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RESUMO 

SILVA, Amanda Benício. Instrumentos para implementação do Processo de Enfermagem 

em uma Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica 129f. Dissertação (Mestrado em 

Enfermagem). Centro de Ciências da Saúde, Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, 

2013. 

 

 

INTRODUÇÃO: Cuidar de crianças em estado crítico em uma Unidade de Terapia Intensiva 

Pediátrica (UTIP) eleva a Enfermagem pediátrica para um nível totalmente diferente e mais 

exigente, em que se necessita que os enfermeiros sejam peritos nessa especialidade. A 

Sistematização da Assistência de Enfermagem é uma ferramenta de trabalho que pode 

contribuir significativamente para a qualidade dos cuidados prestados a esses pacientes. A 

elaboração de instrumentos permite ao enfermeiro modificar e estruturar novos modelos para 

facilitar a aplicação do processo de enfermagem direcionando e qualificando a assistência. 

Diante da situação relatada, optou-se pela realização deste estudo, fundamentado na Teoria 

das Necessidades Humanas Básicas de Horta. A utilização de referenciais teóricos na prática 

profissional de enfermagem é um facilitador para efetivar ações de cuidar que privilegiem o 

ser humano inserido em um ambiente, com o intuito de restabelecer a saúde por meio do 

cuidado de enfermagem. OBJETIVOS: Construir um instrumento para a implementação do 

processo de enfermagem em uma Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica. MÉTODO: Trata-

se de uma pesquisa metodológica, realizada na Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica do 

Hospital Universitário Lauro Wanderley (HULW), localizado no Campus I da Universidade 

Federal da Paraíba - João Pessoa PB. A população e a amostra foram os enfermeiros 

assitenciais da referida unidade e docentes da Universidade Federal da Paraíba. O projeto foi 

apreciado pelo Comitê de Ética em Pesquisa, do Hospital Universitário Lauro Wanderley, 

obtendo n° do CAAE: 06863212.8.0000.5183. Foi desenvolvida em três etapas: primeira: 

Identificação de indicadores empíricos das Necessidades Humanas Básicas em crianças 

hospitalizadas em Unidades de Terapia Intensiva; segunda: Desenvolvimento de enunciados 

de diagnósticos e intervenções de enfermagem; terceira: Estruturação do instrumento para a 

implementação do processo de enfermagem. RESULTADOS: Foi realizada uma revisão 

exaustiva da literatura para identificar as necessidades das crianças hospitalizadas em 

Unidades de Terapia Intensiva, tomando como base o que foi proposto por Horta, o que 

resultou na obtenção de 268 indicadores empíricos para essa clientela, dos quais 173 foram 

validados por enfermeiras assistenciais e docentes. Em seguida, com base nesses indicadores 

validados, foram desenvolvidos 45 enunciados de diagnósticos e 90 de intervenções de 

enfermagem, que foram posteriormente utilizados na estruturação do instrumento para 

implementação do processo de enfermagem em uma Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica. 

Esse instrumento foi dividido em duas partes: a primeira, que contém o histórico de 

enfermagem, denominada de primeira fase do Processo de Enfermagem, de acordo com a 

resolução 358/2009; e a segunda, a do planejamento da assistência de enfermagem, que inclui 

as demais fases do processo de enfermagem e possibilita ao enfermeiro estabelecer 

diagnósticos e intervenções de enfermagem e realizar a avaliação. CONCLUSÃO: Espera-se 

que esse instrumento possa ser utilizado e validado pelos enfermeiros e que favoreça a 

implementação do processo de enfermagem na Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica, para 

promover uma assistência de enfermagem de qualidade. 

Descritores: Enfermagem; Unidades de Terapia Intensiva Pediátrica; Processos de 

enfermagem; Enfermagem pediátrica.  
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ABSTRACT 

 

SILVA, Amanda Benício. Instruments for the implementation of Nursing Process in a 

Pediatric Intensive Care Unit. 129p. Dissertation (Masters in Nursing). Center for Health 

Sciences, Federal University of Paraíba, João Pessoa, 2013. 

 

 

INTRODUCTION: Caring about children in critical stage at Pediatric Intensive Care Unit 

(PICU) elevates Pediatric Nursing to a level totally different and more exigent, as it requires 

that nurses are experts in this specialty. The Systematization of Nursing Care is a tool which 

can contribute in a significant way to the quality of care provided these patients. The 

elaboration of instruments permits to the nurse modifies and organizes new models to 

facilitate the application of nursing process, directing and qualifying the assistance. Due to the 

related situation, it was chosen to do the present study, which is based on the Theory of Basic 

Human Needs by Horta. The utilization of theoretical references in the professional nursing 

practice is a facilitator to effective actions of caring that privilege the human being inserted in 

an environment, in the intuit of reestablishing health by means of nursing care. 

OBJECTIVES: To build a tool for the implementation of nursing process at a Pediatric 

Intensive Care Unit. METHOD: It is a methodological research that was developed at the 

Pediatric Intensive Care Unit of Lauro Wanderley University Hospital (LWUH), which is 

situated at campus I of the Federal University of Paraíba, in João Pessoa - PB. The population 

and the sample are formed by clinical nurses of the mentioned unit and by professors of the 

Federal University of Paraíba. The project was approved by the  Research Ethics Committee 

of Lauro Wanderley University Hospital, under protocol CAAE: 06863212.8.0000.5183. The 

research was divided in three stages: Stage 1 - Identification of empiric indicators of the Basic 

Human Needs in children hospitalized in Intensive Care Unit. Stage 2 - Development of 

diagnostic enunciations and nursing interventions. Stage 3 - Structuring of tool for the 

implementation of nursing process. RESULTS: It was done an exhaustive literature review to 

identify the needs of children hospitalized in Intensive Care Unit, basing on the proposals of 

Horta, resulting in obtainment of 268 empiric indicators for this clientele, of which 173 were 

validated by clinical nurses and professors. After, based on these validated indicators, they 

were developed 45 diagnostic enunciations and 90 nursing interventions, that were 

subsequently used in the structuring of tool for the implementation of nursing process in a 

Pediatric Intensive Care Unit (PICU). This instrument was divided into two parts: the 

historical of Nursing, named as the first phase of Nursing Process, according to Resolution 

358/2009; the second part corresponds to the planning of nursing care, including the other 

phases of nursing process, making possible to the nurse establish diagnostics and nursing 

interventions, and do the evaluation. CONCLUSION: It is expected that this instrument can 

be used and validated by nurses and that it favors the implementation of nursing process in the 

Pediatric Intensive Care Unit, to promote quality nursing care.  

Descriptors: Nursing; Pediatric Intensive Care Unit; Nursing Processes; Pediatric Nursing.    
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RESUMEN 

SILVA, Amanda Benício. Instrumentos para implementación del Proceso de Enfermería 

en una Unidad de Terapia Intensiva Pediátrica 129hjs. Tesina (Maestría en Enfermería). 

Centro de Ciencias de la Salud, Universidad Federal de Paraíba, João Pessoa, 2013. 

 

INTRODUCCIÓN: Cuidar de niños en estado crítico en una Unidad de Terapia Intensiva 

Pediátrica (UTIP) eleva la Enfermería pediátrica para un nivel totalmente distinto y más 

exigente, necesitando que los enfermeros sean peritos dentro de dicha especialidad. La 

Sistematización de la Asistencia de Enfermería es una herramienta de trabajo que puede 

contribuir significativamente para la calidad de los cuidados prestados a estos pacientes. La 

elaboración de instrumentos permite al enfermero modificar y estructurar nuevos modelos 

para facilitar la aplicación del proceso de enfermería direccionando y calificando la asistencia. 

Delante de la situación aportada se optó por la realización de este estudio, fundamentado en la 

Teoría de las Necesidades Humanas Básicas de Horta. La utilización de referenciales teóricos 

en la práctica profesional de enfermería es un facilitador para efectivar acciones de cuidar que 

privilegien el ser humano insertado en un ambiente, en el intento de restablecer la salud por 

medio del cuidado de enfermería. OBJETIVOS: Construir un instrumento con vistas a 

implementación del proceso de enfermería en una Unidad de Terapia Intensiva Pediátrica. 

MÉTODO: Se trata de una investigación metodológica realizada en la Unidad de Terapia 

Intensiva Pediátrica del Hospital Universitario Lauro Wanderley (HULW), ubicado en el 

Campus I de la Universidad Federal de Paraíba, João Pessoa-PB. La población y muestra 

fueron los enfermeros asistenciales de dicha unidad y docentes de Universidad Federal de 

Paraíba. El proyecto fue apreciado por el Comité de Ética en Investigación, del Hospital 

Universitario Lauro Wanderley, obteniendo nr. del CAAE: 06863212.8.0000.5183. Fue 

desarrollada en 3 etapas: Primera: Identificación de indicadores empíricos de las Necesidades 

Humanas Básicas en niños hospitalizadas en Unidades de Terapia Intensiva. Segunda: 

Desarrollo de enunciados de diagnósticos e intervenciones de enfermería. Tercera: 

Estructuración del instrumento con vistas a implementación del proceso de enfermería. 

RESULTADOS: Fue realizada una revisión exhaustiva de la literatura para identificar las 

necesidades de los niños hospitalizados en Unidades de Terapia Intensiva, tomando como 

base lo propuesto por Horta, resultando en la obtención de 268 indicadores empíricos para 

dicha clientela, de los cuales 173 fueron validados por enfermeras asistenciales y docentes. A 

continuación, con base en esos indicadores, fueron desarrollados 45 enunciados de 

diagnósticos e 90 intervenciones de enfermería, posteriormente utilizados en la estructuración 

del instrumento para implementación del proceso de enfermería en una Unidad de Terapia 

Intensiva Pediátrica. Este instrumento fue dividido en dos partes: la primera, el histórico de 

enfermería, denominado como la primera fase del Proceso de Enfermería, de acuerdo con la 

resolución 358/2009,mientras que la segunda, como el planeamiento de la asistencia de 

enfermería, incluyendo las demás fases del proceso de enfermería, posibilitando al enfermero 

establecer diagnósticos e intervenciones de enfermería, así como realizar la evaluación. 

CONCLUSIÓN: Se espera que este instrumento pueda ser utilizado y validado por los 
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enfermeros y que favorezca la implementación del proceso de enfermería en la Unidad de 

Terapia Intensiva Pediátrica, propiciando una asistencia de enfermería de calidad. 

Descriptores: Enfermería; Unidades de Terapia Intensiva Pediátrica; Procesos de enfermería; 

Enfermería pediátrica. 
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APRESENTAÇÃO 

 

Esta dissertação está vinculada ao Projeto de Sistematização da Assistência de 

Enfermagem do HULW/UFPB, do Grupo de Estudos e Pesquisa sobre Fundamentação da 

Assistência de Enfermagem (GEPFAE), que estuda as correntes filosóficas, as teorias, os 

conceitos, as habilidades e as atitudes que norteiam o saber e o fazer em Saúde e 

Enfermagem; os aspectos epistemológicos do conhecimento e da construção de 

modelos/sistemas conceituais e teóricos que orientam a prática da Enfermagem e se propõem 

a desenvolver pesquisas sobre a sistematização da assistência de enfermagem a indivíduos, a 

família e a grupos específicos; o Sistema de Classificação em Enfermagem e os diagnósticos e 

as intervenções de enfermagem para pacientes internados no Hospital Universitário Lauro 

Wanderley. Está vinculada também ao Programa de Pós-graduação em Enfermagem 

(PPGENF), do Centro de Ciências da Saúde da Universidade Federal da Paraíba 

(CCS/UFPB), e inserida na linha de pesquisa Fundamentos Teórico-filosóficos do cuidar em 

Enfermagem e Saúde.  

O interesse sobre a temática vem sendo construído desde quando iniciei minhas 

atividades científicas no Grupo de Estudos e Pesquisa sobre Fundamentação da Assistência de 

Enfermagem (GEPFAE), no ano de 2008, quando realizei trabalhos científicos desenvolvidos 

na Clínica Pediátrica do Hospital Universitário Lauro Wanderley (HULW/UFPB). Depois que 

cursei a disciplina Enfermagem em Terapia Intensiva, durante a graduação, surgiu o interesse 

pela assistência ao paciente crítico e passei a desempenhar estudos sobre assistência de 

enfermagem ao paciente pediátrico em regime intensivo. 

No ano de 2010, tomei conhecimento de que, na Unidade de Terapia Intensiva 

Pediátrica do Hospital Universitário Lauro Wanderley da Universidade Federal da Paraíba 

(HULW/UFPB), não existiam instrumentos que possibilitassem a implementação do processo 

de enfermagem em todas as fases.  

A referida clínica foi inaugurada no ano de 2005, tendo como critério para admissão 

crianças com idade entre um mês a 14 anos e que pesassem até 40 kg. No ano de sua 

inauguração na Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica, não existiam instrumentos de coleta 

de dados para nortear a implementação do processo de enfermagem, razão por que a 

sistematização da assistência de enfermagem era realizada a critério da enfermeira de plantão. 

Alguns anos depois, as enfermeiras da unidade resolveram elaborar um instrumento que vem 

sendo utilizado no formato de checklist. Esse instrumento, que tem auxiliado na evolução 
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diária da criança, é fundamentado no modelo biomédico e contém informações básicas, o que 

dificulta a qualidade do processo de enfermagem implementado na unidade. 

Por entender que a Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica do Hospital Universitário 

Lauro Wanderley precisava implementar o processo de enfermagem em todas as fases, foi 

motivada a realização deste estudo, cuja base teórica é a Teoria das Necessidades Humanas 

Básicas de Horta. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Contextualização do problema 

 

A Pediatria estuda a saúde dos recém-nascidos, das crianças e dos adolescentes, seu 

crescimento e desenvolvimento, como também suas oportunidades de alcançar o pleno 

potencial como adultos
(1)

. 

Antigamente, as crianças eram tratadas como adultos em miniatura e, posteriormente, 

passaram a ser reconhecidas como indivíduos únicos, com necessidades e capacidades 

específicas. A assistência à criança passou por grandes transformações desde os séculos 

passados até a proposta de alojamento conjunto pediátrico. Essas alterações acompanharam a 

transformação dos conceitos sociais e sempre estiveram relacionadas ao valor e ao significado 

que a sociedade dá à criança, com o modo de produção e com o desenvolvimento da prática 

médica
(2)

. 

Em 13 de julho de 1990, acompanhando o movimento nacional de democratização e 

participação da sociedade, foi promulgada a Lei n° 8.069, que dispõe sobre o Estatuto da 

Criança e do Adolescente. No capítulo I, trata do direito à vida e à saúde e assegura que no 

plano ideal, a proteção à criança e ao adolescente por meio de políticas sociais públicas, que 

permitam o desenvolvimento sadio e harmonioso em condições dignas de existência. No 

artigo 12, preconiza que os estabelecimentos de atendimento à saúde deverão proporcionar 

condições para que um dos pais ou responsável permaneçam em tempo integral, quando for 

internação de criança ou adolescente
(3)

. 

Sabe-se que a doença e a hospitalização de uma criança afetam todos os membros da 

família, principalmente a mãe que, normalmente, é o familiar com quem a criança tem um 

vínculo afetivo mais estreito e quem, culturalmente, abdica de seus afazeres para cuidar do 

filho doente, alterando toda a sua dinâmica de vida. Esse fato é gerador de um elevado nível 

de estresse materno, visto que a doença do filho a faz ingressar em um mundo novo, o mundo 

do hospital, cuja organização, dinâmica e lógica são muito diferentes de seu cotidiano
(4)

. 

A permanência de um acompanhante, em tempo integral, no ambiente hospitalar, 

respaldada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, tem despertado novas formas de se 

organizar a assistência que deve ser prestada à criança hospitalizada e novas demandas aos 

profissionais atuantes nas UTIP. Cresce, portanto, a necessidade de conhecimento dos 

profissionais que lhes possibilitem realizar intervenções também para as famílias das crianças 
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hospitalizadas, por meio de um processo de relações e intervenções para além do cuidado 

clínico voltado para o membro afetado pela doença
(5)

. 

Na maioria das vezes, a mãe é a pessoa que mais sofre quando a família se depara com 

a internação da criança, pois lhe é atribuída a responsabilidade pelo cuidado, por isso é quem 

permanece ao lado da criança, acompanhando todo o processo da hospitalização
(4)

. Portanto, 

faz-se necessário direcionar o olhar à mãe que, assim como o filho, precisa de assistência, de 

ser atendida e cuidada, pois, durante a internação pediátrica, não temos somente um paciente, 

mas o binômio mãe e filho. Nesse sentido, cuidar da criança hospitalizada implica, 

necessariamente, considerar sempre essa perspectiva, sabendo que o bem-estar de um afeta 

diretamente a condição do outro, e a assistência à criança perpassa a orientação e o 

envolvimento integral da família nesse processo
(4)

. 

Por isso a doença e a hospitalização da criança são marcantes não somente para ela, 

mas também para toda a família que, juntamente com o filho, é afastada do seu núcleo 

familiar, e sua rotina é alterada, visto que passa a viver em um ambiente novo e totalmente 

desconhecido, que é o hospital. Isso acarreta para os familiares um desgaste físico e 

psicológico, que podem reagir de diferentes formas, apresentando diferentes reações, como o 

medo, a insegurança, entre outros
(6)

. 

A hospitalização em uma Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica (UTIP) é 

sobremaneira traumática para a criança, porque essa unidade é um ambiente estranho, sempre 

muito iluminado, onde são desenvolvidas várias atividades, continuamente, por uma equipe 

de profissionais, com inúmeros procedimentos invasivos, e com um nível de ruídos elevado 

derivados dos alarmes de bombas infusoras, respiradores e monitores, do telefone, além da 

comunicação entre os profissionais de saúde
(7)

. 

Essas Unidades de Terapia Intensiva Pediátrica (UTIP) foram criadas com o objetivo 

de salvar crianças em risco iminente de vida. Com o desenvolvimento de várias pesquisas, 

através da realização de procedimentos cada vez mais complexos e, muitas vezes, invasivos, 

juntamente com a utilização de tecnologias cada vez mais potentes, tem conseguido salvar e 

prolongar a vida de muitas crianças, mas o ambiente frio e hostil dessas unidades traz traumas 

irreparáveis para a criança e toda a sua família
(8)

. 

Através da Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE), o enfermeiro pode 

contribuir significativamente para a boa qualidade dos cuidados prestados a essa clientela, 

pois viabiliza a implementação do processo de enfermagem, com o planejamento de ações de 

direcionadas para os problemas reais e potenciais da criança. Frente à necessidade de 

implantar a SAE, a Resolução do COFEN n° 358/2009 estabelece que o processo de 
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enfermagem deva ser realizado, de modo deliberado e sistemático, em todos os ambientes, 

públicos ou privados, em que ocorre o cuidado profissional de enfermagem. Esses ambientes 

são instituições prestadoras de serviços de internação hospitalar, instituições prestadoras de 

serviços ambulatoriais de saúde, domicílios, escolas, associações comunitárias, fábricas, entre 

outros
(9)

. 

O processo de enfermagem permite que o enfermeiro preste um cuidado sistemático 

apoiado em etapas inter-relacionadas e interdependentes, que, baseadas em evidências 

clínicas, guiam o pensamento do enfermeiro em direção aos problemas vivenciados pelos 

pacientes, possibilitando que ele trace estratégias que melhorem as condições de saúde do 

paciente, em especial, da criança hospitalizada. 

Na Pediatria, a Sistematização da Assistência de Enfermagem requer, para seu 

planejamento e implementação, um enfoque processual que possa fundamentar a tomada de 

decisões do enfermeiro acerca do cuidado. Há que se ressaltar que o processo de cuidar de 

uma criança é complexo, o que leva o profissional a buscar, além de uma abordagem teórica 

para fundamentar esse cuidar, uma visão mais direcionada às particularidades e às 

características próprias de cada faixa etária, uma vez que o crescimento e o desenvolvimento 

psicológico, social e intelectual são evolutivos e interdependentes
(10)

. 

A Enfermagem, desde a década de 1950, vem buscando organizar seu conhecimento 

por meio da construção de referenciais teóricos, os quais têm guiado sua assistência por 

diferentes caminhos. No Brasil, a pioneira no desenvolvimento desses modelos conceituais foi 

a Drª Wanda de Aguiar Horta, que, no início da década de 1970, apresentou à comunidade 

científica da Enfermagem a Teoria das Necessidades Humanas Básicas. 

Nesse sentido, para a implementação do processo de enfermagem, é necessário adotar 

um referencial teórico para nortear o seu desenvolvimento. A Resolução do Conselho Federal 

de Enfermagem n° 358/2009 estabelece que o processo de enfermagem deva estar baseado em 

um suporte teórico que direcione a coleta de dados, o estabelecimento de diagnósticos de 

enfermagem e o planejamento das ações ou intervenções de enfermagem e que forneça uma 

base para a avaliação dos resultados de enfermagem obtidos
(9)

. 

Segundo os conceitos apresentados por Horta
(11,12)

, o enfermeiro é parte integrante da 

equipe de Enfermagem, que busca, com sua assistência, fazer com que o cliente se torne 

independente dos cuidados de enfermagem assim que possível, pelo ensino do autocuidado, 

para recuperar, manter e promover a saúde, em colaboração com outros profissionais da 

saúde. Essa assistência, segundo a autora, direciona-se a três níveis: o psicobiológico, o 

psicossocial e o psicoespiritual. 
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A esse respeito, lembramos que o cuidado de enfermagem é um objeto complexo e 

multifacetado, que demanda a busca de um novo espaço de investigação e de construção do 

saber, tendo em vista o desenvolvimento humano, que não poderá ocorrer através do 

conhecimento fragmentado
(13)

.  

A possibilidade de aplicar o processo de enfermagem direcionado à criança 

hospitalizada em uma Unidade de Terapia Intensiva permite o desenvolvimento de estratégias 

dinâmicas e sistematizadas que promovam a manutenção e a recuperação de sua saúde.  

As crianças têm características biológicas e psicossociais peculiares para cada idade, 

por isso necessitam de cuidados de saúde que se concentrem em suas particularidades. No 

cuidado voltado para elas, o profissional precisa de mais tempo para agir, de monitoramento 

extra, de cuidados especializados e de medicamentos. Enfermeiros pediátricos devem 

entender essas distintivas necessidades das crianças e seus cuidados com os familiares. Por 

isso, cuidar de crianças em estado crítico em uma Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica 

(UTIP) eleva a enfermagem pediátrica para um nível totalmente diferente e mais exigente, em 

que se necessita que os enfermeiros sejam peritos nessa especialidade
(14)

. 

Diante disso, nas Unidades de Terapia Intensiva Pediátrica, o processo de enfermagem 

torna-se indispensável devido à gravidade da situação de saúde dos pacientes internados, que 

dificulta o processo de coleta dos dados, exige uma observação e um exame físico detalhado e 

uma ação rápida, segura e efetiva da equipe de Enfermagem. Deve-se considerar necessária, 

ainda, a participação ativa dos familiares na realização do processo de enfermagem na UTIP, 

pois a maioria dos pacientes internados não apresenta condições de colaborar para o 

desenvolvimento do mesmo.  

Por isso aplicar instrumentos de enfermagem validados e socializados no meio 

científico contribui para melhorar a qualidade da assistência de enfermagem, bem-estar da 

criança e seus familiares, como também contribui para o conhecimento científico com mais 

visibilidade do trabalho de enfermagem na equipe multiprofissional de saúde
(15)

. 

A elaboração de instrumentos permite ao enfermeiro modificar e estruturar novos 

modelos para facilitar a aplicação do processo de enfermagem direcionando a assistência do 

enfermeiro durante a coleta de dados e planejamento do processo de enfermagem, 

qualificando a assistência de enfermagem. 

Ao optar por visualizar a criança e o adolescente por meio da lente dos pressupostos 

teóricos de Horta, o enfermeiro deve ser capaz de detectar as necessidades psicobiológicas, 

psicossociais e psicoespirituais afetadas, para auxiliá-lo no atendimento dessas necessidades. 

Ele deve atuar de forma sistematizada na assistência de enfermagem prestada ao paciente 
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crítico interno em uma Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica, utilizando todas as etapas do 

processo de enfermagem. Nesse sentido, a coleta de dados é a etapa entendida como 

primordial, em que as informações são coletadas e irão subsidiar o planejamento da 

assistência. Após a coleta dos dados, é necessário identificar os diagnósticos de enfermagem 

para subsidiar o plano assistencial. Por esse motivo, proponho, neste estudo, não apenas a 

construção de um instrumento de coleta de dados, mas também de um instrumento que 

contemple o histórico de enfermagem, os diagnósticos e as intervenções de enfermagem 

prioritários, para viabilizar a implementação de todas as fases do processo de enfermagem de 

modo que possa agilizar o trabalho dos/as enfermeiros/as.  

Diante da situação apresentada, questiona-se: A partir de indicadores empíricos das 

necessidades humanas básicas em crianças hospitalizadas em Unidades de Terapia Intensiva, 

é possível estruturar um instrumento de coleta de dados? Podem-se desenvolver enunciados 

de diagnósticos/resultados e intervenções de enfermagem a partir dos indicadores empíricos 

das necessidades humanas básicas identificadas? Esses enunciados possibilitarão a formatação 

de um instrumento para o planejamento e a implementação da assistência de enfermagem a 

crianças hospitalizadas em uma UTIP? 

Este estudo tem sua relevância na prática clínica, pois é inegável que a elaboração de 

um instrumento incluindo todas as fases do processo de enfermagem em clientela específica 

de crianças hospitalizadas poderá auxiliar os enfermeiros que prestam atendimento nessa área 

a desenvolverem mais habilidades técnicas na prática da assistência de enfermagem e 

favorecer a implementação do referido processo. Além desse auxílio, permite uma avaliação 

clínica crítica do paciente assistido com consequente desenvolvimento de atividades de 

enfermagem individualizadas, com qualidade e humanização, que irá repercutir diretamente 

na melhora do estado de enfermidade nesse grupo de pacientes. Logo, é preciso organizar os 

cuidados dispensados a esses pacientes, por meio da implementação do processo de 

enfermagem fundamentado em uma teoria que atenda às necessidades de pacientes críticos 

hospitalizados em uma UTIP. 

 

 

1.2 Objetivos 

 

1.2.1Objetivo geral 
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 Construir um instrumento para a implementação do processo de enfermagem em uma 

Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

 Identificar, na literatura da área, os indicadores empíricos das necessidades humanas 

básicas em crianças hospitalizadas em Unidades de Terapia Intensiva; 

 Estruturar a primeira fase do instrumento para a implementação do processo de 

enfermagem - o histórico de enfermagem - a partir dos indicadores validados das 

necessidades humanas básicas; 

 Desenvolver os enunciados de diagnósticos/resultados e intervenções de enfermagem 

a partir dos indicadores clínicos validados das necessidades humanas básicas; 

 Formatar a segunda fase do instrumento para a implementação do processo de 

enfermagem - planejamento e implementação - incluindo os enunciados de 

diagnósticos/resultados e intervenções de enfermagem construídos. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 Sistematização da Assistência de Enfermagem 

 

A existência de vários conceitos utilizados empiricamente para denominar a atividade 

da Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE), seja como sinônimos ou com 

nomeações diferentes, no entanto, com definições similares, tem gerado conflitos e 

dificuldades para se entender ou conceituar a SAE na prática profissional da Enfermagem
(16)

. 

A Enfermagem utiliza um modelo de processo de trabalho que sistematiza a 

assistência e orienta o cuidado, permitindo segurança do usuário do sistema de saúde e dos 

profissionais. A Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) representa o 

instrumento de trabalho do enfermeiro que tem como objetivo identificar as necessidades do 

paciente e apresenta uma proposta para seu atendimento e cuidado, direcionando à equipe de 

Enfermagem nas ações a serem realizadas. Trata-se de um processo dinâmico e que requer 

para sua implementação na prática conhecimento técnico-científico
(17)

. 

No entanto, alguns desafios estão presentes na trajetória de construção da SAE nas 

instituições, como: o conhecimento, o número de enfermeiros nos serviços, o envolvimento 

deles com o processo, a valorização da SAE por parte da administração da instituição, bem 

como os indicadores de resultado da assistência. Ao mesmo tempo, realizar esse processo 

requer do enfermeiro embasamento científico, conhecimento, habilidades e atitudes pautadas 

no compromisso ético, na responsabilidade e no assumir o cuidar do outro 
(17)

. 

No âmbito legal a Resolução do COFEN n° 358/2009 no Art. 4º dispõe que ao 

enfermeiro, observadas as disposições da Lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986 e do Decreto 

nº 94.406, de 08 de junho de 1987, que a regulamenta e incumbe à liderança na execução e 

avaliação do processo de enfermagem, de modo a alcançar os resultados de enfermagem 

esperados, cabendo-lhe, privativamente, o diagnóstico de enfermagem voltado às respostas da 

pessoa, família ou coletividade humana em um dado momento do processo saúde e doença, 

assim como a prescrição das ações ou intervenções de enfermagem a serem realizadas, em 

detrimento dessas respostas
(9,18,19)

. 

Diante disso, entende-se que o cuidado de enfermagem deve ser sistematizado por 

meio de um método, que deve ter como base um referencial teórico que direcione o olhar e 

fundamente cientificamente as ações do enfermeiro. Os referenciais teóricos ou modelos 

teóricos na Enfermagem são chamados de Teorias de Enfermagem e representam os esforços 
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coletivos e individuais dos enfermeiros para definir e dirigir a profissão e proporcionar o 

embasamento para um desenvolvimento teórico continuado
(6)

. 

 A sistematização da assistência de enfermagem possibilita ao enfermeiro organizar os 

cuidados de enfermagem, por meio do processo de enfermagem, a partir de conhecimentos 

específicos e de reflexões críticas, para que possam executar as ações de enfermagem de uma 

forma segura, dinâmica e competente. 

 

 

2.2.1 Processo de enfermagem 

 

É contemporânea, no Brasil, a atenção destinada à questão do Método e do Processo 

de Enfermagem. O número de publicações de pesquisas sobre a necessidade de dar à atividade 

do enfermeiro um caráter metódico foi o marco para o início do debate. Timidamente, os 

enfermeiros começaram a compreender a necessidade de exercer seu trabalho com 

embasamento teórico. Por isso, na década de 1970, o Processo de Enfermagem começa a ser 

visto como uma forma científica de fazer enfermagem e ganha um lugar de destaque no 

discurso e na prática, ainda que, nem sempre, com a mesma intensidade
(20)

. 

Esse instrumento de trabalho do enfermeiro vem sendo utilizado como método 

científico no cuidado com os pacientes, de modo a ampliar e aperfeiçoar seu corpo de 

conhecimento teórico-prático. Desse modo, é possível observar uma melhoria da atuação dos 

profissionais de enfermagem com consequente crescimento na qualidade da assistência 

prestada ao paciente, concentrando suas ações em cuidados mais holísticos e individuais. 

Para implementar o processo de enfermagem, o enfermeiro deve ter habilidades e 

capacidades cognitivas, psicomotoras e afetivas, que auxiliem na determinação do fenômeno 

observado e o seu significado, com os julgamentos que são feitos e os critérios para sua 

realização e as ações principais e alternativas que o fenômeno demanda, para que se alcance 

determinado resultado. Esses aspectos estão relacionados aos elementos da prática do 

enfermeiro considerados, por natureza, inseparavelmente ligados ao processo de enfermagem 

e representados como o que os agentes da Enfermagem fazem (ações e intervenções de 

enfermagem), tendo como base o julgamento sobre necessidades humanas específicas 

(diagnóstico de enfermagem), para obter resultados pelos quais se é legalmente responsável 

(resultados de enfermagem)
(21)

. 

Para prestar uma assistência de enfermagem com qualidade e humanismo, o 

profissional precisa inserir-se na realidade concreta de forma consciente, competente, técnica 
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e científica. Dessa forma, a implantação da Sistematização da Assistência de Enfermagem 

(SAE), a partir de um conhecimento específico e de uma reflexão crítica acerca da 

organização e da filosofia do trabalho de enfermagem, é um instrumento de fundamental 

importância para que o enfermeiro possa gerenciar e aperfeiçoar a assistência de enfermagem 

de forma organizada, segura, dinâmica e competente
(22)

. Para os referidos autores, a SAE, 

como instrumento de informação e qualificação da assistência, possibilita um sistema formal 

de comunicação que favorece a implantação de padrões e critérios de assistência e determina 

prioridades assistenciais. 

A Enfermagem tem como objeto o cuidado humano, que deve ser prestado com 

qualidade. É importante que enfermeiros desenvolvam o pensamento crítico e sua capacidade 

de tomar decisões por serem reconhecidamente agentes de transformação das condições de 

vida, agindo diretamente no processo saúde-doença, visando ao bem-estar dos indivíduos, de 

suas famílias e da comunidade
(15)

. 

O processo de enfermagem indica um trabalho profissional específico da Enfermagem 

e pressupõe uma série de ações dinâmicas e inter-relacionadas para sua realização, ou seja, 

indica a adoção de uma metodologia ou modo de fazer (Sistematização da Assistência de 

Enfermagem), fundamentado em um sistema de valores e crenças morais e no conhecimento 

técnico-científico da área. Na literatura, normalmente é descrito como o foco, o cerne ou a 

essência da prática da Enfermagem. Entretanto, a compreensão acerca do significado e sua 

adoção deliberada na prática profissional ainda não são unanimidade na área da Enfermagem, 

ainda que tenha havido uma sensível mudança nesse sentido a partir das três últimas décadas 

do Século XX
(21)

. 

Os elementos inerentes à prática profissional (diagnósticos, intervenções e resultados 

de enfermagem) favoreceram o desenvolvimento, em curso, de sistemas de classificação de 

conceitos que fazem parte da linguagem profissional da área, instrumentos tecnológicos a 

serem utilizados: a) no processo e no produto do raciocínio e no julgamento clínico acerca das 

necessidades humanas de indivíduos, famílias e coletividades, frente a eventos do ciclo vital 

ou de problemas de saúde, reais ou potenciais; b) no processo e no produto do raciocínio e no 

julgamento terapêutico acerca das necessidades de cuidado da clientela (indivíduos, famílias e 

coletividades) e dos resultados que são sensíveis à intervenção de enfermagem; e c) na 

documentação da prática profissional
(21)

. 

O processo de enfermagem é aplicável em uma ampla variedade de ambientes 

(instituições prestadoras de serviços de internação hospitalar ou de serviços ambulatoriais de 

saúde, escolas, associações comunitárias, fábricas, domicílios, entre outros) e em uma ampla 
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variedade de situações clínicas em que as observações sobre as necessidades humanas da 

clientela acompanham, pari passu, o processo de tomada de decisão voltado para o cuidado 

solicitado e a avaliação posterior dos resultados que se obtêm com a ação/intervenção 

profissional
(21)

. 

A Resolução COFEN n° 358/09
(9:2)

 dispõe que o Processo de Enfermagem organiza-se 

em cinco etapas inter-relacionadas, interdependentes e recorrentes:
 

[...] I - Coleta de dados de Enfermagem (ou Histórico de Enfermagem) - 

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. 

[...] II - Diagnóstico de Enfermagem - processo de interpretação e 

agrupamento dos dados coletados na primeira etapa, que culmina com a 

tomada de decisão sobre os conceitos diagnósticos de enfermagem que 

representam, com mais exatidão, as respostas da pessoa, família ou 

coletividade humana em um dado momento do processo saúde e doença; e 

que constituem a base para a seleção das ações ou intervenções com as quais 

se objetiva alcançar os resultados esperados. 

[...] III - Planejamento de Enfermagem - determinação dos resultados que se 

espera alcançar; e das ações ou intervenções de enfermagem que serão 

realizadas face às respostas da pessoa, família ou coletividade humana em 

um dado momento do processo saúde e doença, identificadas na etapa de 

Diagnóstico de Enfermagem. 

[...] IV - Implementação - realização das ações ou intervenções determinadas 

na etapa de Planejamento de Enfermagem. 

[...] V - Avaliação de Enfermagem - processo deliberado, sistemático e 

contínuo de verificação de mudanças nas respostas da pessoa, família ou 

coletividade humana em um dado momento do processo saúde doença, para 

determinar se as ações ou intervenções de enfermagem alcançaram o 

resultado esperado; e de verificação da necessidade de mudanças ou 

adaptações nas etapas do Processo de Enfermagem. 

 

Diante do que foi exposto, evidencia-se que o processo de enfermagem é uma 

ferramenta de trabalho que contribui para que a Enfermagem direcione a assistência prestada 

ao paciente. Crianças hospitalizadas em Unidades de Terapia Intensiva encontram-se 

criticamente doentes, necessitando de cuidados intensivos e individualizados. Os enfermeiros 

assistenciais atuantes nesses ambientes devem utilizar o processo de enfermagem para atender 

às necessidades dessa clientela, auxiliados por seu conhecimento científico, realizando de 

forma crítica e reflexiva, para melhoria da assistência de enfermagem. 
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2.2 Assistência de enfermagem à criança hospitalizada em uma Unidade de Terapia 

Intensiva Pediátrica 

 

 A necessidade de separar pacientes críticos foi introduzida por Florence Nightingale, 

há mais de um século, quando escreveu sobre a vantagem de separar pacientes hospitalizados 

para se recuperar de cirurgia
(14)

. Com o avanço tecnológico mundial, observado a partir da 

década de 1920, diversos equipamentos e materiais como, por exemplo, o pulmão de aço e a 

cânula orotraqueal, foram criados com o intuito de proporcionar a sobrevida de pacientes 

gravemente enfermos
(23)

. Assim, surgiram as Unidades de Terapia Intensiva (UTIs), por causa 

da necessidade de aperfeiçoar e concentrar recursos materiais e humanos para o atendimento a 

pacientes graves, em estado crítico, considerados ainda como recuperáveis, e da necessidade 

de observação constante, assistência médica e de enfermagem contínua, centralizando os 

pacientes em um núcleo especializado
(24)

. 

 O paciente hospitalizado em uma Unidade de Terapia Intensiva necessita de cuidados 

específicos, conduzidos não apenas para os problemas fisiopatológicos, mas também para as 

questões psicossociais, ambientais e familiares que se tornam intimamente interligadas à 

doença física. A essência da Enfermagem em cuidados intensivos não está relacionada aos 

ambientes ou equipamentos especiais, mas ao processo de tomada de decisões, baseado em 

uma sólida compreensão das condições fisiológicas e psicológicas do paciente
(24)

. 

A primeira Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica foi inaugurada no Children 

Hospital de Gotemburg, na Suécia, em 1955, com o objetivo de prestar atendimento a 

crianças de todas as idades. No Brasil, seguindo uma tendência mundial, em 1972, foi 

inaugurada a primeira Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica no Rio de Janeiro. Esse 

serviço tinha como objetivo atender a neonatos prematuros e crianças de todas as idades 

gravemente doentes e acometidas por diversas patologias
(23)

. 

Nas décadas de 1970 e 1980, o cuidado da enfermagem pediátrica em unidades com 

pacientes críticos tornou-se mais especializado em relação à prestação de cuidados. Como os 

recursos disponíveis tornaram-se mais sofisticados, a preparação e os requisitos para trabalhar 

na UTIP seguiram as mesmas exigências
(14)

. 

A hospitalização em uma Unidade de Terapia Intensiva rompe bruscamente o modo de 

viver dos pacientes, pois eles necessitam de assistência de enfermagem especializada e 

ininterrupta. Entretanto, recebem cuidados muitas vezes sem planejamento, o que evidencia 

pouca fundamentação teórica. Na prática clínica, tem-se presenciado que enfermeiros 
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intensivistas, em geral, ainda não adotaram a rotina de documentar a assistência que prestam 

de forma sistematizada
(15)

. 

A hospitalização na Unidade de Terapia Intensiva é precedida de comprometimentos 

orgânicos, presentes e potenciais, que colocam em risco a vida do paciente. Esse fato tem 

contribuído para que a assistência de enfermagem, nessas unidades de cuidados intensivos, 

seja norteada pelo modelo biomédico. Insatisfações com esse modo de cuidar em UTI, nas 

décadas de 70 e 80, levaram estudiosas de enfermagem nessa área a alertar para que seja 

considerada a existência de outras necessidades tão importantes quanto aquelas pertinentes à 

esfera física, durante a implementação da assistência
(25)

.  

Nesses ambientes, as ações complexas são provenientes das situações contínuas de 

urgência e emergência decorrentes da gravidade das crianças, e de acordo com o tipo de 

doença que estão vivenciando, exigem dos profissionais a realização de diferentes tarefas, 

procedimentos e com supervisão segura em uma dinâmica acelerada da equipe de 

enfermagem
(26)

. 

Os enfermeiros atuantes em Unidades de Terapia Intensiva referem, com frequência, 

dificuldades para trabalhar com as angústias dos pacientes e dos familiares e revelam que 

apresentam dificuldades na elaboração dos sentimentos que advêm do processo de cuidar. O 

trabalho nessas unidades de cuidados intensivos exige do profissional autorreflexão para 

compreender a si mesmo, para que, antes de agir, ouça o paciente, considerando seus 

conceitos, para compreendê-lo como parte das relações e do cuidado. A compreensão da 

essência humana, o papel da mente relacionada ao equilíbrio vital auxilia a controlar a 

ansiedade dos profissionais e a estender os cuidados de enfermagem para além das 

necessidades fisiológicas do organismo
(27)

. 

Interagir com crianças hospitalizadas em Unidades de Terapia Intensiva Pediátrica 

exige do profissional familiarização com a capacidade de desenvolvimento da criança e com 

suas necessidades psicossociais. A categorização das crianças em grupos, de acordo com sua 

faixa etária, pode ajudar o/a enfermeiro/a a prever a capacidade social, cognitiva e física que 

se espera da criança
(28)

. 

A interação com os pacientes pediátricos e suas famílias também pode ser facilitada 

analisando-se outros aspectos da criança. A filosofia do cuidado centrado na família é 

essencial para otimizar a assistência do paciente pediátrico. O apoio adequado e a 

incorporação dos pais no cuidado com a criança podem compensar as ameaças do ambiente 

da Unidade de Terapia Intensiva. Com frequência, a criança utiliza as reações dos pais como 
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uma interpretação dos eventos, para entender o que ocorre em volta, o que varia de uma 

situação para ela ameaçadora ou benéfica
(28)

. 

Quando a família se encontra em um cenário de Unidade de Terapia Intensiva, 

também se percebe doente, devido à desestruturação em nível holístico, causada pela vivência 

do risco iminente da perda do filho, a sensação de impotência diante da doença, o sentimento 

de culpa, a necessidade de se desdobrar para atender aos demais filhos, a impossibilidade de 

manter suas atividades diárias e tantas outras alterações provocadas pela doença
(26)

. 

 Essas unidades são um ambiente de alta complexidade, que exige do enfermeiro 

capacidade para tomar decisões imediatas com fundamentação técnica e científica. Portanto, é 

imprescindível implementar o processo de enfermagem em Unidade de Terapia Intensiva, 

pois é diante do cuidado especializado e complexo que o enfermeiro sistematiza e organiza o 

seu trabalho e, por conseguinte, o trabalho da equipe de enfermagem, mostrando-se 

indispensável para um cuidado de qualidade, com eficiência e competência
(29)

. 

O cuidado de enfermagem ocorre nesse conturbado ambiente de aparelhagens 

múltiplas, de desconforto, impessoalidade, falta de privacidade, dependência da tecnologia, 

isolamento social, entre outros. A Unidade de Terapia Intensiva é totalmente diferente de 

outras clínicas de internação, principalmente, da residência do paciente doente e de seus 

familiares. O cuidado ainda é norteado pelo modelo médico, biologicista, cuja atenção está 

voltada, sobretudo, para o órgão doente, para a patologia e para os procedimentos técnicos, 

em detrimento dos sentimentos, dos receios do paciente doente e de seus familiares e da 

forma como vivenciam a situação saúde-doença
(25)

. 

Na implementação do processo de enfermagem, em particular, do diagnóstico de 

enfermagem, o que se tem enfrentado são dificuldades igualitárias, independentes da 

instituição em que o processo se estabeleça. Existem, obviamente, as especificidades de cada 

instituição, mas, no contexto geral, a problemática se repete
(30)

.  

Em várias experiências teórico-práticas, a implantação do processo de enfermagem 

tem sido lenta e cada vez mais difícil. Há muita resistência dos enfermeiros, e isso se deve, 

comumente, à falta de experiência prévia em outros serviços, à visão de que o processo seja 

complexo, demande muito tempo e que por isso não é viável na prática diária
(30)

. 

Diante dessa realidade, cuidar da criança/família, nesse ambiente de alta complexidade 

tecnológica, exige do enfermeiro a realização de diferentes tarefas, procedimentos e de 

supervisão segura em uma dinâmica acelerada e de qualidade. Para isso, é necessária a 

organização dos cuidados de enfermagem por meio da Sistematização da Assistência de 

Enfermagem. Nesse sentido, o mais importante é que o processo de enfermagem seja 
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realizado e registrado adequadamente e de maneira coerente e uniforme. Assim, o cuidado de 

enfermagem deve ser sistematizado através de um método, que deve ser embasado em um 

referencial teórico que direcione o olhar e proporcione embasamento científico para as ações 

do enfermeiro. 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

3.1 Teoria das Necessidades Humanas Básicas 

 

Existe grande expectativa por parte dos enfermeiros quando pensam na teoria como 

proposta sistematizada de procedimentos que, ao ser aplicada, busca promover uma prática 

ideal. Em verdade, as teorias são proposições construídas para refletir sobre a assistência de 

enfermagem, tornando seus propósitos evidenciados além dos limites e relações entre 

profissionais e indivíduos demandadores de cuidados
(31)

. Para as mesmas autoras, a teoria é 

uma contribuição para formar uma base devidamente fundamentada sobre a prática, ao 

auxiliar e explicar suas abordagens. As teorias, em geral, são elaboradas a partir de conceitos, 

definições, modelos, proposições e baseiam-se em suposições, formando uma sistemática de 

percepção do mundo, para poder descrevê-lo, explicá-lo, prevê-lo ou controlá-lo, tornando-se 

o caminho para caracterizar um fenômeno e apontar os componentes que o identificam. 

Ao escolher uma teoria de Enfermagem para nortear e orientar o cuidado, deve-se 

considerar sua adequação e aplicabilidade à prática de enfermagem em que será utilizada 
(6)

. 

 A observação da prática e a reflexão levaram ao consenso de que os fenômenos e os 

conceitos centrais da Enfermagem são o ser humano, o ambiente, a saúde e a própria 

Enfermagem. Diante disso, as teorias de Enfermagem passaram a ser estabelecidas pelo 

relacionamento desses conceitos. Juntos, eles formam o metaparadigma da Enfermagem, que 

identifica o conteúdo nuclear de uma disciplina
(32)

. 

A Enfermagem dispõe de um conjunto de teorias fundamentadas na prática do 

cuidado, que conceituam a saúde, o homem, o ambiente e a própria Enfermagem. Suas 

definições sofrem influência constante, tanto dos teóricos quanto de seu contexto social, 

político e filosófico de modo que a teoria e a prática de enfermagem possam ser momentos 

complementares da atividade prática
(32)

. 

A maioria dos estudiosos da Enfermagem credita a Florence Nightingale o papel de 

primeira teórica moderna da Enfermagem, porque foi ela quem primeiro descreveu o que 

considerava a meta da Enfermagem e o domínio da prática e postulava que “ser enfermeiro” 

significava ter o encargo da saúde pessoal de alguém. Ela acreditava que o papel do 

enfermeiro era visto como o de colocar o paciente “na melhor condição para que a natureza 

aja sobre ele”
(33)

. 
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No Brasil, Wanda de Aguiar Horta foi a primeira enfermeira a falar sobre teoria no 

âmbito profissional, começando por pesquisas e publicações sobre o processo de enfermagem. 

A referida teórica ressaltou que o corpo de conhecimento em Enfermagem era derivado da 

experiência prática e que não havia, nesse conjunto de conhecimentos, a sistematização e a 

organização. Esse fato a inquietou e, a partir de então, começou a busca para o 

estabelecimento de uma teoria de Enfermagem que, para ela, significava uma explicação mais 

ou menos ampla de um evento natural ou uma explicação que determina a relação entre os 

fatos
(11-12)

. 

Horta, em 1970, introduziu uma nova visão da Enfermagem com uma proposta que 

permitiu o questionamento sobre as práticas diárias “já consagradas pelo uso”. Ajudou a 

consolidar a Enfermagem como ciência aplicada, desenvolvendo suas teorias, sistematizando 

seus conhecimentos. Na sua época, o desafio seria “sistematizar” o cuidado, individualizar o 

paciente, administrar a assistência e supervisionar e assumir o papel de prestar o cuidado junto 

com toda a equipe
(32)

. 

As teorias possibilitam uma prática de enfermagem mais declaradamente determinada, 

afirmando não apenas o foco dessa prática, mas as metas e os resultados específicos. As 

teorias estabelecem e esclarecem a Enfermagem e a finalidade de sua prática, para distingui-la 

das outras profissões de atendimento determinando seus limites profissionais. O uso de uma 

teoria de Enfermagem leva a um cuidado coordenado e menos fragmentado
(33)

. 

Assim, Horta desenvolveu uma teoria que apresentava uma visão holística do paciente. 

A Teoria das Necessidades Humanas Básicas apoia-se em leis gerais, como a do equilíbrio 

(homeostase ou hemodinâmica), a da adaptação e a do holismo. Seus conceitos centrais são: 

Enfermagem, ser humano, ambiente, saúde/doença, necessidades humanas básicas, assistir e 

cuidar em Enfermagem
(34)

. 

A Enfermagem é definida como 

[...] a ciência e a arte de assistir o ser humano no atendimento de suas 

necessidades básicas, de torná-lo independente dessa assistência, quando 

possível, pelo ensino do autocuidado; de recuperar; manter e promover a 

saúde em colaboração com outros profissionais, pois ela é parte integrante da 

equipe nos aspectos de manutenção, promoção e recuperação da saúde
”(11: 29)

. 

É uma profissão a serviço da sociedade, cujos exercentes também têm a função de pesquisar, 

ensinar, administrar, de ser responsáveis legalmente por seus atos e de participar das 

associações de classe. 
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O ser humano é definido por Horta
(11:8)

 como o indivíduo, a família ou a comunidade 

que são 

[...] parte integrante do universo dinâmico, e como tal sujeito às leis que o 

regem, no tempo e no espaço [...], estando em [...] constante interação com o 

universo, dando e recebendo energia. A dinâmica dessas inter-relações 

provoca [...] mudanças que o levam a estados de equilíbrio e desequilíbrio no 

tempo e no espaço. 

Para a referida autora, o homem é um todo dinâmico, que interage com um ambiente 

dinâmico, e a Enfermagem age como uma extensão perceptual de ser humano, procurando 

ajustar o ser com o ambiente. 

O ambiente é, para a teórica, o “[...] universo dinâmico [...] no qual o ser humano está 

[...] sujeito a todas as leis que o regem no tempo e no espaço”. Podendo ser classificado como 

favorável, semifavorável, difícil e desfavorável
(11:28)

.  

Ela refere que a saúde é “[...] estar em equilíbrio dinâmico no tempo e no 

espaço”
(11:29)

. Esse estado de equilíbrio dinâmico refere-se ao período de latência das 

necessidades, portanto, dependendo do desequilíbrio instalado, as necessidades são afetadas 

em maior ou menor grau. 

A partir do conceito de Enfermagem, Horta definiu o que é assistir em Enfermagem 

da seguinte forma: “[...] fazer pelo ser humano aquilo que ele não pode fazer por si mesmo, 

ajudar ou auxiliar, quando parcialmente impossibilitado de se autocuidar, orientar ou 

supervisionar e encaminhar a outros profissionais”
(11:30)

. 

As necessidades humanas básicas são definidas como “[...] estados de tensões, 

conscientes ou inconscientes, resultantes dos desequilíbrios homeodinâmicos dos fenômenos 

vitais”
(11:39)

. Em estados de equilíbrio dinâmico, as necessidades não se manifestam, no 

entanto estão latentes e aparecem com maior ou menor intensidade, dependendo do 

desequilíbrio instaurado. Correspondem a condições ou situações que o indivíduo, a família e 

a comunidade apresentam em decorrência do desequilíbrio de suas necessidades básicas e que 

exigem, por sua vez, uma resolução, podendo ser aparentes, conscientes, verbalizadas ou 

não
(12)

. 

Para Vall, Lemos e Janebro
(35)

, todas as necessidades estão intimamente inter-

relacionadas, uma vez que fazem parte de um todo: o ser humano. É claro que se pode 

perceber a inter-relação mais estreita entre algumas necessidades e o distanciamento de 

outras, contudo em maior ou menor intensidade, todas elas sofrem alterações quando qualquer 

uma se manifesta, seja por desequilíbrio ocasionado por falta ou excesso de demandas. 
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As necessidades são universais são comuns a todos os seres humanos, o que varia de 

um indivíduo para outro é a sua manifestação e a maneira de satisfazê-la ou atendê-la. Vários 

fatores interferem na manifestação e no atendimento. Entre eles, podem-se citar: 

individualidade, idade, sexo, cultura, escolaridade, fatores socioeconômicos, o ciclo saúde-

enfermidade e o ambiente físico
(11)

.  

Na teoria de Horta, as necessidades humanas básicas foram classificadas, de acordo 

com a denominação de João Mohana, como: necessidades de níveis psicobiológico, 

psicossocial e psicoespiritual. Os dois primeiros são comuns a todos os seres vivos nos 

diversos aspectos de sua complexidade orgânica, mas o terceiro nível, por enquanto e dentro 

dos conhecimentos atuais, é característica única do homem
(11)

. 

As necessidades psicobiológicas são forças, instintos ou energias inconscientes que 

surgem sem planejamento prévio, do nível psicobiológico do homem, e se manifestam, por 

exemplo, na tendência de se alimentar, de se encontrar sexualmente, e assim sucessivamente. 

As necessidades psicossociais são manifestações por meio de instintos do nível psicossocial, 

como tendência de conversar, de conviver socialmente, de se afirmar diante si ou de se valer 

diante dos outros. As necessidades psicoespirituais manifestam-se através da tendência de 

questionar o porquê, o para que pessoal e alheio à tendência de cogitar sobre o sentido da 

vida, a tendência a se ultrapassar, a se autotranscender, a se conectar com uma realidade que 

satisfaça sua condição de ser aberto e incompleto, de fazer experiências não apenas com os 

seres relativos e que não respondem as suas indagações
(36)

. De acordo com Mohana
(37)

, o 

homem sempre está tentando interpretar cientificamente o que vivencia de inexplicável, 

transcendendo e ultrapassando as linhas que limitam sua experiência nesse mundo. Assim, ele 

pretende viver a realidade apenas com situações que satisfaçam a sua condição de ser vivente. 

A aplicabilidade dessa teoria de Enfermagem é feita por meio do processo de 

enfermagem. Para Horta
(11)

, o processo de enfermagem é a dinâmica das ações 

sistematizadas e inter-relacionadas, visando à assistência ao ser humano. Caracteriza-se pelo 

inter-relacionamento e pelo dinamismo de suas fases ou passos. A operacionalização do 

processo ocorre por meio de fases que podem variar de acordo com a teoria de enfermagem 

de base. Na Teoria das Necessidades Humanas Básicas, o processo de enfermagem 

compreende seis fases: histórico de enfermagem; diagnóstico de enfermagem; plano 

assistencial; plano de cuidados ou prescrição de enfermagem; evolução; prognóstico. 

O histórico de enfermagem é definido por Horta
(11, p.41)

 como “[...] roteiro 

sistematizado para o levantamento de dados do ser humano (significativos para a(o) 

enfermeira(o) que tornam possível a identificação de seus problemas”. Esses dados, 
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convenientemente analisados, levam ao segundo passo, o diagnóstico de enfermagem, que é 

definido como a identificação das necessidades do ser humano que precisa de atendimento e a 

determinação pelo enfermeiro do grau de dependência desse atendimento em natureza e em 

extensão. 

O diagnóstico analisado e avaliado levará ao terceiro passo, o plano assistencial, que 

é definido por Horta
(11:65)

 como “[...] a determinação global da assistência de enfermagem que 

o ser humano deve receber diante do diagnóstico estabelecido”. 

Plano de cuidados ou prescrição de enfermagem é a implementação do plano 

assistencial pelo roteiro diário (ou período aprazado), que coordena a ação da equipe de 

enfermagem na execução de cuidados adequados ao atendimento das necessidades básicas e 

específicas do ser humano. 

Evolução de enfermagem: relato diário (ou aprazado) das mudanças sucessivas que 

ocorrem no ser humano, enquanto estiver sob a assistência profissional.  

Prognóstico de enfermagem: estimativa da capacidade do ser humano de atender às 

suas necessidades básicas alteradas após a implementação do plano assistencial e à luz dos 

dados fornecidos pela evolução de enfermagem. 

 

 

3.2 Necessidades humanas básicas de crianças hospitalizadas em uma Unidade de 

Terapia Intensiva Pediátrica 

 

 Para classificar as necessidades humanas básicas de crianças hospitalizadas em uma 

Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica, foram tomados como base o referencial de Horta e a 

classificação apresentada no livro da Comissão de Sistematização da Assistência de 

Enfermagem da Associação Brasileira de Enfermagem
(38)

, que utiliza a Teoria das 

Necessidades Humanas Básicas, e feita uma relação, como mostra o quadro abaixo: 

 

Quadro 1 - Distribuição das necessidades humanas básicas do estudo a partir das 

classificações apresentadas por Horta e Garcia e Cubas 

Classificação de Horta 
Classificação de Garcia e 

Cubas 
Classificação do estudo 

NECESSIDADES PSICOBIOLÓGICAS 

Oxigenação Oxigenação Oxigenação 

Hidratação Hidratação Hidratação 

Nutrição Nutrição Nutrição 

Eliminação Eliminação Eliminação 
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Sono e repouso Sono e repouso Sono e repouso 

Exercício e atividades 

físicas 

Atividade física Atividade física  

Sexualidade Sexualidade e reprodução Sexualidade e reprodução 

Abrigo ------ ------ 

Mecânica corporal ------ ------ 

Motilidade ------ ------ 

Cuidado corporal Cuidado corporal e ambiental Cuidado corporal e ambiental 

Integridade 

cutaneomucosa 

------ ------ 

Integridade física Integridade física Integridade física  

Regulação: térmica, 

hormonal, neurológica, 

hidrossalina, eletrolítica, 

imunológica, crescimento 

celular, vascular. 

Regulação: crescimento celular 

e desenvolvimento funcional; 

regulação vascular, regulação 

térmica, 

Regulação neurológica; 

regulação hormonal 

Regulação: térmica, hormonal, 

neurológica, imunológica, 

crescimento celular e 

desenvolvimento funcional, 

Regulação vascular. 

Locomoção ------ ------ 

Percepção: olfativa, 

visual, auditiva, tátil, 

gustativa, dolorosa. 

Sensopercepção Sensopercepção (visual, auditiva, 

dolorosa) 

Ambiente Segurança física e do meio 

ambiente  

Segurança física e do meio 

ambiente 

Terapêutica Terapêutica e de prevenção Terapêutica e de prevenção 

NECESSIDADES PSICOSSOCIAIS 

Segurança Segurança emocional Segurança emocional 

Amor Amor, aceitação Amor, aceitação 

Liberdade Liberdade e participação Liberdade e participação 

Comunicação Comunicação Comunicação 

Criatividade Criatividade Criatividade 

Aprendizagem (educação 

à saúde) 

Educação para a saúde e 

aprendizagem 

Educação para a saúde e 

aprendizagem 

Gregária Gregária Gregária 

Recreação Recreação e lazer Recreação e lazer 

Lazer ------ ------ 

Espaço Espaço ------ 

Orientação no 

tempo/espaço 

------ ------ 

Aceitação ------ ------ 

Autorrealização Autorrealização ------ 

Autoestima Autoestima, autoconfiança, 

autorrespeito. 

------ 

Participação ------ ------ 

Autoimagem ------ Autoimagem 

Atenção ------ ------ 

------ Garantia de acesso à tecnologia ------ 

NECESSIDADES PSICOESPIRITUAIS 

Religiosa ou teológica, 

ética ou de filosofia de 

vida. 

Religiosidade e espiritualidade Religiosidade e espiritualidade 

Fonte: Dados da pesquisa. João Pessoa - PB, 2013. 
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 Observa-se, nesse quadro, que muitas das necessidades de Horta foram agrupadas e 

outras denominadas de acordo com a realidade atual da prática de enfermagem. Na escolha 

pelas necessidades prioritárias para atender às crianças hospitalizadas em uma Unidade de 

Terapia Intensiva Pediátrica, apesar de reconhecer a importância e relevância de todas, foram 

escolhidas as que são mais afetadas nas crianças de acordo com sua faixa etária, levando em 

consideração a necessidade de cuidado especializado voltado para o binômio mãe-filho. 

Apresentam-se, a seguir, os indicadores empíricos obtidos após a revisão da literatura 

sobre as Necessidades Humanas Básicas em Crianças Hospitalizadas em uma Unidade de 

Terapia Intensiva Pediátrica. 

 

 

3.3 Indicadores empíricos das necessidades humanas básicas afetadas em crianças 

hospitalizadas em uma Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica 

 

3.3.1 NECESSIDADES PSICOBIOLÓGICAS 

 

3.3.1.1 Necessidade de oxigenação 

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

oxigênio e dióxido de carbono entre os alvéolos e o sangue, do transporte do oxigênio para os 

tecidos periféricos, da remoção de dióxido de carbono; e da regulação da respiração, com o 

objetivo de produzir energia (ATP) e, consequentemente, manter a vida
(38)

. 

 A parede torácica fina e complacente da criança menor facilita a avaliação da entrada 

de ar. Isso é feito observando-se a elevação e a descida do tórax da criança com os esforços 

ventilatórios adequados. O movimento torácico desigual pode indicar que ela está 

desenvolvendo um pneumotórax ou atelectasia, mas também pode indicar obstrução do tubo 

orotraqueal ou desvio do tubo no brônquio principal direto
(28)

. Uma frequência respiratória 

alterada pode estar presente em condições como: taquipneia, bradpneia, apneia, hiperpneia
(39)

. 

 Segundo Morton et al.
(28)

, por causa da parede torácica fina, os sons respiratórios em 

crianças são mais audíveis do que no adulto. Além disso, as vias aéreas obstruídas 

frequentemente produzem sons que são ouvidos com facilidade durante o exame. O 

enfermeiro pode auscultar gemido expiratório, estridor inspiratório e sibilância. O gemido 

expiratório é um som produzido na tentativa de aumentar a pressão expiratória final positiva 

(PEEP) fisiológica para impedir o colabamento das pequenas vias aéreas e dos alvéolos. A 

fina parede torácica do lactente e da criança menor pode permitir que os sons respiratórios 
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sejam auscultados sobre uma área de patologia quando, em verdade, os sons estão vindo de 

outra área pulmonar.  

 A drenagem busca eliminar transudado ou exsudato de uma cavidade, com o objetivo 

de manter o local limpo. Quando temos uma drenagem torácica fechada, significa que o 

sistema está isolado da pressão atmosférica
(39)

. 

 Um procedimento frequente em UTI é a traqueostomia, que é realizada para 

desobstruir a via aérea superior e para fazer a profilaxia de lesões ocasionadas por intubação 

prolongada
(40)

. 

 Entre 40% e 60% das crianças admitidas nas unidades de terapia intensiva pediátrica 

(UTIP) são submetidas à ventilação mecânica (MV). Nesses casos, observa-se falha da 

extubação (FE) em 10% a 20%
(41)

. Efeitos adversos relacionados à assistência ventilatória são 

comuns, entre eles, a extubação acidental (EA)
(42)

. 

 A assistência ventilatória na criança pode ser executada de forma invasiva ou não 

invasiva. A ventilação mecânica invasiva deve ser administrada por meio de intubação oro ou 

nasotraqueal, e a ventilação mecânica não invasiva (VMNI) é administrada por meio de 

máscaras ou prongas nasais. Normalmente tem-se utilizado a ventilação não invasiva como 

primeira opção terapêutica, anterior à ventilação invasiva, ou seja, quando há necessidade de 

assistência ventilatória na ausência de critérios que contraindiquem a ventilação não 

invasiva
(43)

. 

 Quando a VMNI é eleita como forma terapêutica, devem-se escolher a modalidade 

ventilatória mais adequada e a melhor interface (pronga nasal, máscara nasal ou facial) e 

adaptar na criança, sempre iniciando com fluxos baixos e aumentando as pressões inspiratória 

de, aproximadamente, dois em dois cm/H2O, até alcançar o volume corrente esperado e uma 

melhora no conforto respiratório da criança, sem ultrapassar uma pressão inspiratória (IPAP) 

final de mais de 20cm H2O. A monitorização da criança deve ser feita à beira do leito por toda 

a equipe, sobretudo logo após a instalação da VMNI. É necessário checar os sinais vitais, o 

conforto da criança, o escape de ar, o padrão respiratório, a expansibilidade torácica, a 

saturação de oxigênio, a gasometria arterial e a radiografia de tórax, se necessário, para 

verificar a efetividade ou não da terapêutica
(43)

. 

 De acordo com o referido autor, outro modo de ventilação e o mais comumente 

utilizado em Pediatria ainda é a ventilação mandatória intermitente, sincronizada ou não, 

limitada à pressão e ciclada a tempo. O modo controlado é uma modalidade de ventilação na 

qual todas as respirações são ofertadas pelo aparelho de ventilação, a uma frequência, pressão 

e tempo inspiratório pré-determinados. E o modo assistido/controlado é uma modalidade de 
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ventilação por meio da qual as respirações mandatórias são ofertadas a uma frequência, 

pressão e tempo inspiratório pré-estabelecidos, porém, entre as respirações que iniciam pelo 

aparelho, a criança pode desencadear uma resposta do aparelho de ventilação e receber uma 

respiração mandatória com os mesmos parâmetros daquelas iniciadas pelo aparelho, exceto 

pela frequência que a criança determina. A pressão de suporte é um modo de ventilação em 

que o esforço inspiratório da criança é assistido pelo ventilador para se alcançar um nível de 

pressão pré-estabelecido. 

 Durante o exame físico da criança, um indicador relevante para avaliar a necessidade 

de oxigenação é o baqueteamento digital, que vem sendo descrito associado a muitas doenças, 

como DPOC, cirrose hepática, cardiopatias congênitas cianóticas, neoplasias malignas 

pulmonares, doenças inflamatórias intestinais, entre outras, podendo ser também de origem 

congênita
(44)

. 

 INDICADORES EMPÍRICOS IDENTIFICADOS: pneumotórax; atelectasia; 

obstrução do tubo orotraqueal; desvio do tubo brônquio principal; ausculta (gemido 

expiratório, estridor inspiratório, sibilância); pressão expiratória final positiva (PEEP); 

colabamento das vias aéreas; colabamento dos alvéolos; ventilação mecânica (MV); 

extubação (FE); extubação acidental (EA); ventilação mecânica invasiva; intubação 

orotraqueal; intubação nasotraqueal; ventilação mecânica não invasiva (VMNI) (máscara 

nasal, máscara facial, prongas nasais); modos limitados a volume e a pressão; volume 

corrente; padrão respiratório; saturação de oxigênio; gasometria arterial; ventilação 

mandatória intermitente sincronizada; ventilação mandatória intermitente não sincronizada; 

limitada à pressão e ciclada a tempo; modo controlado; modo assistido/controlado; Pressão de 

suporte; baqueteamento digital; taquipneia, bradpneia, apneia, hiperpneia; traqueostomia; 

drenagem torácica. 

 

 

3.3.1.2 Necessidade de hidratação 

 Garcia e Cubas
(38)

 asseveram que é a necessidade do indivíduo de que os líquidos, 

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

favorecer o metabolismo corporal. 

 A água é o principal componente do organismo, em conjunto com os eletrólitos; é 

responsável pela conservação da homeostasia intracelular e da extracelular
(40)

. As 

necessidades hídricas são maiores na criança, comparando-se com o adulto, em decorrência 
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do maior metabolismo hídrico, da distribuição dos compartimentos aquosos e da imaturidade 

renal
(45)

. 

 A criança, ao nascer, tem, aproximadamente, 79% de água; atinge 70 a 75% nas 

primeiras semanas de vida e ao redor de 60 a 65% aos 12 meses. Esse valor aumenta até os 

três anos de idade e decai, progressivamente, até obter valores de idade adulta
(45)

. 

 O tratamento dos distúrbios hidroeletrolíticos tem como objetivo manter uma 

adequada perfusão e restaurar a deficiência de líquidos e eletrólitos, enquanto são corrigidos 

os distúrbios ácido-básicos e as necessidades nutricionais básicas. O mais importante aspecto 

a ser reconhecido é a necessidade hídrica e eletrolítica de manter cada indivíduo, para 

prevenir complicações decorrentes da deterioração das reservas, principalmente a inibição da 

proteólise, da cetose e da acidose metabólica. Considera-se acidose metabólica grave sempre 

que o pH arterial apresente um valor inferior a 7,20, com uma concentração sérica de 

bicarbonato igual ou inferior a 10 mEq/l
(40)

. 

 Os rins são a principal sentinela do organismo relacionado à homeostase do meio 

interno. Eles são capazes de excretar urina insuficiente ou abundante, concentrada ou diluída, 

ácida ou alcalina e tendem sempre a manter no organismo níveis dentro dos padrões normais 

de água e de sais, apesar das variações na ingestão
(46)

. 

 O maior percentual de água corporal total da criança e a perda hídrica insensível mais 

elevada provocam um aumento para o risco de desidratação. Quando a criança apresenta 

perda ou ganho de peso súbito, ela pode estar com desequilíbrio hídrico. As crianças devem 

ser pesadas diariamente, sempre no mesmo horário, e usando-se a mesma escala
(28)

. 

 Os sinais da desidratação são: mucosas secas, concentração urinária aumentada, 

fontanelas deprimidas e olhos encovados, turgor cutâneo deficiente; sede, oligúria, perda de 

peso, secura da língua, diminuição da elasticidade da pele, rolete muscular, hipotensão 

postural, taquicardia, pulso fraco, obnubilação, febre e coma. A gravidade da desidratação 

varia de acordo com o seu grau e o estado hidroeletrolítico da criança. O comprometimento 

circulatório acompanha a desidratação grave
(46)

. 

 O desequilíbrio hídrico também pode apresentar a sobrecarga hídrica evidenciada 

pelas fontanelas abauladas, pele distendida, edema (usualmente periorbitário e sacral), 

hepatomegalia e outros sinais de insuficiência cardíaca congestiva
(28)

. Os distúrbios 

eletrolíticos são caracterizados por distúrbios do sódio, do potássio, do cálcio e do 

magnésio
(40)

. 

 INDICADORES EMPÍRICOS IDENTIFICADOS: mucosas secas; concentração 

urinária aumentada; fontanelas deprimidas; olhos encovados, turgor cutâneo deficiente; 
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fontanelas abauladas; pele distendida; edema periorbitário; edema sacral; sede; oligúria; perda 

de peso; secura da língua; diminuição da elasticidade da pele; pulso fraco; obnubilação; 

desidratação; acidose metabólica; distúrbios ácido-básicos; pH arterial, desequilíbrio hídrico, 

distúrbios eletrolíticos. 

 

 

3.3.1.3 Necessidade de nutrição 

 É a necessidade que o indivíduo tem de obter os elementos necessários para consumo 

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

saúde e a vida. Envolve os processos de ingestão, digestão de alimentos, absorção de 

nutrientes e captação e sua utilização no metabolismo celular
(38)

. 

 Na criança, uma alimentação adequada é essencial para garantir crescimento e 

desenvolvimento normais e a manutenção de sua saúde. Esse estágio de vida é um dos 

biologicamente mais vulneráveis
(47)

. 

 As necessidades nutricionais durante a infância são relativamente maiores se 

comparadas com a vida adulta, devido ao crescimento e à maior velocidade do metabolismo e 

da reciclagem de nutrientes
(43)

.  

 As crianças, com frequência, são internadas na terapia intensiva pediátrica com algum 

grau de disfunção orgânica. Elas precisam de um suprimento energético efetivo para garantir 

um adequado funcionamento do seu metabolismo intermediário. A terapia nutricional de 

pacientes pediátricos gravemente doentes está em constante desenvolvimento por causa dos 

novos avanços nas áreas de tecnologia, farmacologia e das bases fisiopatológicas do suporte 

nutricional e metabólico
(43)

. 

 O principal objetivo do suporte nutricional é de ofertar aos pacientes suas necessidades 

nutricionais individuais diariamente
(48)

. Para o profissional fazer a avaliação nutricional, são 

usadas múltiplas fontes de informação, incluindo dados históricos, história nutricional, dados 

antropométricos, análise bioquímica de sangue e urina e duração da doença. No caso de um 

indivíduo gravemente doente, a história nutricional pode ser investigada através da família ou 

dos acompanhantes
(49)

. O método internacional indicado para verificar o estado nutricional é o 

uso de medidas antropométricas, como peso e estatura. Em crianças, os três índices 

antropométricos mais usados são peso/altura, altura/idade e peso/idade
(50)

. 

 Na terapia intensiva pediátrica, a avaliação do estado nutricional é particularmente 

difícil, devido às particularidades de cada faixa etária, à falta de padrões anteriores de 
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comparação, às dificuldades técnicas de coleta de dados e à mudança rápida no estado 

nutricional
(43)

. 

 Várias pesquisas comprovam que o estado nutricional interfere diretamente na 

evolução clínica do paciente. Os que sofrem de inanição ou têm sinais de desnutrição estão 

mais propensos a adquirir infecções hospitalares, necessitam de mais tempo para cicatrização, 

consomem maior quantidade de medicamentos, permanecem mais tempo no hospital, o que 

eleva os custos hospitalares, e apresentam mais risco de morte. Sendo assim, quando os 

pacientes não podem utilizar a via oral para se alimentar, a terapia nutricional é essencial. 

Segundo Debaveye e Van DenBerghe, o suporte nutricional é justificável, quando existe a 

presença ou a suspeita de uma ingestão oral inadequada superior a cinco ou sete dias
(51)

. 

 A Terapia Nutricional pode ser ofertada ao paciente na forma de nutrição enteral (NE) 

ou nutrição parenteral (NP). Essas terapias são preconizadas pela Portaria n.º 272, da 

Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, e pela Resolução n.º 63, da 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), que também determinam suas 

definições
(51)

. Fornecer nutrientes por meio da via enteral não somente dá suporte nutricional 

para os órgãos vitais como também para as defesas do hospedeiro contra a infecção 

invasiva
(48)

. 

 A NP é uma opção segura para os pacientes que se encontram impossibilitados de 

utilizar o trato gastrintestinal, durante sete a dez dias, que apresentam perda de peso superior a 

10% do usual e que são impossibilitados de tolerar a NE
(50)

. O seu objetivo é de conseguir, 

através da administração endovenosa de nutrientes, manter ou, preferencialmente, melhorar o 

estado nutricional
(43)

. 

 Apesar dos benefícios já confirmados da terapia nutricional na recuperação de 

pacientes críticos, ela não está isenta de riscos. Sabe-se que tanto a nutrição enteral quanto a 

parenteral podem oferecer complicações para o paciente. Apesar disso, acredita-se que a 

nutrição enteral é mais segura, evidenciando menos complicações do que a NP
(51)

. 

 INDICADORES EMPÍRICOS IDENTIFICADOS: suprimento energético efetivo; 

necessidades nutricionais individuais; história nutricional; peso/altura;altura/idade; 

peso/idade; sofre de inanição; utiliza a via oral para alimentação; Terapia Nutricional Enteral 

(TNE); Terapia Nutricional Parenteral (TNP); impossibilitado de tolerar a NE; melhora do 

estado nutricional. 
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3.3.1.4 Necessidade de eliminação 

 De acordo com Garcia e Cubas
(38)

, é a necessidade do indivíduo de eliminar 

substâncias orgânicas indesejáveis ou presentes no organismo em quantidades excessivas, 

com o objetivo de manter a homeostase corporal. 

 Uma grande parte das excretas líquida do organismo – água, produtos finais do 

metabolismo e do excesso de sais inorgânicos – é eliminada por meio do trato urinário. 

Embora o trato intestinal excrete pequenas quantidades de produtos finais e de água, sua 

“tarefa” básica é a de eliminar resíduos sólidos, compostos por bactérias e materiais ingeridos, 

mas não digeridos nem absorvidos pelo organismo. Os problemas relacionados à eliminação 

interferem na vida diária e, em alguns casos, pode até ameaçar a própria vida
(52)

. 

 A eliminação regular de resíduos intestinais é essencial para o funcionamento normal 

do organismo. Alterações na eliminação com frequência são sinais precoces ou sintomas de 

problemas no sistema gastrointestinal ou em outros sistemas do corpo. Como a função 

intestinal é dependente do equilíbrio de vários fatores, os padrões de eliminação e os hábitos 

variam entre os indivíduos. A compreensão da eliminação normal e dos fatores que a 

promovem, impedem ou causam alterações na eliminação e podem ajudar no manejo dos 

problemas de eliminação do cliente. Os cuidados de enfermagem de suporte respeitam a 

privacidade e as necessidades emocionais do paciente. Medidas implementadas para 

promover a eliminação normal também precisam minimizar o seu desconforto
(53)

. 

 A eliminação urinária é uma das principais funções do organismo. Depende das 

funções dos rins, dos ureteres, da bexiga e da uretra. As anormalidades que ocorrem no 

sistema urinário podem provocar vários distúrbios, dentre os quais, modificações no ato da 

micção
(54)

. O cateterismo vesical é recomendado para remover diurese em crianças que 

apresentam retenção urinária, no pós-operatório de cirurgias urológicas e na coleta de urina 

asséptica para realizar exames laboratoriais. Esse cateterismo pode ser de alívio ou de 

demora
(2)

. Segundo Lenz
(55)

, o cateterismo simples tem como principais indicações: alívio 

para uma retenção urinária aguda; determinação do resíduo urinário; obtenção de uma 

amostra de urina para exame laboratorial; instilação intravesical de medicamentos e 

exploração da uretra. Para o cateterismo vesical de demora, as principais indicações são: 

drenagem vesical por obstrução crônica; disfunção vesical (bexiga neurogênica); drenagem 

vesical após cirurgias urológicas e pélvicas; medida de diurese em pacientes graves; assegurar 

a higiene perineal e o conforto de pacientes incontinentes de urina e comatosos
(55)

. 
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 Os drenos abdominais, habitualmente, estarão presentes em pacientes submetidos a 

cirurgia abdominal, sendo recomendados sempre que se encontre ou preveja o acúmulo de 

material infectado, e líquidos na cavidade abdominal
(39)

. 

 A hipertensão intra-abdominal pode ocasionar vários efeitos adversos, conhecidos há 

muitos anos, mas apenas recentemente deu-se importância clínica à medição da pressão intra-

abdominal (PIA) elevada. A PIA normal varia entre 0 e 12mmHg e pode estar relacionada ao 

índice de massa corporal (IMC). Cerca de um quarto dos centros de tratamento intensivo não 

medem PIA por falta de conhecimento da sua importância ou dificuldade de interpretar os 

resultados
(56)

. 

 INDICADORES EMPÍRICOS IDENTIFICADOS: excreta líquida do organismo; 

problemas relacionados à eliminação; alterações na eliminação; eliminação urinária; 

eliminação regular de resíduos intestinais; cateterismo vesical de demora; cateterismo vesical 

de alívio; drenos abdominais; hipertensão intra-abdominal; pressão intra-abdominal (PIA). 

 

 

3.3.1.5 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 

total e as funções corporais parcialmente diminuídas, com o objetivo de restaurar o vigor para 

as atividades cotidianas
(38)

. 

 Os padrões de sono variam entre os lactentes - os ativos dormem menos do que os 

plácidos. Normalmente, entre os três a quatro meses de idade, muitos lactentes já 

desenvolveram um padrão de sono noturno de, pelo menos, nove a onze horas, com o total de 

horas de sono diário chegando a 15 horas. O número de pequenas sonecas por dia varia, no 

entanto os lactentes devem tirar de uma a duas sonecas por dia até o final do primeiro ano. Os 

pré-escolares dormem 12 horas por noite e, raramente, cochilam durante o dia. Acordar 

durante a noite é comum no início da infância e pode estar relacionado a fatores sociais, em 

vez de fatores do desenvolvimento. A quantidade de sono e de repouso necessária durante a 

infância intermediária é individual, dependendo da idade, do nível de atividade e do estado de 

saúde da criança
(57)

. 

 Paiva, Souza e Soares
(58)

 afirmam que a Unidade de Terapia Intensiva (UTI), embora 

forneça cuidados especializados, com observação constante e equipamentos oriundos de 

tecnologias avançadas e de alta precisão, talvez seja o local que mais gera estresse nos 

clientes e em seus familiares. No que se refere à UTIP, eles relatam que, quando a criança é 
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excessivamente manuseada, ela desencadeia um quadro respiratório agudo, caracterizado por 

taquipneia, esforço respiratório e sudorese seguida de intensa irritabilidade. 

 A literatura que trata dessa temática alerta que o sono é primordial não apenas para 

restabelecer o cansaço físico e mental, mas também para o desenvolvimento e o crescimento; 

para cicatrizar os tecidos; controlar o metabolismo e garantir o equilíbrio das funções 

orgânicas. Sendo assim, todo e qualquer cuidado que proporcione e priorize a manipulação do 

sono e do repouso poderá favorecer a cura, já que estará criando condições e meios de o 

organismo se tornar capaz de combater a doença já instalada, impedindo a sua exacerbação e 

o desencadeamento de novos distúrbios para a saúde
(58)

. 

 Diante disso, é necessário que o enfermeiro intensivista proporcione conforto e 

tranquilidade à criança e, durante o sono, priorize as intervenções que considere mais 

importantes, respeitando o sono da criança. 

 INDICADORES EMPÍRICOS IDENTIFICADOS: sono (profundidade, tranquilidade, 

sensação de descanso após o sono); números de despertares durante o sono; latência do sono; 

padrão de sono; sonecas por dia; cochila durante o dia; acorda durante a noite; sudorese; 

irritabilidade; restabelece o cansaço físico. 

 

 

3.3.1.6 Necessidade de atividade física 

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

circunstâncias, utilizando sua capacidade de controle e relaxamento dos grupos musculares, a 

fim de evitar lesões tissulares (vasculares, musculares, osteoarticulares), exercitar, trabalhar, 

satisfazer outras necessidades, realizar desejos, sentir-se bem, entre outros
(38)

. 

 A atividade física é considerada um comportamento do indivíduo em optar por 

movimentar parte ou todo o seu corpo, enquanto aptidão física é definida como atributo 

biológico voltado para a capacidade de realizar esforço físico. Nesse sentido, se, de um lado, a 

atividade física deve ser entendida como construtor multidimensional que inclui tipo, 

intensidade, duração e frequência de movimentos do corpo, de outro, a aptidão física abriga 

diferentes elementos identificados com a prática mais eficiente dos esportes e com alguma 

proteção ao surgimento e ao desenvolvimento de disfunções crônico-degenerativas induzidas 

por debilidades nos sistemas de mobilização energética e músculo-articular
(59)

. 

 A hierarquização da motricidade humana, que é expressa através de uma evolução 

filogenética e ontogenética, desde o equilíbrio gravitacional até a motricidade global, e dessa 

para a motricidade fina, ou seja, desde a macro motricidade até a micro motricidade, 
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representa algo de grande significado para se compreender a evolução da espécie e, em certa 

medida, é à base do desenvolvimento biopsicossocial da criança
(60)

. 

 INDICADORES EMPÍRICOS IDENTIFICADOS: pratica atividade física (tipo, 

intensidade, duração, frequência de movimentos do corpo; alinhamento corporal; equilíbrio 

corporal; motilidade; motricidade fina; macro motricidade). 

 

 

3.3.1.7 Necessidade de sexualidade e reprodução 

 É a necessidade do indivíduo de integrar aspectos somáticos, emocionais, intelectuais 

e sociais, visando ter um relacionamento afetivo-sexual com um parceiro, ter prazer e 

procriar
(38)

. 

 A sexualidade é um conceito abrangente, que vai além do ato sexual e da reprodução, 

uma vez que o indivíduo é um ser sexuado desde o nascimento até a morte. Cogitar a respeito 

da sexualidade implica pensá-la num contexto psíquico, histórico, cultural, étnico, religioso, 

político, ético, moral e educativo, porque todos esses dados estão presentes na sexualidade 

humana
(61)

. 

 A sexualidade é algo que é possível construir e aprender; é parte integrante do 

desenvolvimento da personalidade, capaz de interferir no processo de aprendizagem, na saúde 

mental e física do indivíduo
(62)

. 

 Entre os adolescentes, são comuns comportamentos sexuais de risco. Pesquisas 

nacionais e internacionais indicam que a iniciação sexual precoce está relacionada a um 

padrão de comportamento sexual de risco. Os hábitos sexuais começam no início da vida 

sexual e persistem ao longo da vida, por isso é importante ter um comportamento seguro 

desde a adolescência
(63)

. 

 O conhecimento sobre comportamento sexual emergente e suas variações são muito 

importantes quando crianças e adolescentes são submetidos a avaliações e a tratamentos. O 

profissional deve saber qual comportamento é esperado e qual o que é sinal de uma orientação 

diferente, o que é fundamental para trabalhar efetivamente com crianças e adolescentes. A 

inclusão de informações sobre o desenvolvimento sexual do paciente, o desenvolvimento da 

identidade sexual e o comportamento sexual são essenciais para uma avaliação clínica 

completa e para se ter a oportunidade de intervir de maneira significativa
(64)

. 

 INDICADORES EMPÍRICOS IDENTIFICADOS: comportamentos sexuais de risco; 

iniciação sexual precoce; comportamento sexual seguro. 
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3.3.1.8 Necessidade de cuidado corporal e ambiental 

 É a necessidade do indivíduo de, 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 o entorno de condições que favoreçam a 

saúde
(38)

. 

 A higiene da criança hospitalizada é um cuidado básico de enfermagem que objetiva 

prevenir doenças, recuperar a saúde e proporcionar-lhe conforto e bem-estar. Possibilita que o 

enfermeiro realize uma avaliação geral durante o exame físico sumário e promova a educação 

para a saúde sobre hábitos de higiene adequados tanto para a criança quanto para o 

acompanhante e para a família. Entre os procedimentos para a higiene da criança, destacam-se 

o banho (de chuveiro, de banheira e de leito), a higienização das unhas, oral e ocular, a troca 

de fraldas e a higiene perineal, que deve ser feita depois das micções e/ou das evacuações
(2)

. 

 No contexto de pacientes hospitalizados em Unidades de Terapia Intensiva, o banho 

no leito é o mais utilizado. Nesse caso, quaisquer mudanças que possam atuar direta ou 

indiretamente sobre o paciente, mesmo que pequena, podem causar instabilidade e agravar 

seu estado geral, desde o ato de virar para cima, durante o banho no leito, em combinação 

com intervenções de enfermagem, o que pode ocasionar o aumento da demanda de oxigênio. 

Além disso, tem sido sugerido que os tremores provocados pela variação da temperatura da 

água pode causar variações na saturação venosa mista de oxigênio (SVO2), que requer mais 

necessidade de energia
(65)

. 

 INDICADORES EMPÍRICOS IDENTIFICADOS: hábitos de higiene adequados; 

banho (de chuveiro, de banheira e de leito); higiene das unhas; higiene oral; higiene ocular; 

troca de fraldas (frequência). 

 

 

3.3.1.9 Necessidade de Integridade física 

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

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

com o intuito de proteger o corpo
(38)

. 

 Para Fernandes, Machado e Oliveira
(66)

, a pele é um órgão de grande importância, 

multifuncional, pois promove, mediante a função de barreira cutânea, proteção mecânica, 

termorregulação e vigilância imunológica e previne a perda insensível de fluidos corporais. 

 As lesões cutâneas são resultantes de vários fatores etiológicos. Um fator importante 

na etiologia das manifestações cutâneas é a idade da criança. Os lactentes estão sujeitos a 
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“marcas de nascença”, más-formações e dermatite atópica (DA), que são observadas 

precocemente na vida; a criança em idade escolar é susceptível à tinha do couro cabeludo, e a 

acne é um distúrbio cutâneo característico da puberdade. A dermatite de contato, como a hera 

venenosa, é observada apenas quando o agente nocivo é possível de ser encontrado no 

ambiente. A tensão e a ansiedade podem produzir, modificar ou prolongar as condições 

cutâneas. A dermatite é responsável por mais da metade dos problemas dermatológicos em 

crianças
(57)

. 

 Outras lesões cutâneas são as úlceras por pressão (UP), complicações que podem 

surgir em pacientes que se encontram internados em UTIs, uma vez que estão expostos a 

inúmeros fatores de risco para tal ocorrência, como: instabilidade hemodinâmica; significativa 

limitação da mobilidade, decorrente de patologias diversas ou sequelas deixadas por elas; 

estado geral comprometido e idade e condição nutricional
(67)

. Essas UPs são definidas como 

lesões cutâneas ou de partes moles, superficiais ou profundas, de etiologia isquêmica, 

secundária a um aumento de pressão externa, e localizam-se, habitualmente, sobre uma 

proeminência óssea. O diagnóstico é feito por meio de métodos visuais que também 

classificam as úlceras em estágios, importantes para a elaboração de estratégias terapêuticas. 

As UPs são classificadas em níveis de I a IV, de acordo com os danos observados nos tecidos, 

considerando-se as suas estruturas, que podem envolver a pele, os tecidos subcutâneos, os 

músculos, a cartilagem e, até mesmo, os ossos. 

 INDICADORES EMPÍRICOS IDENTIFICADOS: lesões cutâneas; acne (grau); 

etiologia das manifestações cutâneas; dermatite de contato; úlceras por pressão (partes moles, 

superficiais, profundas), etiologia da úlcera por pressão (isquêmica secundária a um aumento 

de pressão externa); úlceras por pressão (UP); níveis (I, II, III, IV). 

 

 

3.3.1.10 Necessidade de regulação térmica 

 É a necessidade do indivíduo de obter equilíbrio entre a produção e a perda de energia 

térmica, que tem como objetivo manter uma temperatura corporal central (temperatura 

interna) entre 35,5 °C e 37,4°C
(38)

. 

 O corpo humano é uma fornalha metabólica capaz de gerar calor suficiente, mesmo 

em repouso, para elevar a temperatura corporal em 1°C a cada hora 
(48)

. Os lactentes e as 

crianças menores estão em alto risco de termorregulação ineficaz, pois apresentam menor 

capacidade de regulação térmica em comparação com os adultos, por ter menor quantidade de 
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gordura e maior superfície corpórea, o que resulta em instabilidade fisiológica, devido a 

vários fatores maturacionais e ambientais
(28,43)

. 

 Os termos hipertermia e febre evidenciam uma temperatura corporal elevada, mas a 

hipertermia resulta da regulação anormal da temperatura, enquanto a febre resulta de um 

sistema termorregulador normal operando em um ponto de ajuste maior. Em ambas as 

condições, quando o paciente apresenta elevação extrema na temperatura corporal (>40°C) é 

denominada hiperpirexia
(48)

. 

A hipotermia, ou diminuição na temperatura corporal abaixo de 35°C, pode ser o 

resultado de forças ambientais (hipotermia ambiental), distúrbio metabólico primário 

(hipotermia secundária) ou intervenção terapêutica (hipotermia induzida)
(48)

. 

 INDICADORES EMPÍRICOS IDENTIFICADOS: elevação da temperatura corporal; 

termorregulação ineficaz; menor capacidade de regulação térmica; febre; elevação extrema na 

temperatura corporal; redução na temperatura corporal. 

 

 

3.3.1.11 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 características do 

corpo
(38)

. 

 As secreções das células endócrinas são denominadas hormônios, que são moléculas 

sintetizadas e secretadas por células especializadas e liberadas nos vasos sanguíneos, com a 

função de exercer efeitos bioquímicos sobre as células-alvo distantes do sítio de origem
(28)

.  

 A glândula pituitária ou hipófise é o regulador principal de um sistema hormonal 

elaborado. A glândula hipofisária recebe sinais do hipotálamo e responde enviando hormônios 

hipofisários às glândulas-alvo. O hipopituitarismo denota subprodução de hormônio do 

crescimento (GH) sozinho ou estando em combinação com deficiências de outros hormônios 

hipofisários. As crianças, ao serem afetadas, têm crescimento pós-natal prejudicado, que é 

especialmente corrigido com reposição de GH. A incidência de hipopituitarismo está entre 1 

em 4.000 e 1 em 10.000 nascidos vivos
(53)

. 

 Outra doença hormonal muito frequente na Pediatria, que tem aumentado a incidência 

a poucos anos é o diabetes mellitus, caracterizada por uma deficiência total ou parcial do 

hormônio insulina, que resulta em adaptação metabólica ou alteração fisiológica em quase 

todas as áreas do organismo. Há algum tempo, era considerada uma doença rara. É 

considerado o distúrbio endócrino mais frequente na infância
(2)

. 
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 INDICADORES EMPÍRICOS IDENTIFICADOS: funcionamento orgânico; 

desenvolvimento sexual; hipopituitarismo; hormônio do crescimento (GH); ausência de 

crescimento.  

 

 

3.3.1.12 Necessidade de regulação neurológica 

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

nervoso, que tem como objetivo de controlar e coordenar as funções e atividades do corpo e 

alguns aspectos do comportamento
(38)

. 

 O crescimento cerebral ocorre em uma velocidade rápida durante os primeiros anos de 

vida. Como o crescimento cerebral é rápido durante esse período, medir o perímetro cefálico é 

importante na criança até dois anos. O perímetro cefálico da criança está relacionado ao 

volume intracraniano e identifica a velocidade do crescimento cerebral
(28)

. 

 As suturas cranianas da criança não estão completamente fechadas entre os 18 e os 24 

meses de idade. A fontanela posterior fecha-se normalmente em torno de três meses de idade, 

e a fontanela anterior, entre nove e 18 meses de idade. As fontanelas proporcionam um 

instrumento de avaliação útil no lactente, cujas características podem ser empregadas para 

avaliar o estado de hidratação ou a presença de aumento da pressão intracraniana (PIC). 

Quando se apresentam abauladas, podem indicar PIC aumentada ou sobrecarga hídrica, e 

fontanelas deprimidas podem ser observadas com o déficit de líquidos
(28)

. 

 Como os adultos, os lactentes e as crianças menores, também apresentam reflexos 

protetores (p. ex., reflexos de tosse e náusea). Existem diversos reflexos primitivos (i.e., os 

reflexos de Moro, fundamental, de preensão e de Babinski), que diferem dos reflexos dos 

adultos. Por exemplo, o reflexo de Babinski é percebido na criança de nove a 12 meses de 

idade ou até que ela comece a caminhar
(28)

. 

 Existem numerosos termos para descrever alterações no nível de consciência. Entre 

eles, estão: letárgico, confuso, sonolento, obnubilado e torporoso. Para avaliar as pupilas, o 

profissional deve observar e anotar o diâmetro, a forma e a reação à luz. As pupilas que 

apresentam o mesmo diâmetro são consideradas isocóricas, e se uma pupila for maior do que 

a outra, são consideradas anisocóricas
(39)

. 

 O estado mental do lactente ou da criança menor é avaliado da mesma maneira que o 

de um adulto, observando-se o nível de consciência, a interação com o ambiente e a 

adequação do comportamento à idade da criança. O nível de consciência é avaliado 

observando-se se a criança está vígil e orientada. Isso pode ser feito observando o despertar 
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espontâneo ou a resposta aos estímulos verbais, táteis ou nocivos. Uma importante diferença 

quando se interage com a criança é a irritabilidade paradoxal, que se apresenta com 

irritabilidade meníngea, rigidez de nuca e sinais de Brudzinski e Kernig positivos. Ainda que 

a avaliação seja a mesma, as técnicas de exame devem ser adequadas à idade
(28)

. Para isso, foi 

desenvolvida uma escala de coma para crianças. 

Quadro 2– Escala de coma de Glasgow adaptada para crianças 

 

A. Abertura ocular 

Espontânea                                                                                                                                4 

A voz                                                                                                                                         3 

A dor                                                                                                                                          2 

Nenhuma                                                                                                                                   1 

B. Resposta verbal 

Crianças maiores Lactentes e crianças pequenas 

Orientada                                     5 Palavras apropriadas, sorri, fixa o olhar e acompanha   5 

Confusa                                        4 Choro consolável                                                           4 

Palavras impróprias                     3 Persistentemente irritável                                              3 

Incompreensível                          2 Inquieta, agitada                                                            2 

Nenhuma                                     1 Nenhuma                                                                       1 

C. Resposta motora 

Obedece                                                                                                                                     6 

Localiza dor                                                                                                                               5 

Retira                                                                                                                                         4 

Flexão                                                                                                                                        3 

Extensão                                                                                                                                    2 

Nenhuma                                                                                                                                   1 

Fonte: BERMAN; KLIEGMAN; JENSON
(1)

 

 

 INDICADORES EMPÍRICOS IDENTIFICADOS: perímetro cefálico; pressão 

intracraniana (PIC); fontanelas abauladas; fontanelas deprimidas; reflexos de tosse e náusea; 

reflexos de Moro; reflexo de Preensão; reflexo de Babinski; consciente; orientada; despertar 

espontâneo ou a resposta aos estímulos verbais, táteis ou nocivos; irritabilidade paradoxal; 

irritabilidade meníngea; rigidez de nuca e sinais de Brudzinski e Kernig positivos; letárgico; 

confuso; sonolento; obnubilado; torporoso; isocóricas; anisocóricas; abertura ocular 

(espontânea, à voz, à dor, nenhuma); resposta verbal – crianças maiores (orientada, confusa, 

palavras impróprias, incompreensível, nenhuma); resposta verbal-lactentes e crianças 

pequenas (palavras apropriadas, sorri, fixa o olhar e acompanha; choro consolável; 

persistentemente irritável; inquieta, agitada; nenhuma); resposta motora (obedece, localiza a 

dor, retira, flexão, extensão nenhuma). 
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3.3.1.13 Necessidade de regulação imunológica 

 E a capacidade que o organismo tem de reconhecer substâncias estranhas e diferenciá-

las dos componentes próprios, desencadeando numerosos processos fisiológicos, os quais 

agem sobre o corpo estranho, a fim de destruí-lo, eliminá-lo ou neutralizá-lo
(52)

. 

 O sistema imunológico inicia seu desenvolvimento desde as primeiras semanas de 

vida intrauterina e atinge a maturidade plena na adolescência. O ser humano nasce com várias 

funções imunológicas adequadas, entretanto vários setores se desenvolverão no período da 

infância de forma assincrônica. Os mecanismos inespecíficos, as funções fagocitárias e as 

funções ligadas ao sistema complemento desenvolvem-se precocemente, enquanto os 

mecanismos específicos, responsáveis pela memória imunológica e associados aos linfócitos 

B, amadurecem mais tardiamente
(45)

. 

 Um grande número de distúrbios pode causar alterações fatais no sistema imune do 

corpo humano
(57)

. Esses distúrbios da resposta imune podem ser classificados em: primários, 

que resultam de defeitos congênitos do sistema imunológico, e secundários, como 

consequência de várias condições patológicas, como desnutrição, distúrbios metabólicos e 

tumores
(1)

. 

 O corpo humano é sempre ameaçado por uma gama de invasores potenciais (alergenos 

e organismos microbianos), que ameaçam constantemente suas defesas. Uma manifestação 

alérgica é considerada uma manifestação da lesão tecidual resultante da interação entre um 

antígeno e um anticorpo. A alergia é uma resposta inadequada e, frequentemente, perigosa do 

sistema imune a substâncias normalmente inócuas. Nesse caso, a substância é denominada de 

alergeno
(68)

. 

 O Programa Nacional de Imunizações (PNI), sob a responsabilidade do Ministério da 

Saúde, colabora sobremodo para a mudança do perfil epidemiológico de doenças 

imunopreviníveis, cujos resultados são considerados uma das maiores conquistas da saúde 

pública do Brasil
(69)

.  

 Atualmente, a imunização é percebida como um modificador no curso das doenças, 

devido ao acentuado decréscimo da morbidade e da mortalidade causadas pelas doenças 

infecciosas evitáveis por vacinação. Logo, passa a se configurar como o procedimento de 

melhor custo/efetividade com vistas à promoção e à proteção da saúde
(70)

. 

 INDICADORES EMPIRICOS IDENTIFICADOS: calendário vacinal (completo, 

incompleto); alergias; susceptibilidade aumentada a doenças preveníveis por vacinas. 
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3.3.1.14 Necessidade de regulação: crescimento celular e desenvolvimento funcional 

 É a necessidade do indivíduo de conseguir 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
(38)

. 

 A infância é a fase em que a criança demonstra suas mudanças corporais e seu 

desenvolvimento é muito rápido. É nessa fase em que todos os principais sistemas do 

organismo sofrem maturação progressiva, simultaneamente ao desenvolvimento das 

habilidades que permitem a criança responder e interagir com o ambiente. A aquisição de 

habilidades motoras finas e grossas ocorre no sentido cabeça-pé e do centro para a periferia 

(céfalocaudal e próximo distal)
(57)

. 

 Para o autor supracitado, o Toddler/infante, seu crescimento físico se estabiliza 

consideravelmente entre os 12 e os 36 meses de idade. O ganho de peso médio é de 1,8 a 2,7 

Kg por ano. O peso médio, aos dois anos de idade, é de 12 Kg. A velocidade de aumento da 

altura também é estabilizada. A estatura mediana de uma criança de dois anos de idade é de 

86,6 cm. A velocidade de aumento do perímetro cefálico diminui, de certa forma, no final dos 

meses de lactente e, geralmente, é igual ao perímetro torácico entre um e dois anos de idade. 

Em seguida, a velocidade de crescimento diminui até que, aos cinco anos, é inferior a 1,25 cm 

por ano. A fontanela anterior se fecha entre um e um ano e meio de idade. 

 A faixa etária do escolar se estende, aproximadamente, dos seis aos 12 anos de idade, 

esses anos intermediários são referidos, muitas vezes, como idade escolar ou anos escolares. 

Durante a infância intermediária, o crescimento em altura e ganho de peso assume um ritmo 

mais lento, porém constante, comparado com os dos anos anteriores. Entre seis e doze anos de 

idade, as crianças crescem, em média, 5 cm por ano, para ganhar 30 a 60 cm de altura e quase 

dobram o peso, acrescendo dois a três quilos por ano. A pré-adolescência é o período de, 

aproximadamente, dois anos que começa no final da infância intermediária e termina no 13° 

aniversário. No final da infância intermediária, as diferenças no crescimento e na maturação 

entre meninos e meninas tornam-se aparentes. Não há uma idade universal em que as crianças 

assumem as características da puberdade. Os primeiros sinais fisiológicos surgem em torno 

dos nove anos de idade (particularmente nas meninas) e, normalmente, ficam mais evidentes 

nas crianças entre 11 e 12 anos
(57)

. 

 Diante do que foi apresentado, entendemos que os profissionais de saúde precisam 

compreender o crescimento e o desenvolvimento de três maneiras. A compreensão dos 

padrões normativos do crescimento físico e do aparecimento da competência motora, 

cognitiva e emocional para monitorar o progresso das crianças e identificar atraso ou desvio. 
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Então, compreender a forma como as forças biológicas e ambientais interagem para modelar o 

desenvolvimento permite que os profissionais de saúde explorem os fatores que aumentam ou 

reduzem o risco
(1)

. 

 Outra abordagem do desenvolvimento infantil acompanha o desenvolvimento dentro 

de domínios específicos, como motor grosseiro, motor refinado, social, emocional, linguagem 

e cognição. Em cada uma dessas categorias, há linhas ou sequências de modificações do 

desenvolvimento que levam a determinadas conquistas. O conceito de uma linha do 

desenvolvimento implica que uma criança atravessa estágios sucessivos
(1)

. 

 INDICADORES EMPÍRICOS IDENTIFICADOS: Perímetro cefálico; perímetro 

torácico; fontanela anterior; ritmo do crescimento (lento, constante); características da 

puberdade; padrões normativos do crescimento físico; aparecimento da competência (motora, 

cognitiva, social, linguagem, emocional). 

 

 

3.3.1.15 Necessidade de regulação vascular 

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

sangue, nutrientes vitais para os tecidos e removidas as substâncias desnecessárias, para 

manter a homeostase dos líquidos corporais e a sobrevivência do organismo
(38)

. 

 As doenças cardiovasculares têm alta prevalência, com complicações associadas, 

como o acidente cerebrovascular, a insuficiência cardíaca e o infarto agudo do miocárdio. 

Essas doenças apresentam um considerável impacto na morbimortalidade das populações e 

são as principais causas de óbitos no Brasil há algumas décadas
(71)

. 

 Na unidade de terapia intensiva pediátrica, outra importante complicação é o choque. 

É necessário observar os primeiros sinais na criança, como a perfusão diminuída da pele, que 

é considerada um sinal precoce e confiável
(28)

. No sistema coronário, a pressão de perfusão 

depende da diferença entre a pressão da aorta (PAO) e a pressão do átrio direito (PAD)
(72)

. 

 As características cutâneas mudam com facilidade e rapidamente com as modificações 

na perfusão, devido ao fato de a pele da criança ser mais fina do que a do adulto. A coloração, 

a textura e a temperatura da pele e o enchimento capilar são de grande importância durante o 

exame da criança. A cianose periférica é anormal em crianças menores e em adultos. A 

cianose central (perioral) sempre é um achado anormal. O tempo de enchimento capilar 

normalmente é registrado em segundos, em lugar de “rápido, normal ou lento” e, em geral, 

não leva mais do que dois segundos. O volume de sangue estimado varia com a idade. Apesar 
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de um maior volume por quilograma de peso corporal nas crianças, o volume circulante total 

geral é pequeno. Uma pequena quantidade de perda sanguínea pode ser significativa
(28)

. 

 As arritmias cardíacas têm um amplo espectro de apresentação que, várias vezes, 

dificulta seu entendimento e manejo, em especial, em situações de emergência
(40)

. 

 Apesar de o coração ter a capacidade de se contrair independentemente de qualquer 

influência extrínseca, a frequência cardíaca é influenciada pelo sistema autônomo e pelas 

catecolaminas da suprarrenal. As fibras parassimpáticas e simpáticas inervam os nodos 

sinoatrial e atrioventricular. Além do mais, algumas fibras simpáticas terminam nos tecidos 

miocárdicos
(28)

. 

 Em lactentes e crianças menores, a hipertensão sistêmica é incomum, e quando 

presente, geralmente indica um processo patológico subjacente (hipertensão secundária). As 

crianças maiores e, em particular, os adolescentes podem adquirir hipertensão primária ou 

essencial (sem causa subjacente); a hipertensão pode estender-se para a idade adulta
(1)

. 

 Em Unidades de Terapia Intensiva Pediátrica, o cateter central de inserção periférica 

(CCIP) é utilizado com frequência. Esse dispositivo é indicado para terapêutica parenteral 

prolongada, e a vantagem de seu uso é de ser mais seguro para infusão de soluções vesicantes, 

causando menor estresse, desconforto e redução da frequência de exposição à punção venosa, 

além do menor custo em relação ao cateter venoso central inserido cirurgicamente 
(73)

. A 

cateterização arterial ainda é um recurso vital e muito utilizado nos centros de terapia 

intensiva, para monitorar a pressão arterial média (PAM) em pacientes críticos. Outro cateter 

muito utilizado em UTI é o cateter de Swan-Ganz, que pode ser introduzido à beira do 

leito
(39)

. Uma das causas mais frequentes de óbitos nessas UTIs é a sepse, sepse grave e sua 

evolução para choque séptico
(74)

. 

 INDICADORES EMPÍRICOS IDENTIFICADOS: frequência cardíaca; choque; 

perfusão diminuída; perfusão periférica; coloração e textura da pele; enchimento capilar; 

cianose periférica; cianose central; pressão arterial; pressão de perfusão; pressão da aorta 

(PAO); pressão do átrio direito (PAD); Cateter Central de Inserção Periférica (CCIP); Cateter 

Venoso Central; pressão arterial média (PAM); cateter de Swan-Ganz; arritmias cardíacas. 

 

 

3.3.1.16 Necessidade de sensopercepção (visual, auditiva, dolorosa) 

 É a necessidade do indivíduo de perceber e interpretar os estímulos sensoriais, cujo 

objetivo é de interagir com os outros e com o ambiente
(38)

. 
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 A visão é considerada a principal fonte de informação sensorial, que atua como um 

dos principais meios de obtenção e elaboração do conhecimento do mundo e de si mesmo. 

Destaca-se, portanto, a importância da visão para o desenvolvimento infantil, pois o recurso 

visual favorece processos de socialização, além da capacidade da criança de se orientar e se 

locomover de forma segura e independente
(75)

. 

 O olho é o órgão do sentido sensível, altamente especializado, propenso a diversos 

distúrbios, muitos dos quais levam ao comprometimento da visão
(68)

. A redução da acuidade 

visual, juntamente com a ausência de recursos específicos, pode limitar a criança a realizar as 

atividades com baixa visão
(76)

. 

 Acredita-se que, principalmente na adolescência, ser aceito em grupos é fator 

determinante do comportamento de jovens. Usar óculos ou recursos diferentes que não 

apresentam estética convencional pode ocasionar problemas com a autoestima e a 

consequente autoaceitação da condição de indivíduo com necessidades especiais
(76)

. 

 A orelha (ouvido) é um órgão sensorial que tem dupla função – audição e equilíbrio. O 

sentido da audição é primordial para o desenvolvimento normal e para a manutenção da fala, 

assim como para a capacidade de se comunicar com outras pessoas. O equilíbrio é necessário 

para a manutenção dos movimentos, da posição e da coordenação corporal
(68)

. 

 A deficiência auditiva depende do grau, da perda auditiva e das particularidades da 

criança
(1)

. Para uma boa audição, é necessária a integridade das vias auditivas e da integração 

de todo o sistema auditivo, desde a orelha externa até o córtex. Para o profissional de saúde 

determinar a qualidade da audição, é preciso conhecer as manifestações das desordens do 

processamento Auditivo – DPA - e os testes especiais, que avaliam a função auditiva 

central
(77)

. A perda auditiva no início da vida prejudica o desenvolvimento da fala; da 

linguagem, o desenvolvimento social e emocional, o comportamento, a atenção e o 

rendimento escolar
(1)

. 

 A maioria dos pacientes que apresentam perda auditiva, incluindo casos de perdas 

severas, é beneficiada com o uso de aparelho de amplificação sonora individual (AASI). 

Acredita-se que o implante coclear (IC) determine melhores resultados no processo de 

reabilitação de uma criança que apresenta perda auditiva nos casos em que a gravidade da 

deficiência torna os AASI incapazes de fornecer informação acústica adequada, já que eles 

necessitam de reserva coclear suficiente para que ocorra detecção dos sons
(78)

. 

 A dor é definida pela Associação Internacional para o estudo da Dor como “uma 

experiência sensorial e emocional desagradável associada a dano potencial ou real nos tecidos 

ou descrita em termos de tal dano”
(49)

. 
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 A avaliação da dor é uma situação desafiadora, pois a sensação álgica é considerada 

um fenômeno subjetivo, que varia de um indivíduo para outro, e a falta de se compreender o 

que é a dor é um dos motivos que contribuem que seja controlada de forma inadequada
(79)

. 

 É sabido que a experiência da dor e a tensão a ela associada levam a danos físicos e 

emocionais prejudiciais, que podem causar atraso na recuperação e, inclusive, aumentar a 

mortalidade. A ansiedade e o medo causados pela doença ou pelas intervenções habituais 

implementadas no ambiente de unidades de terapia intensiva (UTIP) e em sala de emergência 

(SE) podem acentuar a dor e a resposta ao estresse em crianças criticamente enfermas. O 

adequado alívio da dor e da ansiedade deve ser prioridade no planejamento terapêutico dessas 

crianças. A estratégia para proporcionar o melhor tratamento da dor e da ansiedade depende 

de uma avaliação precisa e oportuna das necessidades de cada paciente
(80)

. 

 O processo de avaliação da dor é extenso e envolve a obtenção de informações 

relacionadas à data de início, à localização, à intensidade, à duração e à periodicidade dos 

episódios dolorosos e suas qualidades sensoriais e afetivas, fatores que provocam o seu início, 

que aumentam ou diminuem a intensidade da dor, o que significa para o paciente e sua 

família, interferência nas atividades diárias, nos relacionamentos afetivos e no trabalho, 

expectativas em relação à doença e ao tratamento, comportamento habitual em situações de 

estresse, tipos e resultados de tratamentos anteriores realizados
(43)

. 

 Para a equipe de Enfermagem avaliar e estabelecer a intensidade da dor na criança, é 

importante que compreenda as características do desenvolvimento e do comportamento 

infantil. A escolha de um método adequado para aferir a dor deve ser baseada na fase de 

desenvolvimento comportamental da criança e no tipo de dor ou condição médica para a qual 

o método será usado
(79)

. 

 Em relação à dor, os pesquisadores são unânimes em afirmar que cada criança deve ser 

avaliada e tratada de acordo com a faixa etária e o seu desenvolvimento cognitivo. Para isso, o 

profissional deve conhecer e saber utilizar os instrumentos adequados para cada criança. Não 

basta conhecer e implementar esses instrumentos para avaliar a dor, mas também conhecer 

possíveis respostas que essas avaliações trarão, porque o resultado da avaliação é específico 

da faixa etária e do desenvolvimento cognitivo em que a criança se encontra
(79)

. 

 INDICADORES EMPÍRICOS IDENTIFICADOS: Distúrbios visuais; 

comprometimento da visão; acuidade visual; apresenta redução da acuidade visual; usa 

óculos; Deficiência auditiva; integridade das vias auditivas; qualidade da audição; Desordens 

do Processamento Auditivo (DPA); perdas severas; aparelho de amplificação sonora 

individual (AASI); implante coclear (IC); mutismo; Presença de dor (data de início; 



61 

localização; intensidade; duração; periodicidade dos episódios dolorosos); fatores que 

aumentam a intensidade da dor; fatores que diminuem a intensidade da dor, interferência nas 

atividades diárias. 

 

 

3.3.1.17 Necessidade de terapêutica e de prevenção 

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

envolvem o 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, readaptação ou 

habilitar funções ou obter cuidados paliativos para uma morte digna
(38)

. 

 Benedet e Bub
(81:142)

 denominam de necessidade de terapêutica e a definem como 

sendo [...] a necessidade do indivíduo de buscar ajuda profissional para auxiliar no cuidado à 

saúde com o objetivo de promover, manter e recuperar a saúde. 

 INDICADORES EMPÍRICOS IDENTIFICADOS: Recebe tratamento 

medicamentoso; recebe cuidados dirigidos para (promoção, manutenção; recuperação da 

saúde). 

 

 

3.3.2 NECESSIDADES PSICOSSOCIAIS 

 

3.3.2.1 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 relacionado a si, 

com o objetivo de sentir-se seguro emocionalmente
(38)

. 

 Frequentemente, a doença e a hospitalização são as primeiras crises com as quais as 

crianças se deparam no ambiente hospitalar
(57)

. Ao serem hospitalizadas, elas estão 

duplamente doentes, pois, além da patologia física, o seu emocional poderá se abalar, caso o 

ambiente hospitalar não lhe proporcione uma situação de bem-estar
(82)

. Por isso, o principal 

estresse que ocorre a partir da metade da fase da latência até o período pré-escolar, 

especialmente para crianças com idades entre seis e 30 meses é a ansiedade, causada pela 

separação, também denominada de depressão analítica. Essa ansiedade é evidenciada em três 

fases. Na fase de protesto, as crianças reagem agressivamente ao serem separadas dos pais. 

Elas choram e gritam por seus pais, recusam a atenção de qualquer pessoa diferente e ficam 

inconsoláveis em sua dor. Durante a fase de desespero, param de chorar, e a depressão torna-



62 

se evidente. O terceiro estágio é o do desligamento, também conhecido como de negação. 

Superficialmente, parece que a criança, finalmente, concorda com a perda
(57)

. 

 Diante do que foi exposto, conclui-se que a hospitalização de uma criança criticamente 

doente em uma Unidade de Cuidados Intensivos Pediátricos (UCIP) causa na família 

momentos de angústia, sofrimento e desespero. A família vivencia uma ruptura em sua 

estrutura e funcionamento, porquanto os pais percebem que perderam o poder sobre a criança, 

que passa a pertencer, temporariamente, à equipe da unidade de cuidados intensivos. Além 

disso, ela fica separada do convívio com os outros integrantes da família, e isso limita sua 

participação na vida familiar, já que, na maioria das vezes, encontra-se impossibilitada de 

participar e de interagir
(83)

. Durante esse momento de crise determinado pela doença e a 

hospitalização, a criança necessita, basicamente, de apoio e do amor materno e paterno. A 

ausência da mãe ou da família faz com que se sinta abandonada
(84)

. 

 INDICADORES EMPÍRICOS IDENTIFICADOS: ansiedade causada pela separação; 

ansiedade (fase de protesto, fase de desespero e do desligamento ou negação); reage 

agressivamente; chora; grita; recusa a atenção de qualquer pessoa diferente dos pais ou 

familiar; inconsolável; depressão; ajusta-se à perda; angústia; sofrimento; desespero; ruptura 

em sua estrutura; ruptura em seu funcionamento familiar; apoio e amor materno; ausência da 

mãe; ausência da família; sente-se abandonada.  

 

 

3.3.2.2 Necessidade de amor, aceitação 

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

geral, com o objetivo de ser aceito e integrado aos grupos, de ter amigos e família
(38)

. Essa 

necessidade inclui tanto dar quanto receber amor. Os pré-escolares sentem mais necessidade 

de receber amor, carinho e atenção dos pais e dos familiares. 

 Na fase da adolescência, os jovens sofrem grande pressão para participarem de grupos. 

Para eles, o fato de pertencerem a um grupo é essencial, pois isso lhes dá status e os 

diferencia de seus pais, ao mudar seus comportamentos, o modo de se vestir, de usar o cabelo, 

a linguagem, o tipo de música, entre outros hábitos. Os jovens entendem que ser diferente é, 

de certa forma, rejeitar a identidade da geração de seus pais e criar a sua
(57)

. 

 INDICADORES EMPÍRICOS IDENTIFICADOS: Tem sentimentos e emoções em 

relação às pessoas; integrado em grupos. 
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3.3.2.3 Necessidade de comunicação 

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

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

com o objetivo de interagir com os outros
(38)

. 

 O primeiro meio de comunicação verbal do lactente é o choro. Logo nas primeiras 

semanas de vida, o choro do recém-nascido é uma atividade reflexa e está mais relacionado às 

necessidades fisiológicas. Com um ano de idade, eles podem falar de três a cinco palavras 

com significado. Durante a primeira infância, a característica marcante do desenvolvimento 

da linguagem mais comum é o nível de compreensão crescente. Nessa fase, a capacidade de 

compreender a fala é bem maior do que o número de palavras que a criança é capaz de 

falar
(57)

. 

 As práticas interativas permitem que ela desenvolva suas aptidões comunicativas, que 

ela pode internalizar para, em outras situações, exteriorizar sentimentos, desejos e ideias
(85)

. 

 A comunicação não verbal apresenta-se com vários significados. Mais emocional e 

sensitiva, é o elemento de surpresa que interfere na comunicação verbal, apesar de esta última 

ser mais consciente e programada. Numerosos sinais não verbais reforçam, substituem ou 

contrariam a fala; os gestos, a expressão facial, a postura (movimentos e inclinações do 

corpo), a ocupação do espaço, o toque, principalmente quando substitui o olhar, em caso de 

limitação visual
(86)

. 

 INDICADORES EMPÍRICOS IDENTIFICADOS: Linguagem verbal (palavra falada; 

escrita); linguagem não verbal (símbolos, sinais, gestos, expressões faciais, postura 

(movimentos e inclinações do corpo)), choro; palavras com significado; habilidades 

comunicativas desenvolvidas. 

 

 

3.3.2.4 Necessidade de criatividade 

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

formas de agir, com o objetivo de alcançar satisfação pessoal e sentir-se produtivo e capaz
(38)

. 

 Em nenhuma outra situação é possível ter a oportunidade de ser criativo do que nas 

brincadeiras, quando as crianças podem experimentar e colocar suas ideias utilizando todos os 

meios a sua disposição, incluindo materiais brutos, fantasia e exploração. A criatividade é 

contida pela pressão rumo à conformidade. Então, lutar pela aprovação de seus colegas pode 

inibir empreendimentos criativos na criança em idade escolar ou na adolescência. A 

criatividade consiste, primeiro, em um produto de atividade solidária. Mesmo assim, o 
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pensamento criativo, na maioria das vezes, cresce em ambientes grupais, quando a criança 

ouve outras ideias, estimula e explora mais suas próprias ideias. Depois que sentem a alegria 

de criar algo novo e diferente, elas transferem esse interesse criativo para situações que estão 

fora do mundo das brincadeiras
(57)

. 

 INDICADORES EMPÍRICOS IDENTIFICADOS: criativo; coloca suas ideias na 

brincadeira (utiliza todos os meios a sua disposição, incluindo materiais brutos, fantasia e 

exploração); criatividade reprimida; pensamento criativo. 

 

 

3.3.2.5 Necessidade de educação para a saúde e a aprendizagem 

 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 vivenciadas no processo saúde e doença, novas ou já conhecidas
(38)

. 

 O cuidado preventivo de saúde é essencial para reduzir os gastos do sistema de saúde, 

assim como os sofrimentos em indivíduos, famílias, e comunidades
(53)

.  

 A educação em saúde é inseparável para a preservação da família e a prevenção. Pode 

ser uma meta direta da Enfermagem, como, por exemplo, durante as aulas para os pais, ou 

pode ser indireta, como ajudar os pais e as crianças a compreenderem um diagnóstico ou 

tratamento médico, encorajar as crianças a fazer perguntas relacionada ao seu corpo, oferecer 

leitura apropriada para os pais e promover orientação antecipada
(57)

.  

A educação sexual é considerada outro fator importante, pois, ao apresentar 

informações sexuais a crianças em idade escolar, as enfermeiras devem tratar o sexo como 

parte normal do crescimento e do desenvolvimento. Para isso, devem responder às perguntas 

de forma honesta, direta e na mesma extensão das perguntas sobre outros assuntos, as 

respostas devem ser dadas de acordo com o nível de compreensão da criança. Em alguns 

momentos, pode ser necessário respondê-las separadamente a meninos e meninas. Os pré-

adolescentes necessitam de informações concretas e precisas. 

 INDICADORES EMPÍRICOS IDENTIFICADOS: Promovido orientação antecipada; 

educação sexual; apresentado informações sexuais. 

 

 

3.3.2.6 Necessidade de gregária 

 É a necessidade do indivíduo de viver em grupo, que tem como objetivo interagir com 

os outros e realizar trocas sociais
(38)

. 
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 A partir do começo da infância, as crianças apresentam interesse e prazer por estar na 

companhia de outras crianças. Seu primeiro contato social é com a figura materna, contudo, 

através de brincadeiras com outras crianças, elas aprendem a estabelecer relações sociais e a 

solucionar os problemas associados a esses relacionamentos. Elas aprendem a dar e a receber, 

o que é aprendido com mais facilidade com seus colegas críticos do que com os adultos mais 

complacentes. Elas aprendem o papel sexual que esperam delas, assim como padrões 

determinados de comportamento e de conduta. O desenvolvimento dos valores morais éticos 

está intimamente relacionado à socialização. As crianças aprendem a diferença entre o certo e 

o errado, sobre os padrões da sociedade, e a assumir responsabilidade por suas ações
(57)

. 

 De acordo com o mesmo autor, durante os anos escolares, um dos fatores 

socializadores mais importantes é o grupo de amigos que, além dos pais e da escola, transmite 

uma grande quantidade de informações aos seus membros. Esses grupos têm uma cultura 

própria, com segredos, tradições e códigos de ética que causam sentimentos de solidariedade e 

de desfiliação dos adultos. Identificar-se com amigos é um fator importante para obter 

independência dos pais. Com a ajuda e o apoio que o grupo dá à criança permite uma 

segurança para que ela arrisque uma rejeição moderada dos pais que fica patente em pequenas 

conquistas no desenvolvimento da independência. 

 INDICADORES EMPÍRICOS IDENTIFICADOS: Mostra interesse e prazer por estar 

na companhia de outras crianças; aprendem o papel sexual; assumi a responsabilidade por 

suas ações; possui grupo de amigos; apresenta sentimento de solidariedade e desfiliação dos 

adultos; identifica-se com amigos; obtém independência dos pais. 

 

 

3.3.2.7 Necessidade de recreação e lazer 

 É a necessidade que o indivíduo tem de dispor de tempo livre, recursos materiais e 

ambientais e de acesso a entretenimento, distração e diversão
(38)

. 

 Francischinelli, Almeida e Fernandes
(87) 

asseveram que brincar é considerada a 

atividade mais importante da vida da criança. Collet, Oliveira e Vieira
(2)

 afirmam que brincar, 

para a criança, tem importância tanto para o seu desenvolvimento sensório-motor e intelectual 

quanto para o processo de socialização, no desenvolvimento e no aperfeiçoamento da 

autoconsciência e da criatividade, assim como na formulação de valores morais. Esse brincar 

também é uma forma eficaz de diminuir o estresse, pois, quando brinca, a criança expressa 

livremente sua criatividade, reinventa o mundo, explora seus limites, libera sua afetividade e 

extravasa suas emoções. 
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 Florence Nightingale, no final do Século XIX, já enfatizava a importância do brincar 

na infância, preconizando para a criança cuidados de higiene física, alimentar e de meio 

ambiente, bem como recreação e ar puro
(87)

.  

 Entreter as crianças em atividades lúdicas coloca-as em ação e retira-as, por um 

período, da função habitualmente passiva dos receptores de um fluxo constante de “coisas” 

que são feitas nelas
(88)

. 

 Existem dois tipos de brinquedo: o normativo e o terapêutico. Atividades espontâneas 

que levam ao prazer, sem, no entanto, precisar alcançar um objetivo, constituem o brinquedo 

normativo, e a sala de recreação é o melhor local para desenvolver essas atividades. Já o 

brinquedo terapêutico requer a presença de um profissional para direcionar a criança durante a 

brincadeira. É preciso estimulá-la a participar, e o brinquedo tem como meta conduzir a 

criança que vivencia a situação de hospitalização a um bem-estar físico e emocional
(89)

. 

 A unidade de terapia intensiva pediátrica do Hospital Universitário Lauro Wanderley 

não dispõe de uma sala de recreação, por isso as brincadeiras normativas desenvolvidas com 

essas crianças devem ser adequadas ao ambiente e às suas necessidades. Contudo, podem ser 

implementadas como brincadeiras: pintar com tinta, lápis de cor; ouvir histórias contadas 

pelos familiares; ouvir histórias infantis
(90)

.  

 Mendes, Broca e Ferreira
(91) 

entendem que a leitura de textos literários para a criança 

hospitalizada pode exercer função terapêutica (biblioterapia), porque pacifica as emoções por 

meio da catarse e opera no leitor e no ouvinte o efeito de placidez, pois a literatura, além de 

ter a virtude de ser sedativa e curativa, pode estimular as crianças a se comunicarem, a 

perderem a timidez e a exporem seus problemas emocionais e físicos. 

 INDICADORES EMPÍRICOS IDENTIFICADOS: tipo de brinquedo (normativo, 

terapêutico); proporciona bem-estar físico e emocional; pinta com tinta, lápis de cor; ouve 

histórias contadas pelos familiares; ouve histórias infantis; a brincadeira exerceu função 

terapêutica; leitura de textos literários. 

 

 

3.3.2.8 Necessidade de autoimagem 

 A imagem corporal pode ser definida como uma construção multidimensional, que 

representa como os indivíduos pensam, sentem e se comportam a respeito de seus atributos 

físicos. Ela pode ser entendida como a relação entre o corpo de uma pessoa e os processos 

cognitivos como crenças, valores e atitudes individuais
(92)

.  
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 As experiências cenestésicas e táteis do lactente são a primeira percepção de seu 

corpo, e a boca é a principal área em que a criança obtém sensações prazerosas. Até o 

primeiro ano de vida, os lactentes reconhecem que são diferentes de seus pais. Na primeira 

infância, as crianças são capazes de se reconhecer no espelho, de fazer referências verbais a si 

mesmas, de reconhecer a utilidade das partes corporais e de, gradualmente, aprender seus 

nomes. Aos dois anos de idade, elas reconhecem diferenças de gênero e referem-se a si 

mesmas por meio do nome e de um pronome. Os adolescentes são muito conscientes de sua 

aparência quando começam a adquirir imagens de si mesmos como adultos, mas veem 

discrepâncias entre seu ideal e as habilidades e as competências reais
(57)

.  

 Pesquisas têm apresentado elevada prevalência de insatisfação com a imagem corporal 

em adolescentes, que é mais acentuada no sexo feminino. As sociedades contemporâneas, 

principalmente as ocidentais, vêm demonstrando uma preocupação excessiva com os padrões 

de beleza, em que há uma verdadeira "divinização" do corpo belo, além de uma busca 

incessante pela magreza exagerada. Isso tem contribuído para o aumento da insatisfação com 

a imagem corporal, que acomete negativamente alguns aspectos da vida dos indivíduos, 

principalmente no que se refere ao comportamento alimentar, psicossocial, físico e cognitivo 

e à autoestima
(92)

. 

 INDICADORES EMPÍRICOS IDENTIFICADOS: reconhecem a utilidade das partes 

corporais; sabem seus nomes; reconhecem diferenças de gênero; referem-se a si mesmas pelo 

nome e depois pelo pronome; insatisfação com a imagem corporal; busca incessante pela 

magreza exagerada. 

 

 

3.3.3 NECESSIDADES PSICOESPIRITUAIS 

 

3.3.3.1 Necessidade de religiosidade e espiritualidade 

 É a necessidade dos seres humanos de estabelecer relacionamento dinâmico com um 

ser ou entidade superior, que tem como objetivo de sentir bem-estar espiritual e de ter crenças 

relativas a um sentido da importância da vida
(38)

. 

 As necessidades espirituais não são o mesmo que religião, ainda que ambas possam 

compartilhar de elementos comuns. A religião é “uma crença no sobrenatural ou na força 

divina que tem poder sobre o universo e comanda a veneração e a obediência; um código 

abrangente de ética e filosofia.” A espiritualidade é uma qualidade mais ampla do que a 
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religião, que “tenta obter inspiração, reverência e respeito, mesmo daqueles que não acreditam 

em nenhum Deus”
(52)

. 

 As crenças espirituais estão intimamente relacionadas às questões éticas e morais do 

autoconceito da criança e, como tal, devem ser consideradas como parte da avaliação das 

necessidades básicas da criança. As crianças precisam entender o significado, a finalidade e a 

esperança em suas vidas. Também, a necessidade de confissão e perdão está presente, mesmo 

nas crianças muito pequenas. Isso vai além da religião (um grupo organizado de crenças e 

práticas), pois a espiritualidade afeta a pessoa como um todo: mente corpo e espírito
(57)

. 

 INDICADORES EMPÍRICOS IDENTIFICADOS: Religião; crença no sobrenatural; 

força divina; espiritualidade.  
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4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS E RESULTADOS 

 

4.1 Tipo de estudo 

 

Trata-se de uma pesquisa metodológica, que, segundo Polit e Beck 
(93)

, refere-se às 

investigações dos métodos de obtenção e organização de dados de pesquisas rigorosas, 

tratando da elaboração, da validação e da avaliação dos instrumentos e das técnicas de 

pesquisa. A meta é a elaboração de um instrumento que seja confiável, preciso e utilizável 

para que possa ser empregado por outros pesquisadores, além de avaliar seu sucesso no 

alcance do objetivo. 

Esta pesquisa objetivou elaborar um instrumento para a implementação do processo de 

enfermagem com crianças hospitalizadas em uma Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica, 

contemplando as etapas do processo de enfermagem, partindo do pressuposto de que ele pode 

ser utilizado por enfermeiros, na busca pela melhoria da qualidade da assistência de 

enfermagem às crianças hospitalizadas. 

 

 

4.2 Local do estudo 

 

Foi desenvolvido na Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica do Hospital Universitário 

Lauro Wanderley (HULW), localizado no Campus I da Universidade Federal da Paraíba, João 

Pessoa-PB. O HULW é um hospital-escola, capacitado para aprimorar os conhecimentos 

teórico-práticos de diversos cursos da área de saúde, a fim de prestar uma melhor assistência 

aos seus usuários, servindo também como campo de pesquisa para diversos profissionais em 

formação e com a devida supervisão dos profissionais. 

A Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica está situada no 1° andar do Hospital e 

dispõe de quatro leitos para internação de crianças e adolescentes procedentes de regiões 

urbanas e rurais do estado da Paraíba e de outras localidades circunvizinhas. Desses quatro 

leitos, um é de isolamento. Para atendimento de enfermagem, essa unidade dispõe de seis 

enfermeiras – uma pertencente ao quadro de funcionários permanente do hospital e cinco 

terceirizadas, 14 profissionais de nível médio de enfermagem, entre técnicos e auxiliares de 

enfermagem. 
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4.3 Aspectos éticos 

 

O projeto foi apreciado pelo Comitê de Ética em Pesquisa, do Hospital Universitário 

Lauro Wanderley, da Universidade Federal da Paraíba, sob n° CAAE: 06863212.8.0000.5183, 

de acordo com os aspectos éticos preconizados pela Resolução n° 466/2012, do Conselho 

Nacional de Saúde, que regulamenta a pesquisa com seres humanos
(94)

 e a Resolução n° 

311/2007 do COFEN, que reformula o Código de Ética dos profissionais de Enfermagem
(95)

. 

 

4.4 Desenvolvimento e resultados do estudo 

 

 A construção do estudo ocorreu em 3 etapas, conforme demonstrado na figura 1.  

 



71 

Figura 1 – Trajetória metodológica do estudo 

 

 

 
Fonte: Silva (2013). 
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4.4.1 Primeira etapa: Identificação dos indicadores empíricos das necessidades humanas 

básicas em crianças hospitalizadas em uma Unidade de Terapia Intensiva 

 

Figura 2 – Trajetória metodológica da 1° Etapa 

Fonte: Silva, (2013) 

 

Nessa fase do estudo, o objetivo foi de identificar, na literatura da área, os indicadores 

empíricos das necessidades humanas básicas em crianças hospitalizadas em Unidades de 

Terapia Intensiva, que ocorreu em três etapas: primeiro a da seleção dos indicadores 

empíricos constantes nos instrumentos utilizados na Clínica Pediátrica do Hospital 

Universitário Lauro Wanderley, o de 0 a 5 anos
(96)

, e o de 12 a 18
(97)

; segundo a da revisão da 

literatura, realizada pela pesquisadora, que se encontra no referencial teórico deste estudo, por 

meio de uma pesquisa bibliográfica que, segundo Dyniewcz
(98) 

“[...] utiliza uma vasta 

literatura para estudar e analisar aspectos diversos de um tema, contribuindo para uma 

pesquisa futura mais estruturada”, e pesquisa nas bases de dados LILACS, BIREME, 

MEDLINE, SciELO e no portal de periódicos disponíveis pela CAPES; e na terceira a da 

seleção dos indicadores empíricos do estudo. 

A Teoria das Necessidades Humanas Básicas, de Wanda Horta, tem um total de 36 

necessidades. Para o estudo, foram selecionadas 26, que são frequentemente afetadas em 

crianças e adolescentes hospitalizados em Unidades de Terapia Intensiva. Na categoria 

necessidade psicobiológica, foram selecionadas as necessidades de oxigenação, hidratação, 

nutrição, eliminação, sono e repouso, atividade física, sexualidade e reprodução, cuidado 
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corporal e ambiental, integridade física, regulação térmica, regulação neurológica, regulação 

imunológica, regulação do crescimento celular e desenvolvimento funcional, regulação 

vascular, sensopercepção (visual, auditiva, dolorosa), terapêutica e de prevenção. No que 

concerne às necessidades psicossociais, foram selecionadas as necessidades de segurança 

emocional, amor e aceitação, comunicação, criatividade, educação para a saúde e 

aprendizagem, gregária, recreação e autoimagem. E para a necessidade psicoespiritual, a 

necessidade de religiosidade e espiritualidade. 

 O quadro 3, abaixo, mostra os 285 indicadores empíricos dos estudos de Silva e 

Nóbrega
(96)

 e o de Marques e Nóbrega
(97)

, os 237 indicadores empíricos identificados após a 

revisão de literatura e os 268 indicadores empíricos selecionados para o estudo - 236 

pertencentes às necessidades psicobiológicas, 30, às necessidades psicossociais, e duas, às 

necessidades psicoespirituais. 

 

Quadro 3 – Relação dos indicadores empíricos do estudo 

INDICADORES EMPÍRICOS DAS NECESSIDADES HUMANAS BÁSICAS 
Proposta de Silva e Nóbrega 

(98);
 

Marques e Nóbrega 
(96)

 

Proposta do estudo Indicadores selecionados 

NECESSIDADES PSICOBIOLÓGICAS 
Necessidade de oxigenação - É a necessidade de o indivíduo obter o oxigênio por meio da ventilação; de 

difusão do oxigênio e dióxido de carbono entre os alvéolos e o sangue, do transporte do oxigênio para os 

tecidos periféricos, da remoção de dióxido de carbono; e da regulação da respiração, com o objetivo de produzir 

energia (ATP) e, consequentemente, manter a vida
(38)

. 
Asfixia; batimento de asa do nariz; 

cansaço; creptos; coriza; estertores; 

expectoração; frêmito toracovocal; 

fadiga; frequência respiratória; 

roncos; secreção; sibilos; tosse; 

dificuldade para remover 

secreções; murmúrios vesiculares 

aumentados ou diminuídos; estase 

circulatória. 

Pneumotórax; atelectasia; 

obstrução do tubo orotraqueal; 

ausculta (gemido expiratório, 

estridor inspiratório, sibilância); 

pressão expiratória final positiva 

(PEEP); colabamento das vias 

aéreas; colabamento dos alvéolos; 

ventilação mecânica (MV); 

extubação (FE); extubação 

acidental (EA); ventilação 

mecânica invasiva; intubação 

orotraqueal; intubação 

nasotraqueal; ventilação mecânica 

não invasiva (VMNI) (máscara 

nasal, máscara facial, prongas 

nasais); modos limitados a volume 

e a pressão; volume corrente; 

padrão respiratório; saturação de 

oxigênio; gasometria arterial; 

ventilação mandatória intermitente 

sincronizada; ventilação 

mandatória intermitente não 

sincronizada; limitada à pressão e 

ciclada a tempo; modo controlado; 

modo assistido/controlado; Pressão 

de suporte; baqueteamento digital; 

taquipneia; bradpneia; apneia; 

Taquipneia; Tosse; Bradpneia; 

Secreção; Apneia; Ventilação 

mecânica invasiva; Hiperpneia; 

Ventilação mecânica não invasiva; 

Batimento de asa do nariz; Modo 

controlado; Fadiga; Modo 

controlado/assistido; Pneumotórax; 

Intubação orotraqueal; Estertores; 

Intubação nasotraqueal; 

Expectoração; Obstrução do tubo 

orotraqueal; Atelectasia; Volume 

corrente; Murmúrios vesiculares 

aumentados; Saturação de 

oxigênio; Murmúrios vesiculares 

diminuídos; Gasometria arterial; 

Roncos; Drenagem torácica; 

Sibilos. 
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hiperpneia; traqueostomia; 

drenagem torácica.  

Necessidade de hidratação - Garcia e Cubas
(38)

 asseveram que é a necessidade do indivíduo de que os líquidos, 

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

metabolismo corporal. 

Ingestão hídrica (volume, 

frequência); polidpsia; alterações 

do turgor cutâneo; condições da 

mucosa oral; retenção de líquido; 

alterações nos líquidos e massa 

muscular; fraqueza muscular; 

edema; náusea; alteração na 

dosagem de eletrólitos orgânicos; 

alteração na dosagem hídrica 

orgânica; reposição de substâncias 

hidroeletrolíticas. 

Mucosas secas; concentração 

urinária aumentada; fontanelas 

deprimidas; olhos encovados, 

fontanelas abauladas; pele 

distendida; edema periorbitário; 

edema sacral; sede; oligúria; perda 

de peso; secura da língua; 

diminuição da elasticidade da pele; 

pulso fraco; obnubilação; 

desidratação; acidose metabólica; 

distúrbios ácido-básicos; pH 

arterial, desequilíbrio hídrico, 

distúrbios eletrolíticos. 

Ingestão hídrica (volume, 

frequência); sede; alterações do 

turgor cutâneo; oligúria; condições 

da mucosa oral; desidratação; 

edema; acidose metabólica; 

reposição de substâncias 

hidroeletrolíticas; distúrbios ácido-

básicos; fontanelas encovadas; 

distúrbios eletrolíticos; olhos 

encovados; Ph arterial. 

Necessidade de nutrição - É a necessidade que o indivíduo tem de obter os elementos necessários para 

consumo e utilização biológica de energia e nutrientes em nível celular, com o objetivo de manter a saúde e a 

vida. Envolve os processos de ingestão, digestão de alimentos, absorção de nutrientes e captação e sua 

utilização no metabolismo celular
(38)

. 
Anorexia; caquético; dor 

epigástrica; hábitos alimentares; 

intolerância alimentar; náuseas; 

estado nutricional (desnutrição, 

emagrecimento, obesidade); pirose; 

polifagia; regurgitação; vômitos; 

dificuldade para deglutir; recusa-se 

a comer; regurgita; força vômito; 

usa laxante; come exageradamente. 

Necessidades nutricionais 

individuais; história nutricional; 

peso/altura; altura/idade; 

peso/idade; sofre de inanição; 

utiliza a via oral para alimentação; 

Terapia Nutricional Enteral (TNE); 

Terapia Nutricional Parenteral 

(TNP); impossibilitado de tolerar a 

NE; melhora do estado nutricional. 

Estado nutricional; polifagia; 

obesidade; vômitos; emagrecido; 

peso/altura; desnutrido; 

altura/idade; anorexia; peso/idade; 

caquético; utiliza a via oral para 

alimentação; terapia nutricional 

enteral (TNE); impossibilitado de 

tolerar a ne; terapia nutricional 

parenteral (TNP); melhora do 

estado nutricional. 

Necessidade de eliminação - De acordo com Garcia e Cubas
(38),

 é a necessidade do indivíduo de eliminar 

substâncias orgânicas indesejáveis ou presentes no organismo em quantidades excessivas, com o objetivo de 

manter a homeostase corporal. 
Constipação; colostomia; diarreia; 

enurese; fezes; micção nas 24 

horas; náusea; ostomia; 

regurgitação; sudorese; uso de 

diuréticos; uso de laxante; vômitos. 

Excreta líquida do organismo; 

problemas relacionados à 

eliminação; alterações na 

eliminação; eliminação urinária; 

eliminação regular de resíduos 

intestinais; cateterismo vesical de 

demora; cateterismo vesical de 

alívio; hipertensão intra-

abdominal; drenos abdominais; 

pressão intra-abdominal (PIA).  

Constipação; vômitos; colostomia; 

eliminação urinária; fezes; 

eliminação regular de resíduos 

intestinais; micção nas 24 horas; 

pressão intra-abdominal (pia); 

ostomia; cateterismo vesical de 

alívio; sudorese; cateterismo 

vesical de demora; uso de 

diuréticos; drenos abdominais; uso 

de laxante. 

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 total e as 

funções corporais parcialmente diminuídas, com o objetivo de restaurar o vigor para as atividades cotidianas
(38)

. 
Falta de aproveitamento escolar; 

tensões musculares; características 

do sono; excesso de sono; 

alterações no ambiente de dormir; 

usa medicamentos sedativos; 

problemas para adormecer; queixa-

se de não dormir à noite; sente-se 

bem ao acordar; sono agitado; sono 

tranquilo; sonolência. 

Sono (profundidade, tranquilidade, 

sensação de descanso após o sono); 

números de despertares durante o 

sono; padrão de sono; sonecas por 

dia; cochila durante o dia; acorda 

durante a noite; sudorese; 

irritabilidade; restabelece o 

cansaço físico. 

Falta de aproveitamento escolar; 

cochila durante o dia; sonolência; 

acorda durante a noite; sono 

agitado; irritabilidade; usa 

medicamentos sedativos; 

restabelece o cansaço físico; 

características do sono; alterações 

no ambiente de dormir; excesso de 

sono. 

Necessidade de atividade física - É a necessidade do indivíduo de movimentar-se intencionalmente, sob 

determinadas circunstâncias, utilizando sua capacidade de controle e relaxamento dos grupos musculares, a fim 

de evitar lesões tissulares (vasculares, musculares, osteoarticulares), exercitar, trabalhar, satisfazer outras 
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necessidades, realizar desejos, sentir-se bem, entre outros
(38)

. 

Movimenta-se adequadamente para 

a idade; dor ao movimento; 

alterações na postura; quando faz 

exercícios sente (cansaço, 

taquicardia, vertigem); alterações 

no alinhamento da coluna e 

articulações; deformidades ósseas; 

calosidades; deformidade de 

membros inferiores; distúrbio da 

marcha; independência na 

locomoção; marcha com 

dependência física de outra pessoa; 

necessita de ajuda para deambular; 

marcha descoordenada; marcha 

lenta; deficiência física; atrofia de 

membros superiores ou inferiores; 

hemiplegia; paralisia; paraplegia; 

simetria corporal; mobilidade dos 

membros; estilo da marcha; 

engatinha.  

Pratica atividade física; frequência 

de movimentos do corpo; 

alinhamento corporal; equilíbrio 

corporal; motilidade; motricidade 

fina; macromotricidade. 

Movimenta-se adequadamente para 

a idade; marcha lenta; pratica 

atividade física; atrofia de 

membros superiores ou inferiores; 

quando faz exercícios sente 

cansaço; hemiplegia; quando faz 

exercícios sente taquicardia; 

paralisia; quando faz exercícios 

sente vertigem; paraplegia; 

deficiência física; engatinha; 

independência na locomoção; 

motricidade fina; marcha com 

dependência física de outra pessoa; 

macromotricidade; marcha 

descoordenada. 

Necessidade de sexualidade e reprodução - É a necessidade do indivíduo de integrar aspectos somáticos, 

emocionais, intelectuais e sociais, visando ter um relacionamento afetivo-sexual com um parceiro, ter prazer e 

procriar
(38)

. 
Relacionamento heterossexual ou 

homossexual; ejaculação precoce; 

alteração da libido; problemas 

relacionados a traumas; uso de 

álcool; uso de fumo; uso de 

medicamentos; uso de 

preservativos; uso de outros 

métodos anticoncepcionais.  

Comportamentos sexuais de risco; 

iniciação sexual precoce; 

comportamento sexual seguro. 

Problemas relacionados a traumas; 

uso de outros métodos 

anticoncepcionais; uso de álcool; 

comportamentos sexuais de risco; 

uso de fumo; iniciação sexual 

precoce; uso de preservativos; 

comportamento sexual seguro. 

Necessidade de cuidado corporal e ambiental - É a necessidade do indivíduo de, 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 o entorno de condições que favoreçam a saúde
(38)

. 
Quantidade de banhos diários; 

higiene bucal; cabelo com 

pediculose; cabelo quebradiço; 

cabelo sujo; capacidade para o 

autocuidado; condições da higiene 

pessoal; roupas sujas; exala odores 

desagradáveis. 

Hábitos de higiene adequados; 

banho (de chuveiro, de banheira e 

de leito); higiene das unhas; 

higiene oral; higiene ocular; troca 

de fraldas (frequência). 

Quantidade de banhos diários; 

exala odores desagradáveis; 

higiene bucal; banho de chuveiro; 

capacidade para o autocuidado; 

banho de banheira; condições da 

higiene pessoal; banho no leito. 

Necessidade de integridade física - É a necessidade do indivíduo de manter as características orgânicas de 

elasticidade, de sensibilidade, vascularização, umidade e coloração do tecido epitelial, subcutâneo e mucoso, 

com o intuito de proteger o corpo
(38)

. 
Cicatriz; equimoses; irritações 

cutâneas; mancha; palidez; pele 

seca; pele susceptível às irritações; 

prurido; uso de filtro solar; 

queimaduras solares; cor da pele; 

fissura das mucosas; presença de 

lesões; textura da pele; Condições 

da mucosa; couro cabeludo; 

elasticidade da pele; fissura na 

pele; hematomas; gengivite; 

ictérica; turgor cutâneo; umidade 

das mucosas.  

Lesões cutâneas; acne (grau); 

etiologia das manifestações 

cutâneas; dermatite de contato; 

úlceras por pressão (partes moles, 

superficiais, profundas), etiologia 

da úlcera por pressão (isquêmica, 

secundária a um aumento de 

pressão externa); úlceras por 

pressão (UP); níveis (I, II, III, IV). 

Cicatriz; Condições da mucosa; 

equimoses; couro cabeludo; 

irritações cutâneas; hematomas; 

mancha; ictérica; palidez; acne 

(grau); pele seca; dermatite de 

contato; cor da pele; etiologia da 

úlcera por pressão: isquêmica; 

etiologia da úlcera por pressão: 

secundária a um aumento de 

pressão externa; presença de 

lesões; textura da pele; úlceras por 

pressão (UP) níveis: I, II, III, IV. 

Necessidade de regulação térmica - É a necessidade do indivíduo de obter equilíbrio entre a produção e a 

perda de energia térmica, que tem como objetivo manter uma temperatura corporal central (temperatura interna) 

entre 35,5 °C e 37,4°C
(38)

. 
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Alteração no sistema de 

termorregulação; presença de 

tremores; temperatura da pele ao 

tato; temperatura corporal; rubor; 

calafrios alternados com sensação 

de calor; mudança de temperatura 

após banhos.  

Elevação da temperatura corporal; 

termorregulação ineficaz; menor 

capacidade de regulação térmica; 

febre; elevação extrema na 

temperatura corporal; redução na 

temperatura corporal.  

Alteração no sistema de 

termorregulação; Febre; Presença 

de tremores; Elevação extrema na 

temperatura corporal; Rubor; 

Redução na temperatura corporal; 

Mudança de temperatura após 

banhos. 

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 características do corpo
(38)

. 
Desenvolvimento da genitália 

adequado para a idade; simetria ou 

assimetria das mamas; 

desenvolvimento testicular; 

aparecimento dos pêlos pubianos e 

axilares; crescimento do pênis; 

presença de gânglios aumentados; 

menstruação (intervalo, duração e 

intensidade); distúrbios pré-

menstruais; dismenorreia; 

corrimento vaginal; polução 

noturna; ejaculação; alteração no 

crescimento; gânglios aumentados; 

presença de doenças no sistema 

endócrino (diabetes mellitus, hipo 

ou hipertireoidismo).  

Funcionamento orgânico; 

desenvolvimento sexual; 

hipopituitarismo; hormônio do 

crescimento (GH); ausência de 

crescimento. 

 

 

 

 

Desenvolvimento da genitália 

adequado; para a idade; alteração 

no crescimento; simetria ou 

assimetria das mamas; presença de 

doenças no sistema endócrino; 

desenvolvimento testicular; 

Diabetes Mellitus; menstruação: 

intervalo; menstruação: duração; 

menstruação: intensidade; 

Hipotireioidismo; 

Hipertireoidismo; 

Hipopituitarismo; distúrbios pré-

menstruais. 

Necessidade de regulação neurológica - É a necessidade do indivíduo de preservar ou restabelecer o 

funcionamento do sistema nervoso, que tem como objetivo de controlar e coordenar as funções e atividades do 

corpo e alguns aspectos do comportamento
(38)

. 
Reflexos tendinosos ou profundos; 

doenças cerebrais; distrofias 

musculares; condições da pupila; 

confusão mental; crises 

convulsivas; diminuição nos 

reflexos e atividades motoras; 

delírios; desorientações; dormência 

ou alteração na mobilização de 

alguma parte do corpo; presença de 

cefaleia; tremores de extremidades; 

compatibilidade dos reflexos para a 

idade; coordenação dos 

movimentos.  

Perímetro cefálico; pressão 

intracraniana (PIC); fontanelas 

abauladas; fontanelas deprimidas; 

reflexos de tosse e náusea; reflexos 

de Moro; reflexo de Preensão; 

reflexo de Babinski; consciente; 

orientado; despertar espontâneo ou 

a resposta aos estímulos verbais, 

táteis ou nocivos; irritabilidade 

paradoxal; irritabilidade meníngea; 

rigidez de nuca e sinais de 

Brudzinski e Kernig positivos; 

letárgico; confuso; sonolento; 

obnubilado; torporoso; isocóricas; 

anisocóricas; Glasgow adaptada 

para crianças: abertura ocular; 

Glasgow adaptada para crianças: 

resposta verbal – crianças maiores; 

Glasgow adaptada para crianças: 

resposta verbal: lactentes e 

crianças pequenas; Glasgow 

adaptada para crianças: resposta 

motora.  

Consciente; Pressão Intracraniana 

(PIC); orientado; Reflexos de 

Moro; letárgico; Reflexo de 

Preensão; confuso; Reflexo de 

Babinski; sonolento; irritabilidade; 

paradoxal; obnubilado; 

irritabilidade; meníngea; torporoso; 

rigidez de nuca; condições da 

pupila; Sinal de Brudzinski 

positivo; crises convulsivas; Sinal 

de Kernig positivo; Diminuição 

nos Reflexos; Glasgow adaptada 

para crianças: Abertura ocular; 

Diminuição nas Atividades 

Motoras; Glasgow adaptada para 

crianças: Resposta Verbal - 

Crianças maiores; Delírios; 

Glasgow adaptada para crianças: 

Resposta Verbal - Lactentes e 

crianças pequenas; Desorientações; 

Glasgow adaptada para crianças: 

Resposta Motora; perímetro 

cefálico. 

Necessidade de regulação imunológica - E a capacidade que o organismo tem de reconhecer substâncias 

estranhas e diferenciá-las dos componentes próprios, desencadeando numerosos processos fisiológicos, os quais 

agem sobre o corpo estranho, a fim de destruí-lo, eliminá-lo ou neutralizá-lo
(52)

. 
Susceptibilidade aumentada a 

doenças preveníveis por vacinas; 

gânglios linfáticos; 

susceptibilidade a infecções;  

Calendário vacinal (completo, 

incompleto); alergias;   

 

Susceptibilidade a infecções; 

Alergias; Calendário vacinal 

completo; Susceptibilidade 

aumentada a doenças; preveníveis 

por vacinas; Calendário vacinal 

incompleto. 
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Necessidade de regulação do crescimento celular e desenvolvimento funcional - É a necessidade do 

indivíduo de conseguir 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
(38)

. 
Aumento da altura; ganho de peso; 

aumento da massa muscular e 

óssea; problemas relacionados ao 

crescimento e desenvolvimento.  

Perímetro cefálico; perímetro 

torácico; fontanela anterior; ritmo 

do crescimento (lento, constante); 

características da puberdade; 

padrões normativos do crescimento 

físico; aparecimento da 

competência (motora, cognitiva, 

social, linguagem, emocional).  

Problemas relacionados ao 

crescimento e desenvolvimento: 

ritmo do crescimento: lento; 

padrões normativos do crescimento 

físico; problemas relacionados ao 

crescimento e desenvolvimento: 

ritmo do crescimento: constante; 

aparecimento da competência 

motora; crescimento físico; 

aparecimento da competência 

cognitiva; perímetro torácico; 

aparecimento da competência 

social; ritmo do crescimento lento; 

aparecimento da competência da 

linguagem; ritmo do crescimento 

constante; aparecimento da 

competência emocional. 

Necessidade de regulação vascular - É a necessidade do indivíduo de que sejam transportados e distribuídos, 

através do sangue, nutrientes vitais para os tecidos e removidas as substâncias desnecessárias, para manter a 

homeostase dos líquidos corporais e a sobrevivência do organismo
(38)

. 
Coloração da pele e extremidades; 

perfusão periférica; pulso 

(frequência e tipo); cianose; 

condição da rede vascular 

periférica; doenças 

cardiovasculares; doenças cérebro-

vascular; edema; epistaxe; ritmo 

cardíaco. 

Frequência cardíaca; choque; 

perfusão diminuída; perfusão 

periférica; coloração e textura da 

pele; enchimento capilar; cianose 

periférica; cianose central; pressão 

arterial; pressão de perfusão; 

pressão da aorta (PAO); pressão do 

átrio direito (PAD); Cateter Central 

de Inserção Periférica (CCIP); 

Cateter Venoso Central; pressão 

arterial média (PAM); cateter de 

Swan-Ganz; arritmias cardíacas.  

Pulso frequência; Choque; Pulso 

tipo; Pressão da aorta (PAO); 

doenças cardiovasculares; Pressão 

do Átrio Direito (PAD); Doenças 

cérebro-vascular; Cateter Central 

de Inserção Periférica (CCIP); 

edema; cateter venoso central; 

ritmo cardíaco; arritmias cardíacas; 

perfusão periférica; Pressão 

Arterial Média (PAM); cianose 

periférica; cateter de swan-ganz; 

cianose central. 

Necessidade de sensopercepção (visual, auditiva, dolorosa) - É a necessidade do indivíduo de perceber e 

interpretar os estímulos sensoriais, cujo objetivo é de interagir com os outros e com o ambiente
(38)

. 

Usa lentes corretivas; problemas 

com luminosidade; cegueira; 

fotofobia; diminuição da 

capacidade de focalizar o objeto a 

pequena ou longa distância; 

aspecto das conjuntivas; produção 

de lágrima; diplopia; Ptose; 

acompanha objetos com o olhar; 

capacidade de coordenar o globo 

ocular; cores vibrantes chamam a 

atenção; conjuntivas ictéricas; 

dificuldade de comunicação; 

diminuição da audição; fala alto; 

comportamento não verbal da dor; 

procura o isolamento; decréscimo 

na sensibilidade à dor. 

Distúrbios visuais; 

comprometimento da visão; 

acuidade visual; apresenta redução 

da acuidade visual; usa óculos; 

deficiência auditiva; integridade 

das vias auditivas; qualidade da 

audição; Desordens do 

Processamento Auditivo – DPA; 

perdas severas; aparelho de 

amplificação sonora individual 

(AASI); implante coclear (IC); 

Presença de dor (data de início; 

localização; intensidade; duração; 

periodicidade dos episódios 

dolorosos); fatores que aumentam 

a intensidade da dor; fatores que 

diminuem a intensidade da dor, 

interferência nas atividades diárias.  

Fotofobia; Aparelho de 

amplificação sonora; individual 

(AASI); cegueira; Implante 

Coclear (IC); diplopia; 

comportamento não verbal de dor; 

ptose; presença de dor: data de 

início; cores vibrantes chamam a 

atenção; presença de dor: 

localização; conjuntivas ictéricas; 

presença de dor: intensidade; 

comprometimento da visão; 

presença de dor: duração; usa 

óculos; presença de dor: 

periodicidade dos episódios 

dolorosos; deficiência auditiva. 

Necessidade de Terapêutica e de prevenção - É a necessidade do indivíduo de lidar com eventos do ciclo vital 

e situações que envolvem o 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, readaptação ou habilitar funções 

ou obter cuidados paliativos para uma morte digna
(38)

. 
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Recebe ações educativas sobre 

promoção da saúde (escola, 

família, comunidade, igreja, 

sistema de saúde); Ambiente livre 

de perigos; medicações guardadas 

e etiquetadas, em locais específicos 

para garantir o uso seguro.  

Recebe tratamento 

medicamentoso; recebe cuidados 

dirigidos para (promoção, 

manutenção, recuperação da 

saúde).  

 

Medicações guardadas e 

etiquetadas, em locais específicos 

para garantir o uso seguro; recebe 

cuidados dirigidos para (promoção, 

manutenção; recuperação da 

saúde); recebe tratamento 

medicamentoso. 

NECESSIDADES PSICOSSOCIAIS 
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 relacionado a si, com o 

objetivo de sentir-se seguro emocionalmente
(38)

. 
Estabilidade emocional; 

independência; experiência 

negativa com tratamento de saúde 

anterior; falta de conhecimento; 

medo das consequências das 

doenças; medo do sofrimento; 

problemas financeiros; risco para 

acidentes; uso de álcool; uso do 

fumo; angústia; insegurança; 

medo; independente do adulto 

responsável.  

 

Ansiedade; reage agressivamente; 

chora; grita; recusa a atenção de 

qualquer pessoa diferente dos pais 

ou familiar; inconsolável; 

depressão; angústia; sofrimento; 

desespero; ruptura em seu 

funcionamento familiar; apoio e 

amor materno; ausência da mãe; 

ausência da família; sente-se 

abandonada. 

Estabilidade emocional; medo; 

ansiedade; reage agressivamente; 

depressão; chora; insegurança; 

grita. 

Necessidade de Amor, aceitação - É a necessidade do indivíduo de ter sentimentos e emoções relacionadas às 

pessoas em geral, com o objetivo de ser aceito e integrado aos grupos, de ter amigos e família
(38)

. 
Agitação; agressividade; angústia; 

apatia; dependência; 

exibicionismo; hostilidade; 

inconstância no equilíbrio do 

humor; indiferença; insegurança; 

irritabilidade; manifestações de 

carência afetiva; medo; não se 

sente amado pelo grupo familiar; 

negativista; sentimentos de perda; 

solidão; dor sem causa aparente.  

Tem sentimentos e emoções em 

relação às pessoas; integrado em 

grupos.  

Apatia; irritabilidade. 

Necessidade de Comunicação - É a necessidade do indivíduo de enviar e receber mensagens utilizando 

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

com o objetivo de interagir com os outros
(38)

. 
Comunica-se adequadamente para 

a idade; distúrbios na fala; não se 

comunica ou interage 

adequadamente com outras 

pessoas; afasia; consegue formar 

frases com 2 ou 3 palavras; 

dificuldade em pronunciar frases 

completas; dificuldade em 

pronunciar palavras; mutismo; uso 

da linguagem não verbal (choro, 

expressão facial). 

Linguagem verbal (palavra falada); 

linguagem não verbal (símbolos, 

sinais, gestos, expressões faciais, 

postura (movimentos e inclinações 

do corpo)); palavras com 

significado; habilidades 

comunicativas desenvolvidas. 

Distúrbios na fala; Uso da 

linguagem não verbal (choro, 

expressão facial); mutismo; 

linguagem verbal: palavra falada. 

Necessidade de Criatividade - É a necessidade do indivíduo de apresentar ideias e produzir novas coisas, 

novas formas de agir, com o objetivo de alcançar satisfação pessoal e sentir-se produtivo e capaz
(38)

. 

Desejo de realizar novas coisas; 

desenvolve trabalhos manuais ou 

que use a criatividade; consegue 

criar histórias. 

Criativo; coloca suas ideias na 

brincadeira; criatividade reprimida; 

pensamento criativo.  

Desenvolve trabalhos manuais ou 

que use a criatividade. 

Necessidade de Educação para a saúde/aprendizagem - 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 vivenciadas no processo saúde e doença, novas ou já 

conhecidas
(38)

. 

Ambiente estimulante; capacidade Promovido orientação antecipada; Ambiente estimulante; não adesão 
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de aprender e adquirir novas 

informações; conhecimento sobre 

seu estado de saúde; não adesão ao 

regime terapêutico; situações que 

interferem na não adesão do 

regime terapêutico.  

educação sexual; apresentado 

informações sexuais. 

ao regime terapêutico; 

conhecimento sobre seu estado de 

saúde; promovido orientação 

antecipada. 

Necessidade de gregária - É a necessidade do indivíduo de viver em grupo, que tem como objetivo interagir 

com os outros e realizar trocas sociais
(38)

. 

Bom relacionado no lar; evita os 

familiares; partilha sentimentos 

com outras pessoas; perda de 

pessoas da família; sente que 

pertencente e é amado pela família; 

tem amigos; isola-se de familiares 

ou do grupo; criança verbaliza falta 

de familiares; evita os familiares; 

interação com outras crianças.  

Mostra interesse e prazer por estar 

na companhia de outras crianças; 

assumi a responsabilidade por suas 

ações; apresenta sentimento de 

solidariedade e desfiliação dos 

adultos; identifica-se com amigos; 

obtém independência dos pais. 

Bom relacionamento no lar; tem 

amigos; evita os familiares. 

Necessidade de recreação e lazer - É a necessidade que o indivíduo tem de dispor de tempo livre, recursos 

materiais e ambientais e de acesso a entretenimento, distração e diversão
(38)

. 
Desejo de participar de atividades; 

frequenta cinema, teatro, praia; 

ocupa o tempo livre com atividades 

esportivas; participa de atividades 

em grupo; usa meios eletrônicos 

para comunicação e diversão; 

brinca com outras crianças; tem 

espaço para si mesmo em casa; 

dorme com outros irmãos ou 

sozinho.  

Tipo de brinquedo (normativo, 

terapêutico); pinta com tinta, lápis 

de cor; ouvi histórias contadas 

pelos familiares; ouvi histórias 

infantis; a brincadeira exerceu 

função terapêutica; leitura de 

textos literários. 

Ocupa o tempo livre com 

atividades esportivas; Brinca com 

outras crianças; Participa de 

atividades em grupo; Ouvi 

histórias infantis; Usa meios 

eletrônicos para comunicação e 

diversão; A brincadeira exerceu 

função terapêutica. 

Necessidade de autoimagem - A imagem corporal pode ser definida como uma construção multidimensional, 

que representa como os indivíduos pensam, sentem e se comportam a respeito de seus atributos físicos. Ela 

pode ser entendida como a relação entre o corpo de uma pessoa e os processos cognitivos como crenças, valores 

e atitudes individuais
(92)

. 
Aceita as modificações físicas; 

identifica-se com o seu novo 

corpo; preocupa-se com estereótipo 

imposto pela sociedade (magreza 

ou corpo másculo).  

Reconhecem a utilidade das partes 

corporais; reconhecem diferenças 

de gênero; referem-se a si mesmas 

pelo nome e depois pelo pronome; 

insatisfação com a imagem 

corporal; busca incessante pela 

magreza exagerada.  

Aceitas as modificações físicas; 

reconhecem diferenças de gênero. 

NECESSIDADES PSICOESPIRITUAIS 
Necessidade de religiosidade e espiritualidade - É a necessidade dos seres humanos de estabelecer 

relacionamento dinâmico com um ser ou entidade superior, que tem como objetivo de sentir bem-estar 

espiritual e de ter crenças relativas a um sentido da importância da vida
(38)

. 
Necessita de um líder espiritual ou 

de atividades religiosas; suporte 

religioso e espiritual; misticismo 

delirante; extrema fé ou ateísmo; 

questionamentos dos padrões 

morais vigentes.  

Religião; crença no sobrenatural; 

força divina; espiritualidade.  

 

Religião; necessita de um líder 

espiritual ou de atividades 

religiosas. 

Fonte: Dados da pesquisa. João Pessoa - PB, 2013. 

 

Após a seleção dos indicadores empíricos relevantes para crianças hospitalizadas em 

uma Unidade de Terapia Intensiva e a aprovação do projeto pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

do HULW/UFPB, foram entregues os instrumentos às enfermeiras assistências da Unidade de 

Terapia Intensiva Pediátrica e às docentes das disciplinas Enfermagem em Saúde da Criança e 
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do Adolescente e Enfermagem em Terapia Intensiva da Universidade Federal da Paraíba. Para 

cada profissional, foi entregue um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice A) 

para ser assinado e o instrumento de avaliação (Apêndice B) e instruções para ser preenchido. 

Essa fase teve como objetivo verificar os indicadores considerados significativos, ou seja, 

aqueles que tiverem um IC ≥ 0,80, para serem incluídos na primeira versão do instrumento de 

coleta de dados. 

 Para que fossem validados os indicadores essenciais à construção do instrumento para 

crianças hospitalizadas em uma Unidade de Terapia Intensiva, foi solicitado aos enfermeiros e 

aos docentes para assinalar relevante e não relevante, como por exemplo, assinalar relevante 

nos indicadores que considerassem necessários na avaliação da criança em estado crítico, bem 

como analisar se o indicador estava dentro da necessidade adequada, observando repetições 

de indicadores em mais de uma necessidade. Foi reservado um espaço livre para sugestões, 

caso o participante julgasse necessário incluir um indicador, informando a necessidade e o 

indicador a ser acrescentado. 

Foram entregues doze instrumentos para serem preenchidos. Foram devolvidos onze, 

que constituíram a amostra participante da pesquisa. A tabela abaixo caracteriza a amostra. 

 

 

Tabela 1 – Caracterização dos participantes da pesquisa 

Caracterização do participante N f (%) 

SEXO 

Feminino 11 100% 

IDADE  

20-30 anos  1 9% 

31-40 anos 7 64% 

41-50 anos   3 27% 

NÍVEL DE EDUCAÇÃO EM ENFERMAGEM 

Especialista 4 36% 

Mestre 6 55% 

Doutor 1 9% 

ANOS DE EXPERIÊNCIA COMO ENFERMEIRA 

1 a 5 3 28% 

6 a 10 2 18% 

11 a 15 2 18% 

16 a 20 3 27% 

Mais de 26 1 9% 

ANOS DE EXPERIÊNCIA NA ÁREA DA PEDIATRIA 

1 a 5 3 30% 

6 a 10 3 30% 

11 a 15 2 20% 

16 a 20 1 10% 

Mais de 26 1 10% 

POSIÇÃO NA ENFERMAGEM 

Enfermeira assistencial 4 26% 
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Docente de enfermagem 2 18% 

Enfermeiro assistencial e docente 5 46% 

Fonte: Dados da pesquisa. João Pessoa - PB, 2013. 

 

Essa etapa teve início em maio e foi concluída em junho de 2013. As dificuldades 

encontradas foram: o tempo de devolução dos instrumentos para serem analisados; apesar de 

ter realizado um resumo do quantitativo de indicadores empíricos, houve reclamações com 

relação ao tamanho do instrumento, que continha cinco páginas, para classificação de 268 

indicadores empíricos. Embora tenham ocorrido algumas dificuldades, houve um bom retorno 

dos instrumentos, bem como a presteza e a compreensão das participantes. 

Após o recebimento dos instrumentos, eles foram conferidos quanto ao preenchimento 

correto. Os indicadores foram analisados, e os que tiveram IC ≥0,80 foram listados para serem 

incluídos na primeira versão do instrumento para crianças em estado crítico, na fase de coleta 

de dados. 

O quadro 4 mostra a relação dos indicadores empíricos validados por enfermeiros 

assistenciais da Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica do Hospital Universitário Lauro 

Wanderley e docentes da Universidade Federal da Paraíba. 

 

Quadro 4 – Índice de concordância dos indicadores empíricos analisados pelos enfermeiros 

assistenciais e docentes 

Necessidades Humanas Básicas IC 

NECESSIDADES PSICOBIOLÓGICAS 

Necessidade de oxigenação 

Taquipneia 1.0 

Batimento de asa do nariz 1.0 

Estertores  1.0 

Murmúrios vesiculares diminuídos 1.0 

Sibilos 1.0 

Saturação de oxigênio 1.0 

Murmúrios vesiculares aumentados 0.9 

Roncos 0.9 

Ventilação mecânica invasiva 0.9 

Ventilação mecânica não invasiva 0.9 

Intubação orotraqueal 0.9 

Gasometria arterial 0.9 

Apneia 0.8 

Bradpneia 0.8 

Pneumotórax 0.8 

Expectoração 0.8 

Tosse 0.8 

Secreção 0.8 

Modo controlado 0.8 

Modo controlado/assistido 0.8 

Obstrução do tubo orotraqueal 0.8 

Drenagem torácica 0.8 

Necessidades Humanas Básicas IC 

Fadiga  0.7 

Atelectasia 0.7 

Hiperpneia 0.6 

Intubação nasotraqueal 0.6 

Volume corrente 0.6 

Necessidade de hidratação 

Ingestão hídrica (volume, frequência) 1.0 

Alterações do turgor cutâneo 1.0 

Condições da mucosa oral 1.0 

Edema 0.9 

Fontanelas encovadas 0.9 

Olhos Encovados 0.9 

Oligúria 0.9 

Distúrbios ácido-básicos 0.9 

Distúrbios eletrolíticos 0.9 

Reposição de substâncias hidroeletrolíticas 0.8 

Desidratação 0.8 

Acidose metabólica 0.8 

Ph arterial 0.8 

Sede 0.7 

Necessidade de nutrição 

Vômitos 1.0 

Estado nutricional 0.9 

Obesidade 0.9 
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Necessidades Humanas Básicas IC 

Emagrecido 0.9 

Desnutrido 0.9 

Anorexia 0.9 

Caquético 0.9 

Terapia Nutricional Enteral (TNE) 0.8 

Terapia Nutricional Parenteral (TNP) 0.8 

Peso/Idade 0.8 

Utiliza a via oral para alimentação 0.7 

Impossibilitado de tolerar a NE 0.7 

Melhora do estado nutricional 0.7 

Polifagia 0.6 

Peso/Altura 0.6 

Altura/Idade 0.3 

Necessidade de eliminação 

Cateterismo vesical de alívio 1.0 

Cateterismo vesical de demora 1.0 

Constipação  1.0 

Drenos abdominais 1.0 

Micção nas 24 horas 1.0 

Ostomia 1.0 

Uso de diuréticos 1.0 

Uso de laxante 1.0 

Fezes 0.9 

Colostomia 0.8 

Pressão intra-abdominal (PIA) 0.8 

Vômitos 0.8 

Eliminação regular de resíduos intestinais 0.7 

Sudorese 0.7 

Eliminação urinária 0.6 

Necessidade de sono e repouso 

Sono agitado 1.0 

Sonolência 0.9 

Usa medicamentos sedativos 0.9 

Irritabilidade 0.9 

Características do sono 0.7 

Alterações no ambiente de dormir 0.7 

Excesso de sono 0.6 

Restabelece o cansaço físico 0.6 

Acorda durante a noite 0.4 

Falta de aproveitamento escolar 0.3 

Cochila durante o dia 0.1 

Necessidade de atividade física 

Movimenta-se adequadamente para a idade 1.0 

Hemiplegia 1.0 

Deficiência física 0.9 

Paralisia 0.9 

Paraplegia 0.9 

Atrofia de membros superiores ou inferiores 0.8 

Quando faz exercícios sente Taquicardia 0.7 

Independência na locomoção 0.7 

Marcha com dependência física de outra 

pessoa 

0.7 

Motricidade fina 0.7 

Macromotricidade 0.7 

Quando faz exercícios sente Cansaço  0.6 

Quando faz exercícios sente Vertigem 0.6 

Marcha descoordenada 0.6 

Necessidades Humanas Básicas IC 

Engatinha 0.6 

Marcha lenta 0.5 

Pratica atividade física 0.4 

Necessidade de sexualidade e reprodução 

Problemas relacionados a traumas  0.8 

Comportamentos sexuais de risco 0.8 

Iniciação sexual precoce 0.7 

Uso de álcool 0.6 

Uso de fumo  0.6 

Uso de outros métodos anticoncepcionais 0.5 

Uso de preservativos 0.4 

Comportamento sexual seguro 0.4 

Necessidade de cuidado corporal e ambiental 

Higiene bucal 0.9 

Capacidade para o autocuidado 0.8 

Exala odores desagradáveis 0.8 

Condições da higiene pessoal 0.7 

Banho no leito 0.7 

Quantidade de banhos diários  0.5 

Banho de banheira 0.4 

Banho de chuveiro 0.3 

Necessidade de integridade física  

Úlceras por pressão (UP) níveis: I, II, III, IV 1.0 

Equimoses 0.9 

Irritações cutâneas 0.9 

Palidez 0.9 

Pele seca 0.9 

Presença de lesões 0.9 

Condições da mucosa 0.9 

Couro cabeludo 0.9 

Hematomas 0.9 

Ictérica 0.9 

Dermatite de contato 0.9 

Etiologia da úlcera por pressão: Isquêmica  0.9 

Mancha 0.8 

Cor da pele 0.8 

Etiologia da úlcera por pressão: Secundária a 

um aumento de pressão externa 

0.8 

Cicatriz 0.6 

Textura da pele 0.6 

Acne (grau) 0.4 

Necessidade de regulação térmica 

Redução na temperatura corporal 1.0 

Presença de tremores 0.9 

Febre 0.9 

Alteração no sistema de termorregulação 0.8 

Rubor 0.8 

Elevação extrema na temperatura corporal  0.8 

Mudança de temperatura após banhos 0.6 

Necessidade de regulação hormonal 

Menstruação: intensidade 0.9 

Presença de doenças no sistema endócrino 0.9 

Simetria ou assimetria das mamas 0.8 

Diabetes Mellitus 0.8 

Hipotireioidismo 0.8 

Hipertireoidismo 0.8 

Hipopituitarismo 0.8 



83 

Necessidades Humanas Básicas IC 

Desenvolvimento da genitália adequado para 

a idade  

0.7 

Desenvolvimento testicular 0.7 

Menstruação: intervalo 0.6 

Menstruação: duração 0.6 

Distúrbios pré-menstruais 0.6 

Alteração no crescimento 0.6 

Necessidade de regulação neurológica 

Diminuição nos reflexos  1.0 

Desorientações 1.0 

Rigidez de nuca 1.0 

Glasgow adaptada para crianças: abertura 

ocular 

1.0 

Glasgow adaptada para crianças: resposta 

verbal - crianças maiores 

1.0 

Glasgow adaptada para crianças: resposta 

verbal - lactentes e crianças pequenas 

1.0 

Glasgow adaptada para crianças: resposta 

motora 

1.0 

Sonolento 1.0 

Crises convulsivas 1.0 

Consciente  0.9 

Orientado 0.9 

Confuso 0.9 

Obnubilado 0.9 

Torporoso 0.9 

Condições da pupila 0.9 

Delírios 0.9 

Perímetro Cefálico 0.9 

Irritabilidade meníngea 0.9 

Letárgico 0.8 

Diminuição nas Atividades Motoras 0.8 

Pressão Intracraniana (PIC) 0.8 

Reflexos de Moro 0.8 

Reflexo de Babinski 0.8 

Irritabilidade paradoxal 0.8 

Reflexo de Preensão 0.7 

Sinal de Brudzinski positivo 0.7 

Sinal de Kernig positivo 0.7 

Necessidade de regulação imunológica 

Susceptibilidade a infecções  1.0 

Alergias 1.0 

Calendário vacinal incompleto 0.9 

Calendário vacinal completo  0.8 

Susceptibilidade aumentada a doenças 

preveníveis por vacinas 

0.6 

Necessidade de regulação crescimento celular e 

desenvolvimento funcional 

Aparecimento da competência da linguagem 0.9 

Aparecimento da competência motora 0.8 

Aparecimento da competência cognitiva 0.8 

Aparecimento da competência social 0.8 

Aparecimento da competência emocional 0.8 

Problemas relacionados ao crescimento e 

desenvolvimento: ritmo do crescimento: 

lento 

0.7 

Perímetro torácico 0.6 

Necessidades Humanas Básicas IC 

Padrões normativos do crescimento físico 0.6 

Problemas relacionados ao crescimento e 

desenvolvimento: Ritmo do crescimento: 

constante 

0.5 

Ritmo do crescimento lento 0.5 

Ritmo do crescimento constante 0.5 

Crescimento físico 0.4 

Necessidade de regulação vascular 

Perfusão periférica 1.0 

Cianose periférica 1.0 

Choque 1.0 

Cateter Central de Inserção Periférica 

(CCIP) 

1.0 

Cateter venoso central 1.0 

Arritmias Cardíacas 1.0 

Pulso frequência 0.9 

Pulso tipo 0.9 

Doenças cardiovasculares 0.9 

Ritmo cardíaco 0.9 

Cianose central 0.9 

Doenças cérebro-vasculares 0.8 

Edema 0.8 

Pressão arterial média (PAM) 0.7 

Cateter de Swan-Ganz 0.7 

Pressão da aorta (PAO) 0.5 

Pressão do átrio direito (PAD) 0.5 

Necessidade de sensopercepção 

Presença de dor: data de início  1.0 

Presença de dor: localização 1.0 

Presença de dor: intensidade 1.0 

Presença de dor: duração 1.0 

Presença de dor: periodicidade dos episódios 

dolorosos 

1.0 

Diplopia 0.9 

Comprometimento da visão 0.9 

Fotofobia  0.8 

Cegueira 0.8 

Ptose 0.8 

Conjuntivas ictéricas 0.8 

Comportamento não verbal de dor 0.8 

Deficiência auditiva 0.7 

Implante coclear (IC) 0.7 

Usa óculos 0.5 

Aparelho de amplificação sonora individual 

(AASI) 

0.5 

Cores vibrantes chamam a atenção 0.4 

Necessidade de terapêutica e de prevenção 

Recebe cuidados dirigidos para (promoção, 

manutenção; recuperação da saúde). 

0.8 

Recebe tratamento medicamentoso 0.6 

Medicações guardadas e etiquetadas, em 

locais específicos para garantir o uso seguro. 

0.5 

NECESSIDADES PSICOSSOCIAIS 

Necessidade de segurança emocional 

Ansiedade 1.0 

Depressão 1.0 

Insegurança 1.0 
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Necessidades Humanas Básicas IC 

Medo 0.9 

Reage agressivamente  0.9 

Chora 0.9 

Estabilidade emocional 0.8 

Grita 0.7 

Necessidade de amor, aceitação 

Apatia 0.8 

Irritabilidade 0.7 

Necessidade de comunicação 

Uso da linguagem não verbal (choro, 

expressão facial) 

1.0 

Distúrbios na fala 0.9 

Mutismo 0.8 

Linguagem verbal: palavra falada 0.7 

Necessidade de criatividade 

Desenvolve trabalhos manuais ou que use a 

criatividade 

0.5 

Necessidade de educação para a 

saúde/aprendizagem 

Ambiente estimulante  0.7 

Conhecimento sobre seu estado de saúde 0.7 

Não adesão ao regime terapêutico 0.7 

Necessidades Humanas Básicas IC 

Promovido orientação antecipada 0.6 

Necessidade de Gregária 

Evita os familiares  0.8 

Bom relacionamento no lar  0.6 

Tem amigos 0.6 

Necessidade de recreação e de lazer 

A brincadeira exerceu função terapêutica 0.8 

Brinca com outras crianças 0.7 

Usa meios eletrônicos para comunicação e 

diversão 

0.6 

Ouvi histórias infantis 0.5 

Participa de atividades em grupo 0.5 

Ocupa o tempo livre com atividades 

esportivas  

0.4 

Necessidade de autoimagem 

Aceitas as modificações físicas 0.8 

Reconhecem diferenças de gênero 0.6 

NECESSIDADES PSICOESPIRITUAIS 

Necessidade de Religiosidade e Espiritualidade 

Necessita de um líder espiritual ou de 

atividades religiosas 

0.7 

Religião 0.6 

Fonte: Dados da pesquisa. João Pessoa - PB, 2013. 

 

 Dos 268 indicadores empíricos, foram validados 173, o que possibilitou a estruturação 

da primeira versão do instrumento (Figura 3). Desses, 159 foram das necessidades 

psicobiológicas, 14, das necessidades psicossociais, e a necessidade psicoespiritual não obteve 

indicador validado. A partir desse resultado, foi estruturado um instrumento prévio, colocando 

os indicadores correspondentes de cada necessidade. 

Na necessidade de oxigenação, foi incluso o item frequência respiratória, por 

possibilitar que o enfermeiro identifique o tipo de respiração e classifique-o de acordo com 

seu julgamento. O item Pneumotórax foi retirado por ser um diagnóstico médico. O item 

intubação nasotraqueal não alcançou o IC 0,80 e não foi validado, mas como o item intubação 

orotraqueal foi validado e se constatou que, para entubar um paciente, são utilizadas as duas 

vias, foi decidido que permaneceria o item intubação nasotraqueal, para que o enfermeiro 

pudesse assinalar no instrumento em qual via a criança foi entubada. Para o item obstrução do 

tubo orotraqueal, foi sugerida e aceita a reelaboração para obstrução do tubo, o que possibilita 

ao enfermeiro assinalar o item independente da via de intubação. Para o item drenagem 

torácica, foram acrescentados o registro do volume e as características. Os itens fadiga, 

atelectasia e volume corrente não alcançaram o IC≥ 0,80. 

 Na necessidade de hidratação, foi retirado o item desidratação, por ser identificado 

como diagnóstico de enfermagem. Foi sugerida e aceita a inclusão do item fontanela 

abaulada, uma vez que foi validado o item fontanela deprimida, e ambos são indicadores 
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observados na criança com hiperhidratação e desidratação respectivamente. Outro item 

sugerido e aceito foi choro sem lágrima, que também é um sinal de desidratação. O item sede 

não alcançou o IC ≥ 0,80.  

 Na necessidade de nutrição os itens desnutrido e obesidade foram retirados por serem 

identificados como diagnósticos de enfermagem. O item vômito estava presente na 

necessidade de nutrição e de eliminação e foi sugerido e aceito que a necessidade de 

eliminação era a mais adequada para esse item, pois o vômito é considerado perda de líquido, 

que é contabilizada no balanço hídrico da criança. Outra sugestão foi incluir apenas o item via 

de nutrição. Essa sugestão foi aceita, mas se mantiveram as outras opções que identificavam a 

via de alimentação e acrescentaram-se os itens oral, SNG (Sonda nasogástrica) e SOG (Sonda 

orogástrica) como outras vias de alimentação. Os itens polifagia, peso/altura, altura/idade não 

foram validados, mas permaneceram no instrumento por sua importância na identificação 

dessas necessidades. Os itens utiliza a via oral para alimentação, impossibilitado de tolerar a 

NE (Nutrição enteral) e melhora do estado nutricional não alcançaram o IC ≥0,80. 

 Na necessidade de eliminação, foi retirado o item constipação, por ser um 

diagnóstico de enfermagem. No item fezes, acrescentaram-se os itens quantidade e 

características. Foram retirados os itens cateterismo vesical de demora e cateterismo vesical 

de alívio, que foram substituídos por SVD (sonda vesical de demora) e SVA (sonda vesical de 

alívio). O item colostomia foi validado e retirado do instrumento, por conter o item ostomias, 

em que foi destinado um espaço para o enfermeiro registrar o tipo de ostomia. O item micção 

nas 24 horas foi reescrito para diurese com o registro do volume e das características. O item 

oligúria foi retirado da necessidade de hidratação para a necessidade de eliminação. Os itens 

sudorese, eliminação urinária e eliminação regular de resíduos intestinais não foram 

validados. 

 Na necessidade de sono e repouso, os itens falta de aproveitamento escolar, 

características do sono, excesso de sono, cochila durante o dia, acorda durante a noite, 

restabelece o cansaço físico e alterações no ambiente de dormir não alcançaram o IC≥ 0,80. 

Os itens sonolência, sono agitado, usa medicamentos sedativos e irritabilidade foram 

validados. 

 Na necessidade de atividade física, os itens movimenta-se adequadamente para a 

idade, deficiência física, atrofia de membros superiores ou inferiores, hemiplegia, paralisia, 

paraplegia foram validados e inclusos no instrumento. Os itens: quando faz exercícios sente 

vertigem, independência na locomoção, marcha descoordenada, pratica atividade física, 

quando faz exercícios sente cansaço, quando faz exercícios sente taquicardia, marcha com 
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dependência física de outra pessoa, marcha descoordenada, marcha lenta, engatinha, 

motricidade fina, macromotricidade não obtiveram o IC≥ 0,80. 

 Na necessidade de sexualidade e reprodução, foram validados os itens problemas 

relacionados a traumas e comportamentos sexuais de risco, mas essa necessidade foi retirada 

por não abarcar toda a clientela da unidade, uma vez que a faixa etária da UTIP é de um mês a 

14 anos, resumindo a avaliação dessa necessidade em uma faixa etária pequena. 

 Na necessidade de cuidado corporal e ambiental, os itens quantidade de banhos 

diários, condições da higiene pessoal, banho de chuveiro, banho de banheira, banho no leito, 

não alcançaram o IC≥ 0,80, mas permaneceram no instrumento. Os itens higiene bucal, 

capacidade para o autocuidado, exala odores desagradáveis foram validados e incluídos no 

instrumento. 

 Na necessidade de integridade física, foram acrescentados os itens infusões venosas, 

características da pele, mucosa ressecada, mucosa hidratada, turgor cutâneo diminuído. O 

item couro cabeludo foi reescrito para condições do couro cabeludo e destinado um espaço 

para sua descrição. Os itens etiologia da úlcera por pressão (isquêmica, secundária a um 

aumento de pressão externa), Úlceras por Pressão (UP) níveis (I, II, III, IV) também foram 

identificados como diagnósticos e retirados do instrumento.  

 Na necessidade de regulação térmica, foi retirado o item febre, por ser um 

diagnóstico de enfermagem. O item mudança de temperatura após banhos não alcançou 80% 

de concordância dos participantes.  

 Na necessidade de regulação hormonal, os itens Diabetes Mellitus, 

Hipotireioidismo, Hipertireoidismo e Hipopituitarismo foram retirados por serem 

diagnósticos médicos, e documentados no prontuário da criança, não havendo a necessidade 

de incluir no instrumento. Os itens menstruação intervalo, menstruação duração não foram 

validados, mas permaneceram no instrumento. Somente o item menstruação intensidade 

alcançou 80% de concordância. Os itens dismenorreia, corrimento vaginal, polução noturna e 

alteração no crescimento foram acrescentados a essa necessidade. 

 Na necessidade de regulação neurológica, os itens consciente, orientado, letárgico, 

confuso, sonolento, obnubilado, torporoso, condições da pupila, crises convulsivas, 

diminuição nos reflexos e atividades motoras, delírios, desorientações, pressão intracraniana 

(PIC), reflexo de moro, irritabilidade paradoxal, irritabilidade meníngea, rigidez de nuca, 

Escala de coma de Glasgow adaptada para crianças: Abertura ocular, Resposta Verbal - 

Crianças maiores, Resposta Verbal - Lactentes e crianças pequenas, Resposta Motora 
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alcançaram o IC ≥ 0,80. Os itens Reflexo de Preensão, Sinal de Brudzinski positivo e Sinal de 

Kernig positivo não alcançaram o IC ≥ 0,80.  

 Na necessidade de sensopercepção, foram acrescentadas uma escala de dor e a escala 

de sedação de Ramsay. O item deficiência auditiva não foi validado, mas permaneceu no 

instrumento, devido à sua importância para avaliar a sensopercepção. 

 Na necessidade de regulação imunológica, só alcançaram o IC 0,80 os itens alergias, 

calendário vacinal completo, calendário vacinal incompleto e susceptibilidade a infecções, 

sendo acrescentado o item sepse. 

 Na necessidade de regulação do crescimento celular e funcional, alcançaram 80% 

de concordância entre os participantes os itens aparecimento da competência motora, 

aparecimento da competência cognitiva, aparecimento da competência social, aparecimento 

da competência da linguagem e aparecimento da competência emocional, no entanto não 

foram inclusos no instrumento por serem considerados pela pesquisadora e sua orientadora 

difícil de serem avaliados em uma criança hospitalizada em uma Unidade de Terapia 

Intensiva Pediátrica, devido ao fato de a criança estar em um estado crítico, o que dificulta 

avaliá-la para identificar esses indicadores. Por esse motivo, essa necessidade foi retirada do 

instrumento. 

 Na necessidade de regulação vascular, os itens doenças cardiovasculares e doenças 

cérebro-vascular, apesar de terem alcançado IC acima de 0,80, foram retirados do instrumento 

por serem diagnóstico médico. O mesmo aconteceu com o item arritmias cardíacas por ser 

identificado como diagnóstico de enfermagem. Os itens frequência cardíaca e pressão arterial 

foram acrescentados ao instrumento. 

 Na necessidade de terapêutica, foi validado apenas o item recebe cuidados dirigidos 

para promoção, manutenção, recuperação da saúde. Por ser insuficiente para avaliar essa 

necessidade, ela foi retirada do instrumento. 

 Na necessidade de segurança emocional, os itens ansiedade, depressão, insegurança 

e medo foram retirados por serem diagnósticos de enfermagem. Na necessidade de amor e 

aceitação, o item validado foi apatia, que foi reelaborado pela pesquisadora para apática. 

Como esse foi o único item validado nessa necessidade, ele foi transferido para a necessidade 

de segurança emocional, como também o item evita os familiares foi substituído por vínculo 

com os familiares da necessidade de gregária. 

As necessidades de educação para a saúde/aprendizagem e criatividade não 

obtiveram itens validados. Na necessidade de autoimagem, foi validado o item aceita as 
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modificações físicas, mas essa necessidade foi retirada tendo em vista que esse item só avalia 

uma faixa etária das crianças hospitalizadas na referida unidade. 

 Na necessidade de recreação e lazer, o item a brincadeira exerceu função terapêutica 

também foi validado e retirado do instrumento. Mesmo não sendo validados foram 

acrescentados os itens tipo de atividades desenvolvidas e a participação ou não nas mesmas.  

 A necessidade de religiosidade e espiritualidade não obteve item validado. No 

entanto, foi destinado um espaço para a enfermeira documentar a religião da criança e sua 

família ou se seguem alguma fé, por se entender que essa necessidade ajuda a criança e sua 

família a enfrentarem o momento de dor e de sofrimento e a encontrar conforto em sua crença 

religiosa.  

 Diante dos indicadores validados, das sugestões aceitas com alterações realizadas, foi 

estruturada a primeira versão do instrumento. A figura 3, abaixo, mostra o instrumento com as 

correções. Os itens na cor azul foram acrescentados ao instrumento pela pesquisadora e sua 

orientadora; os itens na cor vermelha foram validados pelos participantes, mas foram 

retirados; na cor verde, são os itens que não foram validados, mas permaneceram no 

instrumento, e os itens tachados foram identificados como diagnósticos de enfermagem e 

médico, por isso, foram retirados. 
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Figura 3 – Primeira versão do instrumento com as alterações e as sugestões dos participantes  

 

 

1. IDENTIFICAÇÃO: 

Nome: Idade: 

Enfermaria: Nº Prontuário Data de admissão:      /      / 

 

Procedência: 

Sexo: 

 M 

F 

Escolaridade: Data Nascimento:       /       /         
Endereço: Cidade: Fone: 
Nome Acompanhante: 

2. INTERNAÇÕES ANTERIORES/QUEIXA PRINCIPAL 

Doença crônica Não 

Sim _____________ 

Cirurgia e hospitalização 

Não Sim  __________________ 

_____________________________ 

Queixa atual: __________________________ 

_____________________________________ 

Diagnóstico Médico:____________________ 

3. SSVV E MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS 

T____ºC FR____irpm PA____mmHg P____bpm FC____bpm Peso____Kg Est.____m 

PC ____ PT ____ 

4 EXAME FÍSICO 

Necessidades Humanas Básicas 

Oxigenação 

 

 

oxigênio: ______Gasometria arterial: _____ Drenagem torácica: Volume: ___________ Características: 

______________ 

Hidratação 

Ingestão hídrica: Volume: ________ Frequência: ________ Alterações do turgor cutâneo Condições da mucosa 

oral: __________ Edema Reposição de Substâncias Hidroeletrolíticas Fontanelas: Deprimida Abauladas 

Olhos Encovados Choro sem lágrima idratação Acidose metabólica Distúrbios ácido-básicos 

Distúrbios eletrolíticos Ph arterial: __________ 

Nutrição 

Estado nutricional: ____________    

Peso/Idade: ______ Peso/Altura: __________ Altura/idade: ________ Via de alimentação:  

 

Eliminação 

 Fezes: Quantidade ___________Características __________ Diurese: Volume 

___________ Características ____________ Oligúria Uso de diuréticos Uso de laxanteVômitos Ostomias: 

_________________ Pressão intra-abdominal (PIA): _______ SVA SVD Drenos abdominais 

Sono e Repouso 

Sonolência Sono agitado Usa medicamentos sedativos Irritabilidade  

Atividade Física 

Movimenta-se adequadamente para a idade Deficiência física: _________Atrofia de membros superiores ou 

inferiores Hemiplegia Paralisia Paraplegia 

Sexualidade e reprodução 

Problemas relacionados a traumas  Comportamentos sexuais de risco  

Cuidado Corporal e ambiental 

Condições da higiene pessoal: __________ Banho: chuveiro Banheira No leito Quantidade de banhos diários: 

________ Higiene bucalExala odores desagradáveis Capacidade para o autocuidado  

Integridade Física 

Infusões venosas: Sim Não Equimoses Irritações cutâneas Mancha Palidez Pele seca Característica da 

pele:___________ Cor da pele: ________ Presença de lesões Condições da mucosa Mucosa ressecada  

Mucosa hidratada Turgor cutâneo diminuído Condições do couro cabeludo: __________ Hematomas Ictérica 

Dermatite de contato Etiologia da úlcera por pressão: Isquêmica Secundária a um aumento de pressão externa 

Úlceras por pressão (UP) níveis:I II III IV 

DIVISÃO DE ENFERMAGEM 

Sistematização da Assistência de Enfermagem da Unidade de  

Terapia Intensiva Pediátrica 
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Regulação Térmica 

Alteração no sistema de termorregulação Presença de tremores Rubor Febre Elevação extrema na 

temperatura corporal Redução na temperatura corporal 

Regulação Hormonal 

Mamas: ca ca Menstruação: Intervalo: ___________ Duração: _____________ Intensidade: 

________________ Dismenorreia Corrimento vaginal Polução noturna Alteração no crescimento Presença 

de doenças no sistema endócrino:  

Regulação Neurológica 

Consciente Orientado Letárgico Confuso Sonolento Obnubilado Torporoso Condições da Pupila: 

_______ Crises Convulsivas Diminuição nos Reflexos e Atividades Motoras Delírios Desorientações 

Pressão Intracraniana (PIC):__________ Reflexo de Moro Irritabilidade paradoxal Irritabilidade meníngea 

Rigidez de nuca Escala de coma de Glasgow adaptada para crianças: Abertura ocular: _____ Resposta verbal - 

Crianças maiores: ______ Resposta verbal - Lactentes e crianças pequenas:______ Resposta Motora: ________ 

Regulação Imunológica 

Calendário vacinal: Completo Incompleto Susceptibilidade a infecções Sepse Alergias 

Regulação Crescimento Celular e desenvolvimento funcional 

Aparecimento da competência:Motora Cognitiva Social Linguagem  Emocional 

Regulação Vascular 

Pulso: Tipo _________ Ritmo cardíaco: ___________ -vascular 

Ausculta cardíaca: Bulhas cardíacas Perfusão periférica: _____________Cianose periférica Cianose 

central Cateter Central de Inserção Periférica (CCIP) Cateter Venoso Central Choque  Cardíacas 

Sesnsopercepção (visual, auditiva, tato, paladar, dolorosa)/ 

Fotofobia Cegueira Diplopia Ptose Conjuntivas ictéricas Comprometimento da visão Deficiência auditiva 
Comportamento não verbal de dor Início da dor: ___/___/___ Localização: ____________ Intensidade: __________ Duração: 

___________ Periodicidade dos episódios dolorosos: ___________  

Tato: _____________ Paladar: ______________ Escala de dor:  

Escala de Sedação de Ramsay: 

Grau 1 Ansioso, agitado;  Grau 2 Cooperativo, orientado e tranquilo;  Grau 3 Dormindo, sonolento e respondendo fácil a 

comandos;  Grau 4 Dormindo, respondendo a estímulos na glabela;  Grau 5 Dormindo e respondendo lentamente à pressão 

na glabela;  Grau 6 Dormindo e não respondendo à pressão na glabela. 

Segurança emocional /Amor e aceitação/ Gregária/Auto-imagem 

Estabilidade emocional  Chora Apática Vínculo com os 

familiares: _____________ Aceita as modificações físicas 

Comunicação 

 

Educação para a saúde e aprendizagem/Terapêutica 

Recebe cuidados dirigidos para promoção, manutenção, recuperação da saúde 

Recreação e lazer/Criatividade 

Atividade desenvolvida: _________ Participa das atividades Não participa das atividades 

Religiosidade e 

espiritualidade:______________________________________________________________________________ 

 
 

5. IMPRESSÕES DA ENFERMEIRA, INTERCORRÊNCIAS ou OBSERVAÇÕES: 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

 

Enfermeira: COREN: Data: ______/______/______ 
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4.4.2 Segunda etapa: desenvolvimento dos enunciados de diagnósticos e intervenções de 

enfermagem 

 

Figura 4 – Trajetória metodológica da 2° etapa 

 

Fonte: Silva (2013) 

 

O Conselho Internacional de Enfermeiros (CIE) recomenda que, para compor os 

enunciados de diagnósticos e intervenções de enfermagem, seja usado o Modelo de Sete 

Eixos da CIPE
®
 versão 2011. Para a construção de diagnósticos de enfermagem, são 

apontadas as seguintes diretrizes: incluir, obrigatoriamente, um termo do eixo Foco e um 

termo do eixo Julgamento; incluir termos adicionais, conforme a necessidade dos eixos: Foco, 

Julgamento, Cliente, Localização e Tempo. Para a construção de enunciados relacionados a 

intervenções de enfermagem, indicam-se as seguintes diretrizes: incluir, obrigatoriamente, um 

termo do eixo Ação e um termo Alvo, considerado como termo de qualquer um dos eixos, 

com exceção do eixo Julgamento. Podem-se incluir termos adicionais dos eixos Foco, Cliente, 

Localização, Meios e Tempo
(99)

. 

Na CIPE
®

 versão 2.0, o diagnóstico de enfermagem é conceituado como um nome 

dado pelo enfermeiro a uma decisão sobre um fenômeno que é o foco da intervenção de 

enfermagem
(99)

. As necessidades afetadas no paciente são identificadas pelos enfermeiros por 

meio da coleta de dados. Em um processo de raciocínio clínico, essas necessidades são 

identificadas com a interpretação e o agrupamento dos dados coletados e formulados 

diagnósticos de enfermagem, para os quais são estabelecidas propostas para solucionar o 

fenômeno. Esse processo de raciocínio clínico é mental e deve ser guiado por um referencial 

teórico
(100)

. 

Em diferentes perspectivas, o termo diagnóstico é utilizado como a segunda fase do 

processo de enfermagem, correspondendo à análise dos dados coletados e à avaliação do 
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estado de saúde do cliente; como um julgamento clínico em que o estado de saúde do paciente 

é descrito através do enunciado de diagnóstico de enfermagem, quando se utiliza uma 

taxonomia para identificar um diagnóstico de enfermagem que explicite a situação de saúde 

de um paciente. Assim, é descrito como o resultado de um Processo Diagnóstico, o qual é 

definido como um modo de identificar um problema de saúde do paciente e de avaliar os 

fatores etiológicos que o estão determinando
(101)

. 

Para o autor supracitado, a decisão quanto ao diagnóstico de enfermagem envolve 

habilidades cognitivas, interpessoais e atitudes do profissional. O pensamento crítico se 

apresenta como habilidade essencial no processo diagnóstico em enfermagem. O pensamento 

crítico é entendido como um pensamento reflexivo, que consiste em avaliar corretamente as 

declarações e é focado na decisão acerca do que se acredita ou não. Consiste, ainda, na 

capacidade de saber questionar e responder às questões que requerem habilidades para 

analisar, sintetizar e avaliar informações, sendo entendido como uma habilidade que pode ser 

aprendida e desenvolvida. 

Para determinar os diagnósticos de enfermagem, é necessário utilizar uma linguagem 

padronizada. A identificação dos diagnósticos de enfermagem neste estudo foi realizada a 

partir do agrupamento dos indicadores empíricos identificados na primeira etapa, utilizando o 

livro “Diagnósticos, resultados e intervenções de enfermagem para clientes hospitalizados nas 

unidades clínicas do HULW/UFPB utilizando a CIPE
®

”, seguindo as diretrizes do CIE
(99)

, 

foram construídos os enunciados de diagnósticos e intervenções de enfermagem, atendendo o 

que reza a Norma ISO 18.104: Integração de um Modelo de Terminologia de Referência para 

Enfermagem
(102)

. Alguns dos diagnósticos de enfermagem apresentados abaixo foram 

identificados por indicadores agrupados em várias necessidades.  

O quadro 5 mostra os diagnósticos de enfermagem com os indicadores que 

possibilitam sua identificação.  

  

Quadro 5 - Seleção dos diagnósticos de enfermagem de acordo com os indicadores empíricos 

validados no estudo. 

DIAGNÓSTICOS/RESULTADOS 

DE ENFERMAGEM 

SELECIONADOS 

AGRUPAMENTO DOS INDICADORES EMPÍRICOS 

Necessidade de oxigenação 

 Padrão respiratório prejudicado 

 Limpeza de vias aéreas ineficaz 

 Dispneia __________ (discreta, 

intensa, moderada) 

Taquipneia; bradpneia; apneia; hiperpneia; batimento de asa do 

nariz; estertores; expectoração; ausculta pulmonar (murmúrios 

vesiculares aumentados ou diminuídos, roncos, sibilos); tosse; 

secreção; ventilação mecânica (invasiva, não invasiva, modo 
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 Ventilação mecânica controlado, modo assistido/controlado); intubação (orotraqueal, 

nasotraqueal); obstrução do tubo; saturação de oxigênio; gasometria 

arterial; drenagem torácica (volume, características). 

Necessidade de hidratação 

 Desidratação________ 

(especificar o grau) 

 Desequilíbrio de líquidos e 

eletrólitos 

Ingestão hídrica (volume, frequência); alterações do turgor cutâneo; 

condições da mucosa oral; reposição de substâncias 

hidroeletrolíticas; edema; fontanelas (deprimida, abauladas); olhos 

encovados; choro sem lágrima; acidose metabólica; distúrbios 

acidobásicos; distúrbios eletrolíticos; Ph arterial.  

Necessidade de nutrição 

 Obesidade 

 Desnutrição___ (especificar o 

grau) 

 Estado nutricional normal 

 Alimentação por sondas 

 Alimentação Parenteral 

Estado nutricional; anorexia; emagrecido; caquético; polifagia; 

peso/idade; peso/altura; altura/idade; via de alimentação (oral, 

Terapia Nutricional Enteral (TNE), Terapia Nutricional Parenteral 

(TNP), SNG, SOG). 

Necessidade de eliminação 

 Constipação 

 Retenção urinária 

 Diarreia 

 Vômito 

Fezes (quantidade, características); diurese (volume, 

características); oligúria; uso de diuréticos; uso de laxante; vômitos; 

ostomias; pressão intra-abdominal (PIA); SVA; SVD; drenos 

abdominais. 

Necessidade de sono e repouso 

 Sono e repouso prejudicado 

 Sono e repouso preservado 

Sonolência; sono agitado; usa medicamentos sedativos; 

irritabilidade. 

Necessidade de atividade física 

 Deambulação prejudicada 

 Nível de força dos membros 

diminuído 

Movimenta-se adequadamente para a idade; deficiência física; 

atrofia. de membros superiores ou inferiores; Hemiplegia; Paralisia; 

Paraplegia. 

Necessidade de cuidado corporal e ambiental 

 Higiene corporal prejudicada 

 Higiene oral prejudicada 

Condições da higiene pessoal (banho de chuveiro, na banheira, no 

leito); quantidade de banhos diários; higiene bucal; exala odores 

desagradáveis; capacidade para o autocuidado. 

Necessidade de integridade física 

 Úlcera por pressão _________ 

(especificar a localização e o 

estágio) 

 Integridade da pele prejudicada 

 Membrana da mucosa oral 

prejudicada 

Infusões venosas; equimoses; irritações cutâneas; mancha; palidez; 

pele seca; característica da pele; cor da pele; presença de lesões; 

condições da mucosa; mucosa ressecada; mucosa hidratada; turgor 

cutâneo diminuído; couro cabeludo; hematomas; ictérica; dermatite 

de contato. 

Necessidade de regulação vascular 

 Perfusão tissular ineficaz 

 Arritmia 

 Perfusão periférica prejudicada 

 Risco de Choque 

Pulso (tipo, ritmo cardíaco); ausculta cardíaca (Bulhas cardíacas); 

perfusão periférica; cianose periférica; cianose central; cateter 

central de inserção periférica (CCIP); cateter venoso central; 

Choque. 

Necessidade de Regulação térmica 

 Temperatura corporal 

aumentada (Hipertermia) 

 Temperatura corporal 

diminuída (Hipotermia) 

 Termorregulação ineficaz 

Alteração no sistema de termorregulação; presença de tremores; 

rubor; Rubor; elevação extrema na temperatura corporal; redução 

na temperatura corporal. 

 

Necessidade psicobiológica - Regulação hormonal 

 Menorragia Menstruação (intervalo, duração, intensidade); dismenorreia; 

corrimento vaginal; polução noturna; alteração no crescimento. 

Necessidade psicobiológica - Regulação imunológica 

 Risco de infecção 

 Calendário vacinal incompleto 

Alergias, calendário vacinal (completo, incompleto); 

susceptibilidade a infecções; Sepse. 

Necessidade de regulação neurológica 
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 Coma grave 

 Convulsão 

 Comprometimento 

neuropsicomotor 

Consciente; orientado; letárgico; confuso; sonolento; obnubilado; 

torporoso; condições da pupila; crises convulsivas; diminuição nos 

reflexos e atividades motoras; delírios; desorientações; pressão 

intracraniana (PIC); reflexo de moro; irritabilidade paradoxal; 

irritabilidade meníngea; rigidez de nuca. Escala de coma de 

Glasgow adaptada para crianças: Abertura ocular; Resposta Verbal 

- Crianças maiores; Resposta Verbal - Lactentes e crianças 

pequenas; Resposta Motora. 

Necessidade de sensopercepção 

 Visão diminuída 

 Audição diminuída 

 Dor _________ (especificar a  

intensidade) 

Fotofobia; cegueira; diplopia; ptose; conjuntivas ictéricas; 

comprometimento da visão; deficiência auditiva; comportamento 

não verbal de dor; dor (início, localização, intensidade, duração, 

periodicidade dos episódios dolorosos). Tato; Paladar; Escala de 

dor; Escala de Sedação de Ramsay. 

Necessidade de segurança emocional 

 Ansiedade ___________ 

(especificar o grau) 

 Medo _________(especificar) 

Estabilidade emocional; chora; apática; evita os familiares. 

Necessidade de comunicação 

 Comunicação prejudicada Distúrbios na fala; mutismo; uso da linguagem não verbal (choro, 

expressão facial). 

Necessidade de recreação e de laser 

 Atividades de recreação 

deficientes 

Atividade desenvolvida; participa das atividades; não participa das 

atividades.  

Necessidade de religiosidade e de espiritualidade 

 Angústia espiritual _______________________ 

Fonte: Dados da pesquisa. João Pessoa - PB, 2013. 

 

 Para confirmar se os diagnósticos de enfermagem apresentados acima estavam de 

acordo com a realidade das Unidades de Terapia Intensiva Pediátricas, foi realizada uma 

pesquisa para analisar estudos desenvolvidos em Unidades de Terapia Intensiva (UTI), que 

identificaram diagnósticos de enfermagem. Contudo, não foi encontrado nenhum estudo em 

UTIs pediátricas. A seguir, são relatados os estudos desenvolvidos em UTIs adulto, 

evidenciando os diagnósticos de enfermagem mais frequentes: risco de infecção, integridade 

da pele prejudicada, mobilidade física prejudicada, troca de gases prejudicada, comunicação 

ineficaz, constipação, padrão respiratório ineficaz e desobstrução ineficaz de vias aéreas
(103)

. 

No estudo de Chianca, Lima e Salgado
(100)

, foram identificados os diagnósticos: risco de 

infecção, integridade da pele prejudicada, desobstrução ineficaz de vias aéreas, padrão 

respiratório ineficaz, mobilidade física prejudicada, perfusão tissular periférica ineficaz, risco 

de constipação e ansiedade. Esses estudos evidenciam que houve uma constante nos 

diagnósticos identificados nos dois estudos, que estão de acordo com os diagnósticos de 

enfermagem discutidos nesta pesquisa. 

 Tomando como base os enunciados de diagnósticos de enfermagem e os indicadores 

validados, foram elaborados enunciados de intervenções de enfermagem, finalizando com a 

segunda parte do instrumento, denominada de planejamento de enfermagem com a 
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avaliação de enfermagem. O quadro 6, abaixo, mostra os enunciados de intervenções de 

enfermagem para a estruturação do instrumento. 

 

Quadro 6 – Intervenções de enfermagem elaboradas para estruturação do instrumento  

Diagnóstico de Enfermagem Intervenções de Enfermagem 

Necessidade de oxigenação 

 Padrão respiratório prejudicado 

 Limpeza de vias aéreas ineficaz 

 Dispneia __________ (discreta, intensa, 

moderada) 

 Ventilação mecânica 

 

 

 

 

 

de pulso. 

tubo endotraqueal 

diariamente. 

insuflado com o volume mínimo. 

fornecida. 

 

Taquipneia; Bradpneia; Apneia; Hiperpneia; Batimento de 

asa do nariz; Estertores; Expectoração; Ausculta pulmonar 

(murmúrios vesiculares aumentados ou diminuídos, 

(invasiva, não invasiva, Modo controlado, modo 

assistido/controlado); Intubação (orotraqueal, 

nasotraqueal); Obstrução do tubo; Saturação de oxigênio; 

Gasometria arterial; Drenagem torácica (volume, 

características). 

Necessidade de hidratação 

 Desidratação________ (especificar o grau) 

 Desequilíbrio de líquidos e eletrólitos restrição, registrando aceitação. 

hidratação venosa. 

câimbras musculares. 

 

condições da mucosa oral. 

 

Ingestão hídrica (volume, frequência); alterações do turgor 

cutâneo; condições da mucosa oral; reposição de 

substâncias hidroeletrolíticas; edema; fontanelas 

(deprimida, abauladas); olhos encovados; choro sem 

lágrima; acidose metabólica; distúrbios acidobásicos; 

distúrbios eletrolíticos; Ph arterial. 

Necessidade de nutrição 

 Obesidade 

 Desnutrição___ (especificar o grau) 

 Estado nutricional normal 

 Alimentação por sondas 

 Alimentação parenteral 

nal e de líquidos 

estabelecidos. 

 

aos nutrientes necessários para manter o estado de 

saúde. 

cionamento e 

posicionamento da sonda. 

 

Lavar a sonda com água filtrada após o término 

da dieta. 

 

Estado nutricional; anorexia; emagrecido; caquético; 

polifagia; Peso/Idade; Peso/Altura; Altura/idade; via de 

alimentação (oral, Terapia Nutricional Enteral (TNE), 

Terapia Nutricional Parenteral (TNP), SNG, SOG). 

Necessidade de eliminação 

 Constipação 

 Retenção urinária 

 Diarreia 

 Vômito 

 com 

fibra. 

 

 

bexiga e incapacidade para urinar. 

 

irritações e úlceras. 

, 

Fezes (Quantidade, Características); Diurese (volume, 

Características); Oligúria; Uso de diuréticos; Uso de 

laxante; Vômitos; Ostomias; Pressão intra-abdominal 

(PIA); SVA; SVD; Drenos abdominais. 
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frequência e quantidade. 

 

Necessidade de sono e repouso 

 Sono e repouso prejudicado 

 Sono e repouso preservado o máximo de repouso. 

ono. 

a criança a manter o padrão de sono e 

repouso adequado. 

satisfatório para a recuperação da criança. 

Sonolência; Sono agitado; Usa medicamentos sedativos; 

Irritabilidade. 

Necessidade de atividade física 

 Deambulação prejudicada 

 Nível de força dos membros diminuído de limites seguros. 

a dificuldade de andar. 

de acordo com 

sua tolerância. 

 

Movimenta-se adequadamente para a idade; Deficiência 

física; Atrofia de membros superiores ou inferiores; 

Hemiplegia; Paralisia; Paraplegia. 

Necessidade de cuidado corporal e ambiental 

 Higiene corporal prejudicada 

 Higiene oral prejudicada 

 oral e corporal. 

pessoal. 

 

para realizar a higiene oral. 

Condições da higiene pessoal (banho de chuveiro, na 

banheira, no leito); quantidade de banhos diários; higiene 

bucal; exala odores desagradáveis; capacidade para o 

autocuidado. 

Necessidade de integridade física 

 Úlcera por pressão _________ (especificar a 

localização e o estágio) 

 Integridade da pele prejudicada 

 Membrana da mucosa oral prejudicada 

 

 

invasivos quanto aos sinais flogisticos. 

 

lesões. 

 

Infusões venosas; Equimoses; irritações cutâneas; 

mancha; palidez; pele seca; característica da pele; cor da 

pele; presença de lesões; condições da mucosa; Mucosa 

ressecada; Mucosa hidratada; Turgor cutâneo diminuído; 

couro cabeludo; hematomas; ictérica; dermatite de 

contato. 

Necessidade de regulação vascular 

 Perfusão tissular ineficaz 

 Arritmia 

 Perfusão periférica prejudicada 

 Risco de Choque 

 

 

o ritmo cardíaco. 

cada três horas. 

suprimento sanguíneo arterial. 

 

Pulso (tipo, ritmo cardíaco); ausculta cardíaca (Bulhas 

cardíacas); perfusão periférica; cianose periférica; cianose 

central; cateter central de inserção periférica (CCIP); 

cateter venoso central; Choque. 

Necessidade de regulação térmica 

 Temperatura corporal aumentada (Hipertermia) 

 Temperatura corporal diminuída (Hipotermia) 

 Termorregulação ineficaz 

inguinal. 

confusão. 

cobertores. 

 

cada quatro horas ou com maior frequência. 

termorregulação. 

Alteração no sistema de termorregulação; presença de 

tremores; rubor; Rubor; elevação extrema na temperatura 

corporal; redução na temperatura corporal. 

Necessidade psicobiológica - Regulação hormonal 
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 Menorragia 
durante o dia.  

para cólicas menstruais. 

Menstruação (intervalo, duração, intensidade); 

dismenorreia; corrimento vaginal; polução noturna; 

alteração no crescimento. 

Necessidade psicobiológica - Regulação imunológica 

 Risco de infecção 

 Calendário vacinal incompleto  

 Alergias 

diminuir a ameaça de microoganismos. 

dados necessários com o 

local de descontinuidade na pele, para evitar 

infecção.  

 

a criança e a família quanto os riscos de 

reações alérgicas. 

Alergias, calendário vacinal (completo, incompleto); 

susceptibilidade a infecções; Sepse. 

Necessidade de regulação neurológica 

 Coma grave 

 Convulsão 

 Comprometimento neuropsicomotor 

criança comatosa. 

da criança. 

 de machucar a 

criança. 

facilitar a drenagem da saliva. 

utilizadas pela criança. 

motores, o modo de andar e a propriocepção. 

Consciente; orientado; letárgico; confuso; sonolento; 

obnubilado; torporoso; condições da pupila; crises 

convulsivas; diminuição nos reflexos e atividades 

motoras; delírios; desorientações; pressão intracraniana 

(PIC); reflexo de moro; irritabilidade paradoxal; 

irritabilidade meníngea; rigidez de nuca. Escala de 

Glasgow: Abertura ocular; Glasgow: Resposta Verbal - 

Crianças maiores;: Glasgow: Resposta Verbal - Lactentes 

e crianças pequenas; Glasgow: Resposta Motora. 

Necessidade de sensopercepção 

 Visão diminuída 

 Audição diminuída 

 Dor _________ (especificar a  

intensidade) 

-se ao entrar no espaço da 

criança/adolescente. 

a criança a “ver” com outros sentidos. 

criança/adolescente. 

 quanto ao déficit de 

audição da criança ou adolescente. 

medicamento administrado. 

diminuição da dor. 

Fotofobia; cegueira; diplopia; ptose; conjuntivas ictéricas; 

comprometimento da visão; Deficiência auditiva; 

comportamento não verbal de dor; dor (início, localização, 

intensidade, duração, periodicidade dos episódios 

dolorosos). Tato; Paladar; Escala de dor; Escala de 

Sedação de Ramsay. 

Necessidade de segurança emocional 

 Ansiedade ___________ (especificar o grau) 

 Medo ___________ (especificar) tentando ajudá-la. 

a serem realizados, visando reduzir a ansiedade. 

tolerância da criança 

da família a 

permanecerem com a criança o máximo possível 

e a participarem de seu cuidado, quando 

apropriado. 

 

Estabilidade emocional; chora; apática; evita os 

familiares. 

Necessidade psicossocial – Comunicação 

 Comunicação prejudicada  

com a criança, usando gestos, palavras escritas, 

sinais ou leitura labial. 
Distúrbios na fala; mutismo; uso da linguagem não verbal 

(choro, expressão facial). 

Necessidade psicossocial – Recreação e lazer 

 Atividades de recreação deficientes 
criança/adolescente nas atividades disponíveis. 
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Atividade desenvolvida; participa das atividades; não 

participa das atividades. recreativas oferecidas. 

Necessidade psicoespiritual – Religiosidade e espiritualidade 

 Angústia espiritual 
da criança/adolescente e acompanhante no 

enfrentamento da doença. 

criança/adolescente e acompanhante. 

Fonte: Dados da pesquisa. João Pessoa - PB, 2013. 

 

 Horta
(11:36) 

entende que o plano assistencial é a terceira fase do processo de 

enfermagem, correspondente à “determinação global da assistência de enfermagem que o 

paciente deve receber diante do diagnóstico estabelecido”. O enfermeiro faz o agrupamento 

dos indicadores, prioriza os problemas levantados, identifica resultados ou metas 

mensuráveis, seleciona intervenções adequadas e realiza a documentação do plano de 

cuidados. Como nem todos os problemas dos pacientes podem ser resolvidos durante um 

período normalmente curto de hospitalização, é importante priorizar os problemas
(104)

.  

 O instrumento foi estruturado baseado na Teoria das Necessidades Humanas Básicas 

de Horta, dividido em necessidades psicobiológicas e psicossociais, e seguindo a resolução do 

COFEN 358/2009, que estabelece as etapas para a implementação do processo de 

enfermagem
(9)

. 
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4.4.3 Terceira etapa: formatação de um instrumento para a implementação do Processo 

de Enfermagem em uma Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica 

 

Figura 5 – Trajetória metodológica da 3° etapa 

 

Fonte: Silva, 2013. 

 

De posse dos indicadores empíricos validados na primeira fase da pesquisa e com os 

enunciados de diagnósticos e intervenções de enfermagem desenvolvidos, foi estruturado o 

instrumento para a implementação do Processo de Enfermagem a crianças hospitalizadas em 

uma UTI, que teve seu formato baseado na estrutura do instrumento de coleta de dados do 

Projeto de Sistematização da Assistência de Enfermagem do HULW/UFPB. 

Para estruturar a versão final do instrumento, foram elaborados vários modelos, para 

que o instrumento pudesse subsidiar a operacionalização do processo de enfermagem na 

Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica, possibilitando não apenas a execução da coleta de 

dados, mas também a elaboração de enunciados de diagnósticos e intervenções de 

enfermagem, a implementação do plano assistencial e a avaliação de enfermagem.  

A versão final do instrumento para implementação do Processo de Enfermagem em 

uma Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica foi estruturado em duas partes, denominadas: 

histórico de enfermagem e planejamento de enfermagem com a avaliação de 

enfermagem. A figura 6, abaixo, mostra a versão final do instrumento com as correções e as 

sugestões dos participantes. 
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Figura 6 - Instrumento para implementação do Processo de Enfermagem em uma Unidade de 

terapia Intensiva Pediátrica. 

 

 

 

 
1. IDENTIFICAÇÃO: 

Nome: Idade: 

Enfermaria: Nº Prontuário Data de admissão:      /      / 

 

Procedência: 

Sexo: MF Escolaridade: Data Nascimento:       /       /         

Endereço: Cidade: Fone: 

Nome acompanhante: 

 

2. INTERNAÇÕES ANTERIORES/QUEIXA PRINCIPAL 

Doença crônica Não 

Sim ____________ 

 

Cirurgia e hospitalização 

Não Sim _______________________ 

Queixa atual: ____________________________ 

________________________________________ 

Diagnóstico Médico: ______________________ 

 

3. SSVV E MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS 

T____ºC FR___ irpm PA____mmHg P____bpm FC____bpm Peso____Kg Est.____m PC ___ PT ___ 

   

4. AVALIAÇÃO DAS NECESSIDADES E EXAME FÍSICO 

Necessidades humanas básicas 

Oxigenação 

Taquipneia Bradpneia Apneia Hiperpneia Batimento de asa do nariz Expectoração Ausculta pulmonar: 

Murmúrios vesiculares aumentados  Murmúrios vesiculares diminuídos Roncos Estertores Sibilos Tosse 

Secreção Ventilação mecânica: invasiva Não invasiva Modo: Controlado Assistido/Controlado Intubação: 

Orotraqueal Nasotraqueal Obstrução do tubo: ___________ Saturação de oxigênio: ______Gasometria arterial: 

_____ Drenagem torácica: Volume: ___________ Características: ______________ 

Hidratação 

Ingestão hídrica: Volume: ________ Frequência: ________ Alterações do turgor cutâneo Condições da mucosa oral: 

__________Reposição de Substâncias Hidroeletrolíticas Edema Fontanelas: Deprimida  Abauladas Olhos 

Encovados  Choro sem lágrima Acidose metabólica Distúrbios ácido-básicos Distúrbios eletrolíticos Ph arterial: 

__________ 

Nutrição 

Estado nutricion

__________ Altura/idade: ________ 

 

Eliminação 

Fezes: Quantidade ___________Características __________ Diurese: Volume ___________ Características 

____________ Oligúria Uso de diuréticos Uso de laxante Vômitos Ostomias: ___________________ 

Pressão intra-abdominal (PIA): _______ SVA SVD Drenos abdominais 

Sono e repouso 

Sonolência Sono agitado Usa medicamentos sedativos Irritabilidade  

Atividade física 

Movimenta-se adequadamente para a idade Deficiência física: _________ Atrofia de membros superiores ou inferiores 

Hemiplegia Paralisia Paraplegia 

Cuidado corporal e ambiental 

Condições da higiene pessoal: __________ Banho: chuveiro Banheira No leito Quantidade de banhos diários: 

________ Higiene bucal Exala odores desagradáveis Capacidade para o autocuidado  

Integridade física 

Infusões venosas: Sim Não Equimoses Irritações cutâneas Mancha Palidez Pele seca Característica da pele 

Cor da pele: ________ Presença de lesões Condições da mucosa Mucosa ressecada Mucosa hidratada Turgor 

cutâneo diminuído Condições do couro cabeludo: _____________ Hematomas Ictérica Dermatite de contato  

Regulação vascular 

Pulso: Tipo _________ Ritmo cardíaco: ___________ Ausculta cardíaca: Bulhas cardíacas Perfusão periférica: 

_____________Cianose periférica Cianose central Cateter Central de Inserção Periférica (CCIP) Cateter Venoso 

Central Choque 

DIVISÃO DE ENFERMAGEM 

Sistematização da Assistência de Enfermagem da Unidade de  

Terapia Intensiva Pediátrica 
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5. IMPRESSÕES DA ENFERMEIRA, INTERCORRÊNCIAS OU OBSERVAÇÕES: 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

Enfermeira: COREN: Data: ______/______/______ 

Fonte: Dados da pesquisa. João Pessoa - PB, 2013. 

 

Figura 7 - Instrumento para implementação do Processo de Enfermagem em uma Unidade 

de terapia Intensiva Pediátrica. 

 

Diagnóstico de Enfermagem Intervenções de Enfermagem 

Necessidade psicobiológica – Oxigenação 

 

Limpeza de vias aéreas ineficaz 

intensa, moderada) 

 

 

 

 

 

 

r a saturação de oxigênio pela oximetria de pulso. 

 

(cuff) do tubo endotraqueal insuflado com o volume mínimo. 

 

Avaliação:________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

Necessidade psicobiológica – Hidratação 

Desidratação________ 

(especificar o grau) 

eletrólitos 

quidos, caso não haja restrição, registrando aceitação.  

 

sculares. 

 

 

 

Avaliação:________________________________________________________________________________________

Regulação térmica 

Alteração no sistema de termorregulação Presença de tremores Rubor Elevação extrema na temperatura corporal 

Redução na temperatura corporal 

Regulação hormonal 

Mamas: Menstruação: Intervalo: ___________ Duração: _____________ Intensidade: 

________________ Dismenorreia Corrimento vaginal Polução noturna Alteração no crescimento 

Regulação imunológica 

Calendário vacinal: Completo Incompleto Susceptibilidade a infecções Sepse Alergias 

Regulação neurológica 

Consciente Orientado Letárgico Confuso Sonolento Obnubilado Torporoso Condições da Pupila: _______ 

Crises Convulsivas Diminuição nos Reflexos e Atividades Motoras Delírios Desorientações Pressão Intracraniana 

(PIC):__________ Reflexo de Moro Irritabilidade paradoxal Irritabilidade meníngea Rigidez de nuca  Escala de 

coma de Glasgow adaptada para crianças: Abertura ocular: _____ Resposta Verbal - Crianças maiores: ______ Resposta 

Verbal - Lactentes e crianças pequenas:______ Resposta Motora: ________ 

Sensopercepção 

Fotofobia Cegueira Diplopia Ptose Conjuntivas ictéricas Comprometimento da visão Deficiência auditiva 

Comportamento não verbal de dor Início da dor: ___/___/___ Localização: ____________ Intensidade: __________ 

Duração: ___________ Periodicidade dos episódios dolorosos: ___________  

Tato: _____________ Paladar: ______________ Escala de dor:  

Escala de Sedação de Ramsay: 

Grau 1 Ansioso, agitado;  Grau 2 Cooperativo, orientado e tranquilo;  Grau 3 Dormindo, sonolento e respondendo 

fácil a comandos;  Grau 4 Dormindo, respondendo a estímulos na glabela;  Grau 5 Dormindo e respondendo 

lentamente à pressão na glabela;  Grau 6 Dormindo e não respondendo à pressão na glabela. 

Segurança emocional 

Estabilidade emocional Chora Apática Vínculo com os familiares: Sim  Não 

Comunicação 

Distúrbios na fala Mutismo Uso da linguagem não verbal: Choro Expressão facial 

Recreação e lazer 

 

Religiosidade e espiritualidade:______________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________________________________ 

Necessidade psicobiológica – Nutrição 

Obesidade 

ção_____ (especificar 

o grau) 

 

 

 

r controle nutricional e de líquidos 

 

 

manter o estado de saúde. 

Monitorar e registrar o funcionamento e posicionamento da sonda. 

Medir estase gástrica antes de instalar a dieta. 

Lavar a sonda com água filtrada após o término da dieta. 

 

Avaliação:________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

Necessidade psicobiológica – Eliminação 

Constipação 

 

 

 

ica e de alimentos com fibra. 

 

 

 

Manter higiene íntima. 

a detectar irritações e úlceras. 

Registrar o vômito quanto a sua característica, frequência e quantidade. 

 

Avaliação:________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

Necessidade psicobiológica - Sono e repouso 

Sono e repouso prejudicado 

 

pouso. 

 

a criança a manter o padrão de sono e repouso adequado. 

criança. 

Avaliação:________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

Necessidade psicobiológica - Atividade física 

Deambulação prejudicada 

diminuído 

 deambulação independente, dentro de limites seguros. 

 

de acordo com sua tolerância. 

 

Avaliação:________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

Necessidade psicobiológica - Cuidado corporal e ambiental 

Higiene corporal prejudicada 

 

 oral e corporal. 

 

 

ne oral. 

Avaliação:________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

Necessidade psicobiológica - Integridade física 

Úlcera por pressão _________ 

(especificar a localização e o 

estágio) 

 

Membrana da mucosa oral 

prejudicada 

 

 

o de dispositivos invasivos quanto aos sinais 

flogisticos. 

Supervisionar o cuidado com a pele. 

Registrar evolução de equimoses, manchas, lesões. 

 

Avaliação:________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

Necessidade psicobiológica - Regulação vascular 

Perfusão tissular ineficaz 

 

Perfusão periférica prejudicada 

e 

 

 

 

 

cor, temperatura e textura da pele a cada três horas. 

r membros inferiores para aumentar o suprimento sanguíneo arterial. 

oque. 

Avaliação:________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

Necessidade psicobiológica - Regulação térmica 

Temperatura corporal 

aumentada (Hipertermia) 

 

 

 cobertores. 
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diminuída (Hipotermia) 

 

 

Monitorar a temperatura corporal pelo menos a cada quatro horas ou com maior 

frequência. 

e comunicar as resposta a termorregulação.  

Avaliação:________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

Necessidade psicobiológica - Regulação hormonal 

  

Monitorar e administrar analgésicos prescritos para cólicas menstruais. 

Avaliação:________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

Necessidade psicobiológica - Regulação imunológica 

 

Calendário vacinal incompleto 

Promover limpeza pessoal e ambiental para diminuir a ameaça de 

microorganismos. 

para evitar infecção.  

Orientar o controle do calendário vacinal. 

a criança e a família quanto os riscos de reações alérgicas. 

Avaliação:________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

Necessidade psicobiológica - Regulação neurológica 

Coma grave 

 

neuropsicomotor 

criança comatosa. 

da criança. 

r objetos possíveis de machucar a criança. 

 

 

odo de andar e a 

propriocepção. 

Avaliação:________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

Necessidade psicobiológica – Sensopercepção 

 

 

 

intensidade) 

-se ao entrar no espaço da criança/adolescente. 

a criança a “ver” com outros sentidos. 

lação de confiança com a criança/adolescente. 

rar a informação quanto ao déficit de audição da criança ou adolescente. 

 

 

Avaliação:________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

Necessidade psicobiológica e psicossocial e emocional 

(especificar o grau) 

 ___________  

(especificar) 

-la. 

reduzir a ansiedade. 

 

ntivar os pais e os membros da família a permanecerem com a criança o 

máximo possível e a participarem de seu cuidado, quando apropriado. 

 

Avaliação:________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

Necessidade psicossocial - Comunicação 

 

 

 

mente com a criança, usando gestos, 

palavras escritas, sinais ou leitura labial. 

Avaliação:________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

Necessidade psicossocial – Recreação e lazer 

deficientes disponíveis. 

 

Avaliação:________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

Necessidade psicoespiritual – Religiosidade e espiritualidade 

 e na vida da criança/adolescente e 

acompanhante no enfrentamento da doença. 

 

Avaliação:________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

OBSERVAÇÕES: 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 
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Enfermeira: COREN: Data: ______/______/______ 

Fonte: Dados da pesquisa. João Pessoa - PB, 2013. 

 

O instrumento para a implementação do Processo de Enfermagem em uma Unidade 

de Terapia Intensiva Pediátrica está dividido em duas partes: a primeira é referente ao 

histórico de enfermagem (Figura 6), sendo a primeira fase do processo de enfermagem; a 

segunda parte é o planejamento da assistência de enfermagem (Figura 7), por meio da 

qual o enfermeiro pode prescrever os cuidados de enfermagem, atendendo às demais fases 

do processo de enfermagem. 

O histórico de enfermagem divide-se em cinco partes: Identificação; Internações 

Anteriores/Queixa Principal; SSVV e Medidas Antropométricas; Avaliação das 

Necessidades Humanas Básicas e Exame Físico; Impressões da Enfermeira, 

Intercorrências ou Observações. 

Referente à parte de identificação, será registrado o nome completo, evitando-se 

abreviaturas; a idade em meses ou anos, por atender a uma clientela com idades entre um 

mês e 14 anos; enfermaria; número do prontuário, que os clientes do HULW têm ao ser 

atendidos no serviço; data de admissão - dia, mês e ano da entrada no serviço; 

procedência, onde deverá ser especificado se a criança deu entrada na Unidade de Terapia 

Intensiva, se veio de sua residência, de outra instituição de saúde ou de outra clínica do 

hospital; sexo; escolaridade do paciente; data de nascimento, em dia mês e ano; endereço 

completo, cidade e telefone, por se tratar de dados essenciais para a comunicação com a 

família e posterior localização; nome do acompanhante, por se tratar de menor de idade. 

A segunda parte do histórico de enfermagem contém informações sobre internações 

anteriores/queixa principal, onde será assinalado se ele é portador de doença crônica; 

coletar informações sobre cirurgia e hospitalizações anteriores e qual a queixa atual e o 

diagnóstico médico. 

A terceira parte do instrumento refere-se à SSVV e às medidas antropométricas, 

onde se devem registrar os valores da pressão arterial, pulso, frequência respiratória, 

frequência cardíaca e das medidas antropométricas – peso, estatura, perímetro cefálico e 

torácico. 

A quarta parte do instrumento refere-se à Avaliação das necessidades humanas 

básicas e o exame físico, que deve ser preenchida por completo, identificando as 

necessidades afetas. 

A quinta parte do instrumento, denominada de Impressões da enfermeira, 

intercorrências ou observações, é onde a enfermeira deverá anotar situações que deixaram 

de ser abordadas no instrumento. 
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A segunda parte do Instrumento para implementação do Processo de Enfermagem 

em uma Unidade de terapia Intensiva Pediátrica, denominado de planejamento da 

assistência de enfermagem, está divido da seguinte forma: na primeira coluna, 

encontram-se os enunciados de diagnósticos de enfermagem; na segunda coluna, os 

enunciados de intervenções de enfermagem relacionados a cada diagnóstico de 

enfermagem; e, abaixo dos enunciados de diagnósticos e intervenções de enfermagem, 

existe um espaço para a avaliação da enfermeira, que deverá classificar os resultados das 

intervenções implementadas, como melhorado, piorado, inalterado e resolvido. Essa 

classificação de resultados será anexada ao prontuário da criança para a enfermeira 

consultar. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Analisando os objetivos propostos pelo estudo, pode-se afirmar que foram alcançados 

e que resultaram na construção de um instrumento para a implementação do Processo de 

Enfermagem em uma Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica.  

 O instrumento foi construído com a finalidade de atender às necessidades específicas 

das crianças hospitalizadas na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Universitário Lauro 

Wanderley, mostrando-se como um desafio para a pesquisadora que, além de realizar uma 

revisão exaustiva da literatura e consultar outros instrumentos validados na área da Pediatria, 

procurou conhecer os profissionais, as crianças e a unidade.  

 Acredita-se que esse instrumento, fundamentado na Teoria das Necessidades Humanas 

Básicas de Horta, dar ao enfermeiro uma visão holística da criança em estado crítico, para que 

possa atender às suas particularidades. A primeira parte do instrumento direciona e qualifica a 

assistência de enfermagem. Com ele, o enfermeiro pode organizar os dados e refletir 

criticamente sobre eles, pois sabemos que a coleta dos dados exige mais tempo e trabalho para 

reunir informações indispensáveis à construção dos enunciados de diagnósticos de 

enfermagem, os quais foram listados juntamente com intervenções específicas para cada 

diagnóstico na segunda parte do instrumento, onde é destinado um espaço para a avaliação de 

enfermagem.  

 Espera-se que a utilização desse instrumento possa contribuir significativamente para 

implementar o processo de enfermagem na Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica e 

despertar o interesse dos enfermeiros pela Sistematização da Assistência de Enfermagem, 

desenvolvendo sua capacidade de reflexão crítica, e realizar uma prática mais científica, 

documentando as informações de forma objetiva e compreensiva.  

 Espera-se, também, que esse instrumento possa ser utilizado e validado pelos 

enfermeiros e que favoreça a implementação do processo de enfermagem na Unidade de 

Terapia Intensiva Pediátrica, na perspectiva de promover uma assistência de enfermagem de 

boa qualidade.  

Acredita-se que o instrumento proposto pode fomentar futuras pesquisas, contribuir 

para o desenvolvimento do trabalho da Enfermagem, servir de referência para a elaboração de 

instrumentos em outras instituições de saúde, contribuir para melhorar a qualidade do ensino 

de Enfermagem na graduação e documentar a prática de enfermagem, proporcionando mais 

visibilidade da profissão. Enfim, sugere-se que se proceda à validação clínica para testar a 
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operacionalização do instrumento, já que não foi possível fazê-lo nesta pesquisa, devido ao 

prazo determinado para sua conclusão. 
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APÊNDICE A 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Prezado (a) Colega, 

 

Esta pesquisa intitula-se Construção e validação de instrumentos para a 

implementação do processo de enfermagem em uma Unidade de Terapia Intensiva 

Pediátrica, e está sendo desenvolvida por Amanda Benício da Silva e Maria Miriam Lima da 

Nóbrega, aluna e orientadora, respectivamente do Programa de Pós-Graduação em 

Enfermagem, da Universidade Federal da Paraíba. O objetivo do estudo é construir um 

instrumento para a implementação do processo de enfermagem em uma Unidade de Terapia 

Intensiva Pediátrica. A finalidade deste estudo é contribuir para melhorar a assistência de 

enfermagem na Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica do Hospital Universitário Lauro 

Wanderley, lotado na Universidade Federal da Paraíba. Contribuindo para a qualidade da 

assistência de enfermagem, facilitando a execução do processo de enfermagem. 

 Por este motivo solicitamos a sua colaboração para responder o formulário, no sentido 

de verificar se os itens do instrumento em anexo são necessários para o atendimento das 

necessidades humanas básicas de crianças hospitalizadas em uma Unidade de Terapia Intensiva 

Pediátrica, como também sua autorização para apresentar os resultados deste estudo em 

eventos da área da saúde e publicar em revista científica. Por ocasião da publicação dos 

resultados, será garantido seu anonimato, bem como assegurada sua privacidade e o direito de 

autonomia referente à liberdade de participar ou não da pesquisa, bem como o direito de 

desistir da mesma e que não será efetuada nenhuma forma de gratificação da sua participação. 

A sua participação na pesquisa é voluntária e, portanto, você não é obrigado(a) a 

fornecer as informações solicitadas pelas pesquisadoras. Caso decida não participar do estudo, 

ou resolver a qualquer momento desistir do mesmo, não sofrerá nenhum dano. 

As pesquisadoras estarão a sua disposição para qualquer esclarecimento que considere 

necessário em qualquer etapa deste estudo. 

Diante do exposto, agradecemos a sua contribuição na realização deste estudo.  

Eu,______________________________________________, concordo em participar 

deste estudo declarando que cedo os direitos do material coletado, que fui devidamente 

esclarecido (a), estando ciente dos objetivos e justificativa da pesquisa, com a liberdade de 

retirar o consentimento sem que isso me traga qualquer prejuízo. Estou ciente que receberei 

uma copia deste documento assinado pelas pesquisadoras. 

 

João Pessoa, _____/______/ 2013 
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______________________________________ 
Assinatura do Participante da Pesquisa 

 
 
 

Contato com a Pesquisadora Responsável: 

Caso necessite de maiores informações sobre o presente estudo, favor ligar para: 
Amanda Benício da Silva, Celular: 83 8757.4923, Email: amandabeniciojp@gmail.comou 

para o Comitê de Ética do Hospital Universitário Lauro Wanderley 

Endereço: 
Hospital Universitário Lauro Wanderley – HULW 
4º andar – Campus I 
Cidade Universitária  

Bairro Castelo Branco – João Pessoa, PB 
CEP 58059-900 CNPJ 24098477/007-05 
Fone: 83 3216.7064 
E-mail: comitedeetica@hulw.ufpb.br 
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APÊNDICE B 

INDICADORES EMPÍRICOS SELECIONADOS NA LITERATURA, PARA AS NHB 

AFETADAS EM CRIANÇAS HOSPITALIZADAS EM UMA UNIDADE DE TERAPIA 

INTENSIVA PEDIÁTRICA 

 

João Pessoa, 02 de Maio de 2013 

 

Prezado(a) Colega,  

 

 Por gentileza, leia atentamente adefinição de cada uma das necessidades humanas básicas apresentadas, e os itens 

que contém as suas manifestações, que foram selecionados a partir de revisão da literatura das necessidades humanas básicas 

e de outros instrumentos já desenvolvidos para o atendimento a criança. Escolha e assinale a alternativa que melhor expresse 

o grau de relevância do item para inclusão no instrumento. Por exemplo, se eu apresentasse a necessidade psicobiológica de 

oxigenação, definida como: o processo de utilização de oxigênio nos fenômenos de oxi-redução das atividades vitais, e 

perguntasse quais itens você considera importante para avaliar a necessidade de oxigenação na criança em estado crítico, e 

oferecesse uma escala com as seguintes alternativas: Relevante, Não relevante, para que você desse sua opinião, conforme 

apresentado no quadro abaixo, 

 

Necessidades Humanas Básicas Relevante Não relevante 

Necessidade de Oxigenação – O processo de utilização de oxigênio nos fenômenos de oxi-redução 

das atividades vitais. 

Batimento de asa do nariz X  

Tosse X  

Secreção X  

Taquipneia X  

 

 Você faria um X no espaço correspondente a Relevante, como eu fiz, caso você acreditasse que esses itens são 

necessários, para constar no instrumento, desde que eles expressem a sua opinião sobre a relevância desses itens para o 

atendimento das Necessidades Humanas Básicas a criança em estado crítico. Ressalto que não existem respostas certas ou 

erradas. Por este motivo, não deixe nenhuma questão sem resposta. Depois de preenchido o questionário, o mesmo deverá ser 

devolvido à pesquisadora ou enviado para o endereço constante no Termo de consentimento Livre e Esclarecido. Reconheço 

que essa tarefa lhe tomará bastante tempo, mas reconheço também que a sua contribuição será valiosa na construção e 

validação de um instrumento para atendimento de crianças em estado crítico, bem como dará uma imensa contribuição ao 

processo de sistematização da assistência de enfermagem da unidade de Terapia Intensiva Pediátrica. Por este motivo, 

antecipadamente agradeço-lhe a participação. 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

Amanda Benício da Silva 

Mestranda 

 

Necessidades Humanas Básicas Não 

relevante 

Relevante 

NECESSIDADES PSICOBIOLÓGICAS 

Necessidade de Oxigenação –O processo de utilização de oxigênio 
nos fenômenos de oxi-redução das atividades vitais 

Taquipneia   

Bradpneia   

Apneia   

Hiperpneia   

Batimento de asa do nariz   

Fadiga    

Pneumotórax   

Estertores    

Expectoração   

Atelectasia   

Necessidades Humanas Básicas Não 

relevante 

Relevante 

Murmúrios vesiculares aumentados   

Murmúrios vesiculares diminuídos   

Roncos   

Sibilos   

Tosse   

Secreção   

Ventilação mecânicainvasiva   

Ventilação mecânica nãoinvasiva   

Modo controlado   

Modo controlado/assistido   

Intubação orotraqueal   

Intubação nasotraqueal   

Obstrução do tubo orotraqueal   
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Necessidades Humanas Básicas Não 

relevante 

Relevante 

Volume corrente   

Saturação de oxigênio   

Gasometria arterial   

Drenagem torácica   

Necessidade de Hidratação - É a necessidade de manter em nível 
ótimo os líquidos corporais, compostos essencialmente pela água, 

com o objetivo de favorecer o metabolismo corporal. 

Ingestão hídrica (volume, frequência)   

Alterações do turgor cutâneo   

Condições da mucosa oral   

Edema   

Reposição de Substâncias 

Hidroeletrolíticas 

  

Fontanelas deprimida   

Olhos Encovados   

Sede   

Oligúria   

Desidratação   

Acidose metabólica   

Distúrbios ácido-básicos   

Distúrbios eletrolíticos   

Ph arterial   

Necessidade de Nutrição - É a necessidade de o indivíduo obter os 

alimentos necessários com o objetivo de nutrir o corpo e manter a 
vida. 

Estado nutricional   

Obesidade   

Emagrecido   

Desnutrido   

Anorexia   

Caquético   

Polifagia   

Vômitos   

Peso/Altura   

Altura/Idade   

Peso/Idade   

Utiliza a via oral para alimentação   

Terapia Nutricional Enteral (TNE)   

Terapia Nutricional Parenteral (TNP)   

Impossibilitado de tolerar a NE   

Melhora do estado nutricional   

Necessidade de Eliminação - Consiste na necessidade do 

organismo de eliminar substâncias indesejáveis ou presentes em 

quantidades excessivas, com o objetivo de manter a homeostase 
corporal. 

Constipação    

Colostomia   

Fezes   

Micção nas 24 horas   

Ostomia   

Sudorese   

Uso de diuréticos   

Uso de laxante   

Vômitos   

Eliminação urinária   

Eliminação regular de resíduos 
intestinais 

  

Pressão intra-abdominal (PIA)   

Cateterismo Vesical de alívio   

Cateterismo Vesical de Demora   

Drenos abdominais   

Necessidade de Sono e Repouso - É a necessidade do organismo 

em manter, durante certo período diário, a suspensão natural, 

periódica e relativa da consciência; corpo e mente em estado de 
imobilidade parcial ou completa e as funções corporais parcialmente 

diminuídas com o objetivo de obter restauração. 

Falta de aproveitamento escolar   

Sonolência   

Sono agitado   

Usa medicamentos sedativos   

Necessidades Humanas Básicas Não 

relevante 

Relevante 

Características do sono   

Excesso de sono   

Cochila durante o dia   

Acorda durante a noite   

Irritabilidade   

Restabelece o cansaço físico   

Alterações no ambiente de dormir   

Necessidade de Atividade física - É a necessidade de mover-se 

intencionalmente sob determinadas circunstâncias, através do uso da 

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.  

Movimenta-se adequadamente para a 

idade 

  

Pratica atividade física   

Quando faz exercícios sente Cansaço    

Quando faz exercícios sente Taquicardia   

Quando faz exercícios sente Vertigem   

Deficiência física   

Independência na locomoção   

Marcha com dependência física de outra 
pessoa 

  

Marcha descoordenada   

Marcha lenta   

Atrofia de membros superiores ou 

inferiores 

  

Hemiplegia   

Paralisia   

Paraplegia   

Engatinha   

Motricidade fina   

Macromotricidade   

Necessidade de Sexualidade - É a necessidade de integrar aspectos 

somáticos, emocionais, intelectuais e sociais do ser, com o objetivo 

de obter prazer e consumar o relacionamento sexual com um 
parceiro ou parceira e procriar. 

Problemas relacionados a traumas    

Uso de álcool   

Uso de fumo    

Uso de preservativos   

Uso de outros métodos 

anticoncepcionais 

  

Comportamentos sexuais de risco   

Iniciação sexual precoce   

Comportamento sexual seguro   

Necessidade de Cuidado corporal - É a necessidade do indivíduo 

para, deliberada, responsável e eficazmente, realizar atividades com 

o objetivo de preservar seu asseio corporal. 

Quantidade de banhos diários    

Higiene bucal   

Capacidade para o autocuidado   

Condições da higiene pessoal   

Exala odores desagradáveis   

Banho de chuveiro   

Banho de banheira   

Banho no leito   

Necessidade de Integridade física (integridade cutaneomucosa) - 

É a necessidade de o organismo manter as características de 

elasticidade, sensibilidade, vascularização, umidade e coloração do 
tecido epitelial, subcutâneo e mucoso, com o objetivo de proteger o 

corpo. 

Cicatriz   

Equimoses   

Irritações cutâneas   

Mancha   

Palidez   

Pele seca   

Cor da pele   

Presença de lesões   

Textura da pele   
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Necessidades Humanas Básicas Não 

relevante 

Relevante 

Condições da mucosa   

Couro cabeludo   

Hematomas   

Ictérica   

Acne (grau)   

Dermatite de contato   

Etiologia da úlcera por pressão: 

Isquêmica 

  

Etiologia da úlcera por pressão: 

Secundária a um aumento de pressão 
externa 

  

Úlceras por pressão (UP) níveis: I,II, III, 

IV 

  

Necessidade de regulação térmica - É a necessidade do organismo 

em manter a temperatura central entre 36 a 37,3°C, com o objetivo 

de obter um equilíbrio de temperatura corpórea, representada pela 
diferença entre a quantidade de calor produzido por processos do 

corpo e quantidade de calor perdido para o ambiente externo. 

Alteração no sistema de 

termorregulação 

  

Presença de tremores   

Rubor   

Mudança de temperatura após banhos   

Febre   

Elevação extrema na temperatura 
corporal  

  

Redução na temperatura corporal   

Necessidade de Regulação Hormonal - É a necessidade do 

organismo de manter em harmonia os reguladores químicos 
produzidos e secretados pelo sistema endócrino, que são 

transportados para os tecidos com a finalidade de estimular, catalisar 

ou regular os ritmos dos processos metabólicos. 

Desenvolvimento da genitália adequado 
para a idade  

  

Simetria ou assimetria das mamas   

Desenvolvimento testicular   

Menstruação: intervalo   

Menstruação: duração   

Menstruação: intensidade   

Distúrbios pré-menstruais   

Alteração no crescimento   

Presença de doenças no sistema 
endócrino 

  

Diabetes Mellitus   

Hipotireioidismo   

Hipertireoidismo   

Hipopituitarismo   

Necessidade de Regulação Neurológica - É a necessidade do 

indivíduo de preservar e/ou restabelecer o funcionamento do sistema 

nervoso, com o objetivo de controlar e coordenar as funções e 

atividades do corpo, e alguns aspectos do comportamento. 

Consciente    

Orientado   

Letárgico   

Confuso   

Sonolento   

Obnubilado   

Torporoso   

Condições da Pupila   

Crises Convulsivas   

Diminuição nos Reflexos    

Diminuição nas Atividades Motoras   

Delírios   

Desorientações   

Perímetro Cefálico   

Pressão Intracraniana (PIC)   

Reflexos de Moro   

Reflexo de Preensão   

Reflexo de Babinski   

Irritabilidade paradoxal   

Irritabilidade meníngea   

Necessidades Humanas Básicas Não 

relevante 

Relevante 

Rigidez de nuca   

Sinal de Brudzinski positivo   

Sinal de Kernig positivo   

Glasgow adaptada para crianças: 

Abertura ocular 

  

Glasgow adaptada para crianças: 

Resposta Verbal - Crianças maiores 

  

Glasgow adaptada para crianças: 

Resposta Verbal - Lactentes e crianças 
pequenas 

  

Glasgow adaptada para crianças: 

Resposta Motora 

  

Necessidade de Regulação Imunológica - É a capacidade que o 

organismo tem de reconhecer substâncias estranhas diferenciando-as 

dos componentes próprios, desencadeando inúmeros processos 
fisiológicos, os quais agem sobre o corpo estranho, a fim de destruí-

lo, eliminá-lo ou neutralizá-lo. 

Susceptibilidade a infecções    

Calendário vacinal completo    

Calendário vacinal incompleto   

Alergias   

Susceptibilidade aumentada a doenças 

preveníveis por vacinas 

  

Necessidade de Regulação Crescimento Celular - É a necessidade 
do organismo em manter a multiplicação celular e o crescimento 

tecidual, dentro dos padrões da normalidade, com o objetivo de 

crescer e desenvolver-se. 

Problemas relacionados ao crescimento 
e desenvolvimento: Ritmo do 

crescimento: Lento 

  

Problemas relacionados ao crescimento 
e desenvolvimento: Ritmo do 

crescimento: Constante 

  

Crescimento físico   

Perímetro torácico   

Ritmo do crescimento lento   

Ritmo do crescimento constante   

Padrões normativos do crescimento 

físico 

  

Aparecimento da competência motora   

Aparecimento da competência cognitiva   

Aparecimento da competência social   

Aparecimento da competência da 

linguagem 

  

Aparecimento da competência 
emocional 

  

Necessidade de Regulação Vascular - É a necessidade do 

organismo de transportar e distribuir nutrientes vitais através do 
sangue para os tecidos e remover substâncias desnecessárias, com o 

objetivo de manter a homeostase dos líquidos corporais e a 

sobrevivência do organismo. 

Pulso frequência   

Pulso tipo   

Doenças cardiovasculares   

Doenças cérebro-vascular   

Edema   

Ritmo cardíaco   

Perfusão periférica   

Cianose periférica   

Cianose central   

Choque   

Pressão da aorta (PAO)   

Pressão do átrio direito (PAD)   

Cateter Central de Inserção Periférica 

(CCIP) 

  

Cateter Venoso Central   

Arritmias Cardíacas   

Pressão Arterial Média (PAM)   

Cateter de Swan-Ganz   

Necessidade de Percepção: visual, auditiva, dolorosa: É o estado 

em que o indivíduo experimenta uma mudança na quantidade ou na 
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Necessidades Humanas Básicas Não 

relevante 

Relevante 

qualidade dos estímulos percebidos, acompanhados por uma 

resposta diminuída, exagerada, distorcida ou enfraquecida a tais 

estímulos. 

Fotofobia    

Cegueira   

Diplopia   

Ptose   

Cores vibrantes chamam a atenção   

Conjuntivas ictéricas   

Comprometimento da visão   

Usa óculos   

Deficiência auditiva   

Aparelho de amplificação sonora 

individual (AASI) 

  

Implante coclear (IC)   

Comportamento não verbal de dor   

Presença de dor: data de início    

Presença de dor: localização   

Presença de dor: intensidade   

Presença de dor: duração   

Presença de dor: periodicidade dos 

episódios dolorosos 

  

Necessidade de Terapêutica - É a necessidade de participar de 

ações e receber cuidados dirigidos para promoção, manutenção e 
recuperação da saúde. 

Medicações guardadas e etiquetadas, em 

locais específicos para garantir o uso 
seguro 

  

Recebe tratamento medicamentoso   

Recebe cuidados dirigidos para 

(promoção, manutenção; recuperação da 

saúde). 

  

NECESSIDADES PSICOSSOCIAIS 

Necessidade de Segurança emocional - É a necessidade de confiar 

nos sentimentos e emoções dos outros em relação a si, com o 
objetivo de sentir-se seguro emocionalmente. 

Estabilidade emocional   

Ansiedade   

Depressão   

Insegurança   

Medo   

Reage agressivamente    

Chora   

Grita   

Necessidade de Amor, aceitação –É a necessidade de ter 
sentimentos e emoções em relação às pessoas em geral com o 

objetivo de ser aceito e integrado aos grupos, de ter amigos e 

família. 

Apatia   

Irritabilidade   

Necessidade de Comunicação - É a necessidade 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. 

Distúrbios na fala   

Mutismo   

Uso da linguagem não verbal (choro, 
expressão facial) 

  

Linguagem verbal: palavra falada   

Necessidade de Criatividade - É a necessidade de ter ideias e 

produzir novas coisas, com o objetivo de realizar-se (vir a ser). 

Desenvolve trabalhos manuais ou que 
use a criatividade 

  

Necessidade de Educação para a saúde/aprendizagem - É a 

necessidade de adquirir conhecimento e/ou habilidade para 

responder a uma situação nova ou já conhecida, com o objetivo de 

adquirir comportamentos saudáveis e manter a saúde. 

Ambiente estimulante    

Conhecimento sobre seu estado de saúde   

Não adesão ao regime terapêutico   

Promovido orientação antecipada   

Necessidades Humanas Básicas Não 

relevante 

Relevante 

Necessidade de Gregária - É a necessidade de viver em grupo, com 

o objetivo de interagir com os outros e realizar trocas sociais. 

Bom relacionamento no lar    

Evita os familiares    

Tem amigos   

Necessidade de Autoimagem - A imagem corporal pode ser 

conceituada como uma construção multidimensional, que representa 

como os indivíduos pensam, sentem e se comportam a respeito de 
seus atributos físicos. Ela pode ser vista como a relação entre o 

corpo de uma pessoa e os processos cognitivos como crenças, 

valores e atitudes individuais. 

Aceitas as modificações físicas   

Reconhecem diferenças de gênero   

Necessidade de Recreação e lazer –É a necessidade de utilizar a 

criatividade para produzir e reproduzir ideias e coisas, com o 
objetivo de entreter-se, distrair-se e divertir-se. 

Ocupa o tempo livre com atividades 

esportivas  

  

Participa de atividades em grupo   

Usa meios eletrônicos para comunicação 
e diversão 

  

Brinca com outras crianças   

Ouvi histórias infantis   

A brincadeira exerceu função 
terapêutica 

  

NECESSIDADES PSICOESPIRITUAIS 

Necessidade de Religiosidade/espiritualidade –Équaisquer fatores 

necessários para se estabelecer e se manter um relacionamento 
pessoal dinâmico entre a pessoa e Deus (conforme definido por 

aquele indivíduo). 

Religião   

Necessita de um líder espiritual ou de 
atividades religiosas 
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Por favor, registre suas sugestões de acréscimos de itens para o atendimento das Necessidades Humanas 

Básicas em crianças em estado crítico, caso sejam necessárias: 

 

Necessidade  Sinais e sintomas da manifestação da necessidade 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

Caracterização do participante: 

 

Sexo:          Feminino       Masculino 

 

Idade:       20 a 30 anos           31 a 40 anos          41 a 50 anos           Mais de 51 anos 

 

Nível de educação em Enfermagem: 

 

       Graduação          Especialista        Mestre        Doutor 

 

Anos de experiência como enfermeira: 

 

        1 a 5           6 a 10          11 a 15          16 a 20          21 a 25            Mais de 26 

 

Anos de experiência na área da Pediatria: 

 

      1 a 5             6 a 10         11 a 15           16 a 20          21 a 25            Mais de 26 

 

Posição na enfermagem: 

 

             Enfermeira assistencial                Docente de enfermagem 
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ANEXO A – Certidão de aprovação do Comitê de Ética 

 

 

 



128 

ANEXO B - Parecer de aprovação do projeto de pesquisa 

 

  

 



129 

 


