. Quais as suas titulações? Caso possua, marque mais de uma opção. 

      ☐ Especialização 

      ☐ Mestrado 

      ☐ Doutorado 

   ☐ Pós-Doutorado 

 

5. Quanto tempo de prática na área de pediatria? 

☐ Menos de 5 anos 

☐ 5 a 10 anos 

☐ 11 a 20 anos 

☐ 21 a 30 anos 

☐ 31 anos e mais 

 

6. Tem artigos publicados sobre as temáticas abaixo? 

☐ Sistematização da assistência de enfermagem 

☐ Enfermagem pediátrica 

☐ Enfermagem perioperatória 

☐ Não possuo 

 

7. Participou de algum evento científico sobre sistematização da assistência de 

enfermagem e/ou enfermagem pediátrica e/ou enfermagem perioperatória nos 

últimos dois anos? 

☐ Não ☐ Sim 
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APÊNDICE H - Instrumento para validação com experts pela Técnica 

Delphi 

INSTRUMENTO PARA CONSULTA DE ENFERMAGEM AO PACIENTE PEDIÁTRICO 

EM PRÉ-OPERATÓRIO 

Dados da Instituição 

Grau de relevância: 

4 – extremamente 

relevante,  3 – 

relevante, 2 – pouco 

relevante, 1 – 

irrelevante 

Secretaria de Saúde 

Nome da Unidade de Saúde 
☐4  ☐3  ☐2  ☐1 

Observação 

Dados de Identificação do Paciente 

Nome: Sexo: ☐ F   ☐M Prontuário nº ☐4  ☐3  ☐2  ☐1 

Data de nascimento:                 Data da consulta: _ /__/__             
Data da cirurgia: 

__/__/__                                                           
☐4  ☐3  ☐2  ☐1 

Endereço: ☐4  ☐3  ☐2  ☐1 

Patologia de base:                                                 Procedimento cirúrgico: ☐4  ☐3  ☐2  ☐1 

Observações 

Avaliação das Necessidades Humanas 

Psicobiológicas 

Necessidade Dados a coletar 

Oxigenação 
FR__ rpm. Padrão respiratório normal: ☐não ☐sim.  

Apresenta sinais gripais: ☐não ☐sim 
☐4  ☐3  ☐2  ☐1 

Observação 

Hidratação 
Ingere líquidos com frequência: ☐não  ☐sim.   

Pele/boca/língua hidratadas: ☐não  ☐sim 
☐4  ☐3  ☐2  ☐1 

Observação 

Nutrição 

Peso: _____kg – Altura:____ cm -  IMC____    ☐ Gastrostomia     

Apetite:  ☐ preservado  ☐ diminuído  ☐ aumentado, 

☐Dificuldade de se alimentar - especificar motivo 

☐4  ☐3  ☐2  ☐1 

Observação 

Eliminação 

Náusea: ☐não  ☐sim Êmese: ☐não  ☐sim – 

frequência/dia:____ 

Eliminação urinária: ☐espontânea  ☐retenção ☐Disúria  

☐Incontinência ☐Distensão da bexiga  Característica: 

☐amarelo claro  ☐amarelo escuro ☐avermelhada, ☐marrom, 

☐ esverdeado. 

Eliminação intestinal: Frequência: (__vezes/semana) 

☐4  ☐3  ☐2  ☐1 
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INSTRUMENTO PARA CONSULTA DE ENFERMAGEM AO PACIENTE PEDIÁTRICO 

EM PRÉ-OPERATÓRIO 

Característica: ☐pastosa  ☐líquida  ☐dura/seca  

Ostomias: ☐não ☐sim – qual/quais:_____________ Faz uso de 

tecnologia: especificar___________________ 

Observação 

Sono e Repouso 
Dorme bem à noite: ☐não ☐sim Duração(horas):____  Alguma 

alteração:______________ 
☐4  ☐3  ☐2  ☐1 

Observação 

Segurança física e meio 

ambiente 

Paciente tem antecedente de queda: ☐não  ☐sim. 

Paciente tem alto potencial de queda: ☐não ☐sim  

Está em área de risco/violência: ☐não  ☐sim 

☐4  ☐3  ☐2  ☐1 

Observação 

Cuidado corporal e 

ambiental 

Higiene pessoal: ☐Boa ☐Regular ☐Ruim                     

☐dificuldade de mobilidade 
☐4  ☐3  ☐2  ☐1 

Observação 

Integridade física: 

☐pele íntegra ☒pele alterada: 

especificar:__________________________________ 

Fazendo uso de algum medicamento: ☐não ☐sim – 

qual:_____________________________________ 

☐4  ☐3  ☐2  ☐1 

Observação 

Regulação vascular 

Risco acentuado de sangramento: ☐não ☐sim 

Realizar coleta de sangue: ☐não ☐sim 

Verificar reserva de sangue: ☐não ☐sim 

☐4  ☐3  ☐2  ☐1 

Observação 

Regulação: crescimento 

e desenvolvimento 

anormal 

Sinais de desenvolvimento anormal: ☐não  ☐sim ☐4  ☐3  ☐2  ☐1 

Observação 

Regulação térmica TAX: _____ºC, ☐ sente calafrios  ☐ sente frio  ☐4  ☐3  ☐2  ☐1 

Observação 

Terapêutica e de 

prevenção: 

Doença preexistente: ☐não ☐sim  especificar: ____________ 

Sente alguma dor física: ☐não ☐sim – 

especificar:________________________________________ 

Tem ou já apresentou algum tipo de alergia: ☐não, ☐sim – 

especificar:__________________________ 

Faz uso de dieta especial: ☐não ☐sim – especificar: ________ 

Faz algum tipo de tratamento: ☐não, ☐sim – especificar: ___ 

A família adere ao plano terapêutico: ☐não  ☐sim 

☐4  ☐3  ☐2  ☐1 

Observação 

Psicossociais e Psicoespirituais 
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INSTRUMENTO PARA CONSULTA DE ENFERMAGEM AO PACIENTE PEDIÁTRICO 

EM PRÉ-OPERATÓRIO 

Comunicação e gregária 

Existe boa comunicação paciente/família: ☐não  ☐sim – 

especificar:__________________________________ 

Paciente/família estão bem orientados quanto ao procedimento 

cirúrgico: ☐não  ☐sim 

☐4  ☐3  ☐2  ☐1 

Observação 

Recreação e lazer 

Paciente realiza alguma atividade: ☐não  ☐sim – especificar: 

_________________ 

Quem acompanhará o paciente durante internação: 

____________Familiares virão visitá-lo: ☐não  ☐sim 

☐4  ☐3  ☐2  ☐1 

Observação    

Segurança emocional 

Paciente/família estão enfrentando o processo cirúrgico com: 

☐confiança  ☐apoio familiar  ☐medo  ☐preocupação             

☐ansiedade  ☐sobrecarga  ☐choro frequente e sem motivo 

☐4  ☐3  ☐2  ☐1 

Observação 

Autoestima, 

autoconfiança 

Paciente apresenta alteração na estrutura ou função corporal: 

☐não  ☐sim  Em relação a imagem corporal se sente: ☐ 

satisfeito  ☐insatisfeito  ☐envergonhado  

☐Apresenta sentimento negativo em relação ao corpo  ☐evita 

tocar o próprio corpo. 

Apresenta auto expectativas não realistas quanto ao resultado do 

procedimento cirúrgico: ☐não  ☐sim 

☐4  ☐3  ☐2  ☐1 

Observação 

Educação para a saúde e 

aprendizagem 

☐Procedimento cirúrgico e internação 

☐Gostaria de saber alguma coisa sobre o pré-operatório 

☐Gostaria de saber alguma coisa sobre o pós-operatório 

☐4  ☐3  ☐2  ☐1 

Observação 

Religiosidade e 

espiritualidade 

☐ Busca ajuda espiritual.  ☐Tem esperança que tudo vai dar 

certo 
☐4  ☐3  ☐2  ☐1 

Observação 

Planejamento da Assistência de Enfermagem ao Paciente Pediátrico em Pré-operatório 

Diagnóstico de 

enfermagem 

Intervenção de enfermagem 

Atividades 

Resultados 

esperados/ 

alcançados 

 

☐Padrão respiratório 

ineficaz 

Monitoração de Sinais Vitais 

Ensino: Medicamentos prescritos 

☐Monitorar sinais vitais; 

☐Orientar quanto aos medicamentos 

prescritos; 

☐Comunicar a equipe médica alterações 

identificadas; 

☐Alcance da 

compreensão pela 

transmissão das 

orientações 

☐4  ☐3  ☐2  ☐1 
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INSTRUMENTO PARA CONSULTA DE ENFERMAGEM AO PACIENTE PEDIÁTRICO 

EM PRÉ-OPERATÓRIO 

Observação 

☐Risco de desequilíbrio 

eletrolítico 

Identificação de Risco: 

Controle Hídrico:  

☐Pesar o paciente; 

☐Promover a ingestão oral, 

☐Orientar o paciente e a família quanto à 

lógica de restrição de líquidos, medidas de 

hidratação ou administração suplementar, 

conforme indicado; 

☐Detecção de 

Risco 

☐Hidratação 

☐Alcance da 

compreensão pela 

transmissão das 

orientações 

☐4  ☐3  ☐2  ☐1 

Observação 

☐Nutrição 

desequilibrada: menor do 

que as necessidades 

corporais 

 

☐Dinâmica alimentar 

ineficaz da criança 

Aconselhamento nutricional:  

Controle de distúrbios alimentares: 

☐Orientar o paciente/família quanto ao 

jejum pré-operatório; 

☐Determinar os hábitos de consumo 

alimentar do paciente; 

☐Ensinar e reforçar conceitos de uma boa 

nutrição; 

☐Auxiliar o paciente/família a examinar e 

resolver questões pessoais que possam 

contribuir para o distúrbio alimentar; 

☐Estimular o paciente/família a conversar 

com a nutricionista sobre as preferências 

alimentares. 

☐Orientar como manter um diário 

alimentar; 

☐Orientar o paciente/família sobre os 

requisitos de dieta para o estado de doença 

(p. ex., pacientes com doença renal, 

restrição de sódio, de potássio) 

☐Fornecer referência/consulta a outros 

membros da equipe de saúde, conforme 

apropriado 

☐Alcance da 

compreensão pela 

transmissão das 

orientações 

 

☐Aceitação: 

orientações 

 

☐Aceitação do 

tratamento 

nutricional 

 

☐4  ☐3  ☐2  ☐1 

Observação 

☐Amamentação ineficaz 

 

☐Amamentação 

interrompida 

Aconselhamento para lactação: 

☐Determinar o desejo e a motivação da 

mãe em amamentar, bem como a percepção 

da amamentação; 

☐Desfazer equívocos, desinformação e 

imprecisões sobre o aleitamento materno; 

☐Encaminhar ao Banco de leite, conforme 

apropriado; 

☐Estabelecimento 

da amamentação 

☐Manutenção da 

Amamentação 

☐Alcance da 

compreensão pela 

transmissão das 

orientações 

☐4  ☐3  ☐2  ☐1 

Observação 
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INSTRUMENTO PARA CONSULTA DE ENFERMAGEM AO PACIENTE PEDIÁTRICO 

EM PRÉ-OPERATÓRIO 

☐Deglutição prejudicada 

Assistência no autocuidado: 

Encaminhamento: 

☐Orientações quanto a precauções contra 

aspiração; 

☐Encaminhamentos, conforme apropriado; 

☐Alcance da 

compreensão pela 

transmissão das 

orientações quanto 

a precauções 

contra aspiração 

☐4  ☐3  ☐2  ☐1 

Observação 

☐Náusea 

Controle da náusea: 

Orientações: 

☐Incentivar o paciente a aprender 

estratégias para o controle da própria 

náusea; 

☐Reduzir ou eliminar fatores individuais 

que precipitam ou aumentam a náusea 

(ansiedade, medo, fadiga, e falta de 

conhecimento); 

☐Incentivar a alimentação com pequenas 

quantidades de alimentos que são atraentes 

para a pessoa com náusea; 

☐Melhora da 

náusea 
☐4  ☐3  ☐2  ☐1 

Observação 

☐Eliminação urinária 

prejudicada 

 

☐Retenção Urinária 

 

☐Risco de lesão do trato 

urinário 

 

☐Conforto prejudicado 

Controle da Eliminação Urinária: 

Sondagem vesical: 

Coleta de amostras para exames: 

Treinamento do hábito urinário 

☐Realizar uma avaliação urinária 

concentrando-se na incontinência (p. ex., 

débito urinário, padrão de micção urinária, 

função cognitiva e problemas urinários 

preexistentes); 

☐Orientar o paciente/família quanto a 

sinais e sintomas de infecção do trato 

urinário; 

☐Orientar o paciente a responder 

imediatamente às urgências miccionais, 

quando apropriado; 

☐Obter amostra solicitada, conforme o 

protocolo; 

☐Orientar o paciente/família como 

prevenir lesão do trato urinário 

☐Auxiliar, orientar e ensinar o 

paciente/família quanto a passagem de 

sonda, conforme apropriado 

☐Encaminhar paciente ao serviço de 

Urodinâmica, caso necessário; 

☐Eliminação 

urinária 

 

☐Controle de 

sintomas 

 

☐Detecção de 

Risco 

 

☐Prevenção de 

lesão do trato 

urinário 

 

☐Aumento do 

conhecimento 

paciente/família 

quanto a 

doença/tratamento 

 

☐Conforto do 

paciente 

☐4  ☐3  ☐2  ☐1 
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INSTRUMENTO PARA CONSULTA DE ENFERMAGEM AO PACIENTE PEDIÁTRICO 

EM PRÉ-OPERATÓRIO 

Observação 

☐Constipação 

 

☐Incontinência intestinal 

 

☐Conforto prejudicado 

 

Controle e/ou Treinamento intestinal/ 

Autocuidado da Ostomia: 

Cuidados na Incontinência Intestinal: 

☐Identificar os fatores que possam causar 

ou contribuir para a constipação, 

impactação ou diarreia; 

☐Instituir uma programação do uso do 

vaso sanitário, conforme apropriado; 

☐Incentivar o aumento da ingestão de 

líquidos, a menos que contraindicado; 

☐Avaliar os medicamentos normalmente 

utilizados em busca de efeitos colaterais 

gastrointestinais; 

☐Orientar paciente/família a registrar cor, 

volume, frequência e consistência das fezes; 

☐Orientar sobre dieta com alto teor de 

fibras; 

☐Orientar sobre o uso adequado de 

laxantes; 

☐Administrar enema ou irrigação, 

conforme apropriado; 

☐Ensinar paciente/família sobre os 

processos digestivos normais; 

☐Explicar etiologia do problema e 

justificativa para ações ao paciente; 

☐Orientar lavagem intestinal em casa 

conforme prescrição; 

☐Identificar fatores (p. ex., medicamentos, 

bactérias, alimentação por sonda) capazes 

de causar ou contribuir para a diarreia; 

☐Eliminação 

intestinal 

 

☐Continência 

intestinal 

 

☐Aumento do 

conhecimento 

paciente/família 

quanto à 

doença/tratamento 

 

☐Relaxamento 

físico relacionado 

com sensações 

corporais e 

mecanismos 

homeostáticos 

☐4  ☐3  ☐2  ☐1 

Observação 

☐Distúrbio no padrão de 

sono 

Melhora do sono: 

Treinamento de Autossugestão: banho, 

técnica para acalmar; 

☐Identificar o motivo da perturbação do 

sono; 

☐Orientar sobre os fatores que interferem 

no sono: refrigerante, cochilos prolongados 

durante o dia... 

☐Orientar o paciente/família em relação a 

medidas que possam melhorar o sono; 

☐Orientar o paciente/família a trazer o 

brinquedo favorito no dia da internação, 

☐Melhora do 

sono 
☐4  ☐3  ☐2  ☐1 
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INSTRUMENTO PARA CONSULTA DE ENFERMAGEM AO PACIENTE PEDIÁTRICO 

EM PRÉ-OPERATÓRIO 

conforme apropriado; 

Observação 

☐Risco de quedas 

Identificação de Risco: 

Controle do Ambiente: Segurança 

Prevenção contra queda: 

Ensino: Segurança infantil 

☐Realizar a investigação de Risco de 

queda; 

☐Notificar a equipe de saúde quanto ao 

risco de queda; 

☐Orientar os pais/familiares quanto as 

medidas de prevenção de quedas; 

☐Detecção de 

Risco 

☐Alcance da 

compreensão 

transmitida sobre 

prevenção de 

lesões não 

intencionais 

☐Segurança física 

do paciente 

☐4  ☐3  ☐2  ☐1 

Observação 

☐Mobilidade física 

prejudicada 

Controle do Ambiente: 

Prevenção contra quedas: 

Cuidados na admissão: 

☐Comunicar a equipe sobre a mobilidade 

física prejudicada do paciente, para tomada 

de decisão 

☐Orientar os pais/familiares quanto as 

medidas de prevenção de quedas; 

☐Prevenção de 

quedas 

☐Alcance da 

percepção positiva 

da assistência de 

enfermagem para 

obtenção de 

mobilidade e 

autocuidado 

☐4  ☐3  ☐2  ☐1 

Observação 

☐Integridade da pele 

prejudicada 

 

☐Risco de integridade da 

pele prejudicada 

 

☐Risco de infecção 

 

☐Risco de sangramento 

Identificação de Risco: 

Cuidados com ostomias: 

Proteção contra infecção: 

Conhecimento: regime de tratamento 

Controle do ambiente: segurança 

Coleta de amostras para exames: 

☐Inspecionar a pele e membranas mucosas 

para rubor, calor, erupções, abrasões, 

edema ou drenagem 

☐Ensinar ao paciente e membros da 

família como evitar infecções 

☐Orientar paciente/família quanto aos 

cuidados da ostomia 

☐Encaminhar ao serviço de estomaterapia, 

conforme apropriado 

☐Notificar equipe de saúde quanto ao risco 

☐Obter amostra de sangue solicitada, 

conforme o protocolo pré-operatório e 

reserva de sangue 

☐Confirmar se os resultados de exames 

☐Detecção de 

Risco 

 

☐Aumento do 

conhecimento em 

saúde 

 

☐Integridade 

Tissular: Pele e 

Mucosas 

 

☐Segurança do 

paciente 

☐4  ☐3  ☐2  ☐1 
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diagnósticos e laboratoriais requeridos estão 

incluídos no prontuário 

 

Observação 

☐Risco de 

comportamento 

desorganizado do lactente 

Ensino: Segurança infantil 

☐Fornecer informações aos pais sobre o 

desenvolvimento do lactente; 

☐Orientar os pais quanto a estimulação do 

lactente, conforme apropriado; 

☐Detecção de 

Risco 

 

☐Aceitação de 

orientações 

☐4  ☐3  ☐2  ☐1 

Observação 

☐Hipertermia 

 

☐Risco de 

termorregulação ineficaz 

Tratamento da febre: 

☐Notificar o médico quanto a hipertermia; 

☐Administração de medicamentos, 

conforme orientação médica; 

☐Detecção da 

febre 

 

☐Termorregulaçã

o 

 

☐4  ☐3  ☐2  ☐1 

Observação 

☐Dor aguda 

Controle da dor: 

Escutar ativamente: 

Administração de medicamentos: 

☐Observar para pistas não verbais de 

desconforto, especialmente naqueles 

incapazes de se comunicar efetivamente; 

☐Assegurar cuidados analgésicos para o 

paciente, conforme prescrição médica; 

☐Avaliar, com o paciente e a equipe de 

saúde, a efetividade das medidas passadas 

de controle da dor que foram utilizadas; 

☐Reduzir ou eliminar fatores que 

precipitem ou aumentem a experiência da 

dor (p. ex., medo, fadiga, falta de 

conhecimento); 

☐Aceitação de 

orientações 

 

☐Controle da dor 

 

☐Satisfação do 

paciente 

☐4  ☐3  ☐2  ☐1 

Observação 

☐Risco de aspiração 

Identificação de Risco: 

☐Identificar o risco; 

☐Orientar paciente/família quanto aos 

cuidados para prevenir aspiração; 

☐Detecção do 

Risco 

☐Prevenção da 

Aspiração 

☐4  ☐3  ☐2  ☐1 

Observação 

☐Risco de reação alérgica 

 

☐Risco de reação alérgica 

ao látex,  

Identificação de Risco: 

Prevenção de resposta alérgica: 

Controle do ambiente, nutrição, 

medicamentos, imunização/vacinação: 

☐Detecção de 

Riscos 

 

☐Controle de 

☐4  ☐3  ☐2  ☐1 
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 Precauções no Uso de Artigos de Látex: 

Supervisão: 

☐Identificar alergias conhecidas e reações 

usuais; 

☐Documentar todas as alergias no 

prontuário clínico; 

☐Colocar pulseira identificadora de alergia 

no paciente, conforme apropriado; 

☐Notificar os provedores de atendimento 

de saúde sobre as alergias conhecidas; 

☐Orientar paciente/família como evitar 

situações que o coloque em risco e como 

reagir se ocorrer reação anafilática; 

☐Encorajar o paciente a usar uma etiqueta 

de alerta para alergias, conforme 

apropriado; 

Riscos 

 

☐Alcance da 

compreensão 

transmitida pelas 

orientações 

 

☐Segurança física 

do paciente 

 

Observação 

☐Comunicação verbal 

prejudicada 

Escutar ativamente 

Ensino: indivíduo 

☐Usar perguntas ou declarações para 

encorajar a expressão de pensamentos, 

sentimentos e preocupações; 

☐Adaptar o conteúdo às habilidades ou 

deficiências cognitivas, psicomotoras e de 

afetividade do paciente/responsável 

☐Documentar, no prontuário, o conteúdo 

apresentado e os materiais escritos 

fornecidos; 

☐Melhora na 

comunicação 
☐4  ☐3  ☐2  ☐1 

Observação 

☐Envolvimento em 

atividades de recreação 

diminuído 

Melhora do sistema de apoio 

Terapia Recreacional 

☐Identificar as necessidades emocionais e 

situacionais do paciente; 

☐Determinar as preferências do paciente 

em relação à visita; 

☐Facilitar e/ou encorajar o paciente para 

participação em atividades recreativas 

fornecidas dentro do Hospital e as externas, 

conforme apropriado; 

☐Motivação 

 

☐Envolvimento 

social 

☐4  ☐3  ☐2  ☐1 

Observação 

☐Medo 

 

☐Ansiedade 

Apoio emocional: 

Redução da ansiedade: 

Arteterapia: 

☐Expressão do 

pensamento por 

meio de palavras 

ou gestos 

☐4  ☐3  ☐2  ☐1 
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Brinquedo Terapêutico: 

☐Encorajar o paciente a expressar seus 

sentimentos de ansiedade, raiva ou medo; 

☐Fornecer os suprimentos de arte 

apropriados para o nível de 

desenvolvimento e os objetivos para a 

terapia; 

☐Encorajar o paciente a descrever e falar 

sobre o produto da arte e o processo de 

execução da arte; 

☐Orientar antecipadamente, o 

paciente/família, quanto aos cuidados pré e 

pós-operatórios, de acordo com a faixa 

etária; 

☐Apresentar informações sensoriais 

preparatórias; 

☐Fornecer equipamento de sala cirúrgica 

hospitalar real ou simulado para incentivar 

a expressão do conhecimento e sentimentos 

sobre hospitalização, tratamento ou doença; 

☐Identificar equívocos ou medos da 

criança por meios dos comentários ou 

reações durante sessão de brincadeiras com 

simulação de papéis hospitalares; 

☐Proporcionar aos pais e a criança visita 

ao setor de internação; 

☐Apresentar o paciente à equipe que estará 

envolvida na cirurgia e cuidados pós-

operatórios, conforme apropriado; 

☐Encaminhar o paciente para 

aconselhamento, conforme apropriado; 

 

☐Aumento da 

compreensão do 

processo cirúrgico 

 

☐Redução da 

ansiedade e do 

medo 

Observação 

☐Tensão do papel do 

cuidador 

Identificação de Risco: 

Mediação de conflitos: 

Melhora do Enfrentamento: 

Apoio ao cuidador: 

☐Avaliar a reação emocional familiar à 

condição do paciente; 

☐Determinar a adesão aos tratamentos 

médicos e abordagens de enfermagem; 

☐Reconhecer as dificuldades do papel do 

cuidador; 

☐Encaminhar para terapia familiar, 

conforme apropriado; 

☐Auxiliar a família a adquirir o 

☐Saúde 

emocional do 

cuidador 

 

☐Desempenho do 

Cuidador: 

cuidados diretos e 

indiretos 

☐4  ☐3  ☐2  ☐1 
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conhecimento, as habilidades e o 

equipamento necessário para dar suporte à 

sua decisão a respeito do cuidado do 

paciente; 

☐Fornecer o cuidado ao paciente no lugar 

da família com o objetivo de aliviá-la e/ou 

quando a mesma não puder fornecer o 

cuidado; 

☐Reforçar a rede social do cuidador; 

Observação 

☐Risco de baixa 

autoestima situacional, 

 

☐Distúrbio na imagem 

corporal 

Prevenção de Autoestima Situacional 

Baixa: 

Identificação de Risco: 

Melhora do Sistema de Apoio: 

Melhora da Imagem Corporal/Melhora da 

Autoestima: 

Apoio emocional: 

Ensino: Processo de 

Doença/Procedimento/Tratamento: 

Encaminhamento: 

☐Usar perguntas ou declarações para 

encorajar a expressão de pensamentos, 

sentimentos e preocupações; 

☐Concentrar-se completamente na 

interação, suprimindo preconceitos, 

tendências, pressupostos, preocupações 

pessoais e outras distrações; 

☐Reduzir discrepâncias nas expectativas 

do paciente/família 

☐Esclarecer aos pais a importância de seu 

interesse e apoio para que seus filhos 

desenvolvam um conceito de autoestima 

positivo; 

☐Auxiliar o paciente a perceber seus 

pontos fortes, potencial e capacidade; 

☐Fornecer feedback positivo para 

encorajar e sustentar um novo 

comportamento; 

☐Realizar encaminhamentos, conforme 

apropriado; 

 

☐Identificação do 

risco 

 

☐Resiliência 

pessoal 

 

☐Melhora da 

autoestima 

 

☐4  ☐3  ☐2  ☐1 

Observação 

☐Conhecimento 

deficiente 

Ensino: Processo de doença/ 

Medicamentos/Procedimento/Tratamento 

☐Determinar as experiências cirúrgicas 

☐Satisfação do 

cliente 
☐4  ☐3  ☐2  ☐1 



 
 

155 

 

INSTRUMENTO PARA CONSULTA DE ENFERMAGEM AO PACIENTE PEDIÁTRICO 

EM PRÉ-OPERATÓRIO 

anteriores do paciente, cultura e nível de 

conhecimento em relação à cirurgia; 

☐Descrever a rotina pré-operatória, 

conforme apropriado;  

☐Entregar folder com todas as informações 

necessárias, como data e horário da 

cirurgia, hora de chegada ao hospital, 

procedimentos necessários para a 

internação, localização da unidade de 

internação, e outros. 

☐Discutir os planos de alta pós-hospitalar e 

consulta de retorno; 

 

☐Alcance da 

compreensão 

transmitida sobre o 

processo cirúrgico 

 

☐Segurança física 

do paciente 

Observação 

☐Risco de sofrimento 

espiritual, 

 

☐Risco de religiosidade 

prejudicada 

☐Usar comunicações terapêuticas para 

estabelecer confiança e cuidado empático; 

☐Encorajar o uso de recursos espirituais 

conforme desejado; 

☐Apoiar práticas espirituais do 

paciente/família; 

☐Saúde espiritual 

 

☐Conforto 

psicoespiritual 

☐4  ☐3  ☐2  ☐1 

Observação 

 

 

Enfermeiro (a)                                                                                                                       Coren nº: 
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APÊNDICE I - Classificação dos experts 

 

Seguindo os critérios de Fehring adaptados, o título de doutor – 4 pontos, o título 

de mestre – 3 pontos, o título de especialista – 2 pontos, publicação em periódico sobre a 

temática de interesse do estudo – 2 pontos, prática - mínimo cinco anos na área de interesse 

do estudo – 2 pontos e participação em evento científico nos últimos 2 anos sobre a 

temática de interesse do estudo – 1 ponto. Os experts selecionados alcançaram entre cinco 

a 14 pontos. 

 

Juízes 
Título 

Doutorado 

Título 

Mestre 

Título 

Especialista 

Publicação 

sobre 

a temática 

Prática 

(anos) 

Participação 

Eventos 

(2anos) 

Total 

de 

pontos 

1 4 3 2 2 2 1 14 

2 4 3 2 2 2 1 14 

3 4 3 2 2 2 1 14 

4 x x 2 x 2 1 5 

5 x x 2 2 X 1 5 

6 4 3 2 2 2 1 14 

7 x 3 2 2 2 1 10 

8 4 3 2 2 2 1 14 

9 4 3 2 2 2 1 14 

10 4 3 2 2 2 x 13 



 
 

157 
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158 
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APÊNDICE K - Segunda rodada de avaliação – Sugestões dos 

especialistas 

 

1. Acrescentar “Responsável pelo paciente” e “Número de moradores no domicílio”. Concorda 

com as alterações? 

Dados de Identificação do paciente 

Nome:                                                                                   Sexo: ( ) F ( ) M         Prontuário nº: 

Data de nascimento: __/__/__                 Data da consulta: _ /__/__            Data da cirurgia: 

__/__/__                                                           

Endereço: 

Doença de base:                                                Procedimento cirúrgico: 

Responsável pelo paciente: 

Número de moradores no domicílio: 

 

☐ Concordo com todas as alterações 

☐ Não concordo com as alterações 

☐ Concordo em acrescentar “Responsáveis pelo paciente” 

☐ Concordo em acrescentar “Número de moradores no domicílio” 

 

2. Acrescentar “Tipo de sonda” e “nº” e “Data da última troca”. Concorda com as alterações? 

 

Nutrição: Peso: ___kg - Altura:___ cm - IMC__  ☐ Gastrostomia - Tipo de 

sonda:________________ nº__________ Data da última troca:__________     Apetite:  

☐preservado ☐ diminuído ☐ aumentado   ☐ dificuldade de se alimentar - especificar 

motivo_____________________ 

☐ Concordo com todas as alterações 

☐ Não concordo com as alterações 

☐ Concordo em acrescentar “Tipo de sonda e nº” 

☐ Concordo em acrescentar “Data da última troca” 

 

3. Acrescentar “Data da realização da ostomia”. Concorda com a alteração? 
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Eliminação: náusea: ☐ não  ☐ sim êmese: ☐ não  ☐ sim – frequência/dia:____ 

Eliminação urinária: ☐ espontânea  ☐ retenção  ☐ disúria  ☐ incontinência  ☐ distensão da bexiga  

Característica: ☐ amarelo claro  ☐ amarelo escuro  ☐ avermelhada  ☐ marrom  ☐ esverdeado 

Eliminação intestinal: frequência: (__vezes/semana) característica: ☐ pastosa  ☐ líquida  ☐ dura/seca 

Ostomias: ☐ não ☐ sim – qual/quais:__________________________________________________ 

Data da realização da ostomia: ____________Faz uso de tecnologia: especificar__________________ 

_________________ 

☐ Concordo  

☐ Não concordo  

 

4. Acrescentar “Horário que dorme”. Concorda com a alteração? 

 

Sono e Repouso: Dorme bem à noite: ☐não  ☐sim Horário que dorme:______________ 

Duração (horas):______ Alguma alteração:_________________________________ 

☐ Concordo  

☐ Não concordo 
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ANEXO A – Parecer Consubstanciado do CEP - UFF 
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ANEXO B – Parecer Consubstanciado do CEP - IFF 
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