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RESUMO
O objetivo do presente estudo foi avaliar e atualizar o instrumento Consulta de
Enfermagem Pós-TMO. O instrumento é utilizado pela equipe de enfermagem de um
setor ambulatorial de uma instituição federal do Estado do Rio de Janeiro,
especializado em Transplante de Células Tronco Hematopoiéticas (TCTH). A
abordagem utilizada neste estudo foi centrada em especialistas. Para avaliação e
atualização do instrumento construiu-se um quadro com os itens a serem apreciados
pelos especialistas em avaliação, objetivando a análise de congruência. Após esta
análise, procedeu-se à construção do instrumento de avaliação, submetido a 14
especialistas para avaliação. Os especialistas foram unânimes quanto à adequação
do instrumento Consulta de Enfermagem Pós-TMO ao fim a que se destina, ou seja,
julgaram que o mesmo é capaz de facilitar as ações de Enfermagem relacionadas ao
acompanhamento de pacientes pós-transplantados, favorecendo as decisões sobre o
diagnóstico e conduta terapêutica dos mesmos. No entanto, em quase todos os blocos
do instrumento, os especialistas julgaram a inadequação com relação ao item
disposição da informação (layout), ressaltando que a organização e ordenação dos
itens e respectivas opções de resposta não são agradáveis, necessitando de
modificações. Com as alterações sugeridas pelos especialistas e aceitas pela autora
do presente estudo avaliativo, uma nova versão do instrumento foi construída, com
auxílio de profissional design gráfico. No entanto, há necessidade que o instrumento
seja pré-testado, objetivando a identificação de possíveis problemas na elaboração
dos itens ou opções de resposta, necessidade de modificação na redação, alteração
do formato, ou mesmo eliminação de itens/opções de resposta, de forma a permitir a
construção da versão final do referido instrumento.
Palavras-chave: Atualização de instrumento. Enfermagem. Transplante de Medula
Óssea.

ABSTRACT
The aim of this study was to evaluate and update the Nursing Consultation Post-Bone
Marrow Transplant instrument. The nursing staff of a Rio de Janeiro state federal
institution´s outpatient department, specialized in Hematopoietic Stem Cell Transplant,
use the instrument. The study adopted an expert-centered approach. A framework was
built with the items to be examined by evaluation experts, in order to evaluate and
update the instrument for the congruence analysis. The construction of the evaluation
instrument, subjected to 14 experts, proceeded after the analysis. The experts were
unanimous as to the suitability of the Nursing Consultation Post-BMT instrument´s
intended purpose. It was judged that the instrument is able to facilitate the nursing
actions related to monitoring post-transplant patients, favoring diagnostic decisions
and therapeutic conduct accordingly. However, in almost all sections of the instrument,
the experts judged the layout information item inadequate, emphasized that
modifications are required in the organization and ordering of items and that their
response options are not pleasant. A new version of the instrument was built with the
help of a graphic design professional, according to the modifications suggested by the
experts and accepted by the author of this evaluative study. However, it is necessary
to pre-test the instrument to identify possible problems in the preparation of the items
or response options, change the wording, alter the format or even eliminate items
and/or response options in order to allow the construction of the instrument´s final
version.
Keywords: Instrument Update. Nursing. Bone Marrow Transplant.
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1 TRANSPLANTE DE MEDULA ÓSSEA E SUA IMPORTÂNCIA
A indicação para realização do transplante de medula óssea depende, em
geral, do tipo de doença relacionada à medula óssea e a certos tipos de câncer
hematológicos e da fase em que a mesma se encontra. Como não há controle por
meio da quimioterapia e radioterapia convencionais, a realização do transplante
constitui-se no melhor recurso terapêutico para o alcance da cura (ASSOCIAÇÃO DA
MEDULA ÓSSEA, 2014a).
O Transplante de Medula Óssea é o processo de substituição da medula óssea
doente ou troca por uma normal. Seu objetivo é transplantar, ou seja, infundir, através
de via venosa, células progenitoras (tronco) ou stem cell. As células progenitoras são
obtidas mediante múltiplas punções ósseas, por meio de aférese de sangue periférico,
sangue de cordão umbilical e placentário (BONASSA, 2005).
O transplante de medula óssea tem sua denominação de acordo com sua
modalidade, ou seja, autólogo, quando se utiliza medula óssea ou sangue periférico
do próprio paciente; singênico, quando o doador é irmão gêmeo univitelino; alogênico,
quando o doador é irmão idêntico para o sistema antígeno leucocitário humano (HLA),
podendo se subdividir em aparentado ou não aparentado (FERREIRA, 2011).
De acordo com a Associação da Medula Óssea (2014b), o principal problema
relacionado ao transplante diz respeito à compatibilidade entre as medulas do doador
e do receptor. A estimativa é que cerca de 60% dos pacientes não possuem doadores
na família. Nestes casos, é realizada a busca do doador compatível na população
cadastrada no banco de doadores de medula óssea (KNOBEL, 1998).
No Brasil existem três tipos de cadastros utilizados para levantamento dos
possíveis doadores e receptores: Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea
(REDOME), Registro Nacional de Sangue de Cordão Umbilical (RENACORD) e
Registro Brasileiro de Receptores de Medula Óssea (REREME), sendo a
responsabilidade do Ministério da Saúde (MS) sua atualização e monitoramento
(BRASIL, 2009).
O REDOME organiza as informações de pessoas doadoras de medula óssea
para o transplante desde 1993, instalado no Instituto Nacional de Câncer José Alencar
Gomes da Silva (INCA, [2013?]). Já no REREME, o médico responsável inscreve as
informações do paciente que necessita receber a medula. Quando são identificados
possíveis doadores compatíveis, discute-se, junto com a equipe do REDOME, os
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melhores procedimentos para início da doação. No Brasil, existem 70 centros para
transplantes de medula óssea (INCA, [2013?]).
O RENACORD foi criado em 2004 e é coordenado pelo INCA/MS, estando
interligado ao sistema REDOME. Tal fato permite o aumento da disponibilidade de
doadores, a agilidade na realização dos procedimentos e ainda propicia redução nos
custos dos transplantes de células-tronco (BOUZAS, 2012).
Existe um intercâmbio de informações entre os diversos bancos de medula
óssea, de forma que é possível realizar busca de doadores envolvendo bancos de
outros países. Porém, o encontro de um doador compatível em território nacional é 20
vezes maior do que no exterior, em virtude das semelhanças genéticas e raciais entre
os indivíduos de um mesmo país (BONASSA, 2005).
Visando contribuir com a pesquisa clínica em transplantes de medula óssea, foi
criado, em 2004, na Europa, o Centro Internacional de Pesquisa em Transplante de
Medula Óssea e Células Tronco Hematopoiéticas. Este centro realiza atividades de
pesquisa em saúde pública, ensaios clínicos, estudos observacionais, registros e
estatísticas que norteiam e influenciam a prática dos transplantes de medula óssea
no mundo. Como instituições integrantes do Centro destacam-se: Grupo Europeu para
Transplante de Medula Óssea (EBMT); Transplante de Medula Óssea da Ásia Pacifica
(APBMT) e Registro Internacional de Transplante de Cordão Umbilical (EUROCORD),
conforme informação da Sociedade Brasileira de Transplante de Medula Óssea
(SBTMO, 2014).
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) estabelece critérios para
o funcionamento e segurança (sigilo das informações) dos centros e bancos de
transplante de medula óssea e sangue de cordão umbilical, exercendo o papel de
principal fiscalizador de toda a prática do TMO no país (SBTMO, 2008).
A complicação mais frequente do transplante de medula óssea está associada
a

problemas

de

incompatibilidade

“Doença

Enxerto

Versus

Hospedeiro”,

popularmente conhecida como “rejeição”, na qual as células do doador transplantadas
reconhecem as células do organismo do paciente como ‘estranhas’ e desencadeiam
uma resposta imunológica contra o organismo do paciente (ASSOCIAÇÃO DA
MEDULA ÓSSEA, 2014b; CONTEL et al., 2000).
A reintegração do transplantado à sociedade é tão importante quanto o
acompanhamento da doença. O apoio de familiares e dos grupos multidisciplinares é
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fundamental para a sua recuperação como indivíduo e para a melhoria de sua
qualidade de vida (ASSOCIAÇÃO DA MEDULA ÓSSEA, 2014c).
Os pacientes submetidos ao transplante de medula óssea vivenciam alguns
problemas importantes desde o diagnóstico da doença até início do tratamento, onde
aparecem as complicações. Trata-se de terapia com impacto acentuado e radical na
capacidade produtiva de organização do cotidiano dos transplantados e seus
familiares (ASSOCIAÇÃO DA MEDULA ÓSSEA, 2014c).
No entanto, com o desenvolvimento tecnológico e avanços obtidos na aplicação
da terapêutica, têm se observado o aumento na sobrevida destes pacientes (BRASIL,
2012). Tal fato pode ser observado com o número crescente de trabalhos voltados
para a qualidade de vida (MASTROPIETRO et al. 2007; MASTROPIETRO et al.
2010a; MASTROPIETRO et al. 2010b; MASTROPIETRO et al., 2011) e autocuidado
(SILVA, 2001), uma vez que as complicações afetam a saúde física, o estado
psicológico, o nível de independência, as relações sociais e a vida ocupacional
(ORLEY; KUYKEN 1994; MASTROPIETRO et al., 2011; ANDRADE et al., 2012;
CONTEL et al., 2000).
O transplante de células-tronco hematopoiéticas é bastante complexo e requer
assistência de enfermagem especializada. O papel do enfermeiro neste cenário é
fundamental e envolve responsabilidades no cuidado, incluindo apoio aos pacientes e
familiares durante o transplante e na fase de recuperação. Destaca-se ainda o papel
deste profissional no monitoramento das condições vitais e realização de intervenções
terapêuticas centradas nas necessidades dos pacientes e na busca por um
atendimento global, competente e individualizado (BRASIL, 2005).

1.1 UTILIZAÇÃO DE INSTRUMENTOS NO TRANSPLANTE DE MEDULA ÓSSEA
Foram encontradas na literatura científica referências a instrumentos
específicos

para

a

avaliação

de

pacientes

transplantados

(SILVA,

2001;

MASTROPIETRO et al., 2007; MASTROPIETRO et al. 2010b). O primeiro deles
destina-se às demandas de autocuidado terapêutico em pacientes submetidos ao
TMO, auxiliando as intervenções de enfermagem no planejamento da alta hospitalar
(SILVA, 2001). O segundo trata da avaliação da qualidade de vida em pacientes pós
TMO, validado no Brasil por Mastropietro et al. (2007), e utilizado em 2010
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(MASTROPIETRO et al. 2010a) na identificação das relações entre renda e trabalho
na qualidade de vida destes pacientes.
A utilização de questionários para a avaliação da qualidade de vida tem sido
reconhecida como uma importante área do conhecimento científico no campo da
saúde, uma vez que permite uma avaliação mais objetiva de sintomas subjetivos,
como dor, ansiedade e depressão. Na prática clínica, esses instrumentos podem
auxiliar a identificação das necessidades de pacientes e dimensionar a efetividade de
uma intervenção específica (MARQUES et al., 2006).
Segundo Sampieri, Collado e Lucio (2013), a coleta de dados quantitativos
requer que o instrumento de avaliação leve em consideração três requisitos
importantes: confiabilidade, validade e objetividade. A confiabilidade refere-se ao grau
em que aplicação de um instrumento, repetidas vezes em um indivíduo ou objeto,
produz os mesmos resultados. Já no caso da validade, “a medida ou o resultado obtido
reflete, com propriedade, o que se pretende medir’’ (ELLIOT; HILDENBRAND;
BERENGER; 2012 p. 62). A objetividade relaciona-se ao grau em que o instrumento
é flexível às preferências e tendências do pesquisador que o administra, qualifica e
interpreta (SAMPIERI; COLLADO; LUCIO, 2013).
Em avaliação, vários instrumentos podem ser utilizados para verificação de
uma determinada situação/evento: questionários, entrevistas, lista de verificação,
escala de mensuração, entre outros (ELLIOT; HILDENBRAND; BERENGER, 2012).
Segundo Dettino (2008) O uso de questionários tem sido intensificado na
pesquisa avaliativa nos últimos anos. Isso se deve ao crescente interesse por métodos
subjetivos de avaliação clínica. Dessa forma, valoriza-se a opinião do paciente sobre
sua condição de saúde.
Os questionários podem ser definidos como […] técnica de
investigação que inclui um número mais ou menos elevado de
questões que, apresentadas objetivam [...] o conhecimento de fatos,
comportamentos, opiniões, crenças, sentimentos, atitudes, interesses,
expectativas, motivações, preferências e situações vivenciadas.
(ELLIOT; HILDENBRAND; BERENGER, 2012, p. 27).

A utilização de questionários no meio científico ocorre pela facilidade de sua
aplicação e cobertura a elevado número de pessoas em período de tempo
relativamente curto. Porém, não devem ser confundidos com uma lista de perguntas,
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já que a sua elaboração requer conhecimento técnico de suas especificações e
diferentes maneiras de aplicação (ELLIOT; HILDENBRAND; BERENGER, 2012).
O questionário de consulta de enfermagem pós TMO, abordado neste estudo,
é utilizado pela equipe de enfermagem de um hospital público no município do Rio de
Janeiro, visando o acompanhamento de pacientes e sua evolução, auxiliando o
processo decisório quanto ao tratamento mais indicado a cada paciente. Além disso,
tem sido importante meio de comunicação entre as equipes multiprofissionais
vinculadas ao centro especializado onde o mesmo é empregado, embora não tenha
sido validado ou aperfeiçoado por mais de uma década.
Este questionário é anexado ao prontuário do paciente e é utilizado pelo
enfermeiro do ambulatório de transplante de medula óssea no primeiro dia após a alta
hospitalar. A cada consulta novo questionário é preenchido objetivando acompanhar
a evolução do paciente.

1.2 OBJETIVO E JUSTIFICATIVA
O objetivo deste estudo foi avaliar e atualizar um instrumento utilizado pela
equipe de enfermagem do setor ambulatorial de uma instituição federal do Estado do
Rio de Janeiro, especializado em Transplante de Células Tronco Hematopoiéticas.
Este estudo justificou-se pela necessidade de atualização do instrumento
Consulta de Enfermagem Pós-TMO. Trata-se de instrumento construído há
aproximadamente 15 anos pela equipe de enfermagem desta instituição. Na época da
sua elaboração, foram utilizados partes de outros instrumentos, relacionados a
diversas especialidades e setores, que serviram como base para adaptação e
construção do instrumento atual destinado ao serviço de transplante de medula óssea.
O foco, à época, era a construção de um instrumento que pudesse organizar a
rotina de enfermagem no cuidado de pacientes pós transplante de medula, já que um
número expressivo de complicações surgia em função da doença enxerto versus
hospedeiro, além de infecções recorrentes. Estas complicações não eram alvo de
monitoramento pela equipe de enfermagem.
Como este instrumento não foi atualizado, sua atualização permitirá a equipe
multiprofissional, principalmente a de enfermagem, gerar um diagnóstico mais preciso
e individualizado de cada paciente. Isso favorecerá a melhoria da qualidade no
atendimento, possibilitando melhores práticas assistenciais e gerenciais. Além disso,
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ajudará na padronização das condutas terapêuticas, no hospital em foco e em outros
que desejam utilizar o instrumento.

18

2 O CENTRO NACIONAL DE TRANSPLANTE DE MEDULA ÓSSEA
O processo de criação do Centro Nacional de Transplante de Medula Óssea
(CEMO), no INCA, iniciou-se na década de 80 com a Resolução CIPLAN nº12/82
(BRASIL, 1982), que determinou sua gestão e implantação sob responsabilidade do
Ministério da Saúde e Previdência/Assistência Social. Paralelamente a este processo,
deu-se início ao processo de seleção dos enfermeiros que comporiam o setor
(BARRETO, 2003).
Visando a melhor organização do serviço e atendimento aos pacientes
transplantados, iniciou-se, na época, uma reforma técnica para operacionalização do
Ambiente Livre de Germes. Para isso, a enfermeira responsável pelo CEMO buscou,
na literatura científica especializada e disponível sobre TMO, informações publicadas
em centros semelhantes, protocolos de tratamento das patologias, intercorrências
desenvolvidas no pré, trans e pós transplante de medula e complicações, visando o
embasamento teórico sobre o tema em questão para início das atividades.
Baseado em documentos provenientes de outras unidades especializadas em
transplante e na metodologia de elaboração de manuais de enfermagem, foi criado,
em 1984, o Manual de Normas e Rotinas do CEMO (BARRETO, 2003).
As atividades do CEMO iniciaram-se neste período, momento de realização do
primeiro transplante de medula óssea (BARRETO, 2003).
Com o Decreto Presidencial nº3496/2000, o INCA passou a ter competência
para resolver ações nacionais de controle do câncer, como referencial para a
prestação de serviços oncológicos no âmbito do Sistema Único de Saúde-SUS
(BRASIL, 2001, apud BARRETO, 2003, p. 18).
Com

isso,

foram

criadas

unidades

assistenciais

independentes

administrativamente e com equipes próprias, ocorrendo à descentralização dos
serviços prestados.
O CEMO compõe uma destas unidades e atende pacientes de todo o Brasil no
âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). É o maior centro de tratamento de doenças
hematológicas, como anemia aplástica severa e as leucemias, realizando transplantes
alogênicos e autogênicos.
Atualmente o CEMO é responsável pela coordenação do REDOME, REREME
e da Rede BrasilCord, que abriga os bancos públicos de sangue de cordão umbilical
(BRASIL, 2009).
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Este centro conta com equipe multiprofissional especializada em transplante de
medula óssea e tornou-se o pioneiro na implantação de cateter venoso central, onde
foi criada a primeira comissão de cateter central. Tal fato tem contribuído para
ampliação do campo de atuação da enfermagem.
O CEMO é dividido em duas unidades que atendem pacientes internos
(hospitalizados) e externos. A unidade que atende pacientes externos é composta do
ambulatório e Hospital-dia, funcionando como porta de entrada para admissão de
novos pacientes, além de atender aos já transplantados (INCA, 2015).
A unidade de pacientes externos funciona com oito profissionais de saúde,
sendo cinco enfermeiros e três técnicos de enfermagem. O acompanhamento clínico
destes pacientes é fundamental no sentido de diminuir as internações e reinternações,
contribuindo para a convocação de novos pacientes que estão em filas de espera para
a realização de transplante (TORRES, 2001).
Após o transplante, o paciente é encaminhado para o ambulatório, onde será
acompanhado durante todo o período do tratamento, antes de sua alta hospitalar e
em todo seguimento pós TMO. Com o objetivo de registro e monitoramento deste
acompanhamento, a equipe de enfermagem, em 1984, almejava a construção de um
instrumento específico para o setor.
Foi neste momento, década de 80, que quatro enfermeiras do setor pensaram
na construção de um instrumento de Consulta de Enfermagem pós TMO, elaborado a
partir de outros instrumentos, utilizados em outros setores e instituições. Este
instrumento é utilizado atualmente (2014) no ambulatório da unidade de pacientes
externos pela equipe de enfermagem. O mesmo mantém-se anexado ao prontuário,
permitindo sua visualização por toda a equipe multidisciplinar.
O instrumento criado não foi modificado ou validado ao longo de sua utilização
e é atualmente empregado sem o prévio treinamento para sua aplicação. Sua
importância reside no fato de suas informações auxiliarem o acompanhamento das
condições clínicas e psíquicas dos pacientes, permitindo intervenções específicas em
caso de serem detectadas alterações.

2.1 O INSTRUMENTO CONSULTA DE ENFERMAGEM PÓS-TMO
O instrumento de consulta da enfermagem pós-TMO é dividido em três grandes
blocos: identificação, história atual e pregressa e avaliação geral.
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O instrumento apresenta a logomarca do INCA no canto superior esquerdo,
identificando a instituição para a qual o instrumento foi criado e sua vinculação
ministerial. Logo abaixo, centralizado, apresenta-se o título.
Figura 1- Dados de identificação do paciente

Fonte: INCA (2014).

O primeiro bloco do instrumento, chamado Identificação, destina-se ao registro
do nome do paciente, matrícula na instituição, idade, procedência, data da admissão
no ambulatório e número de dias pós TMO. A Figura 1 ilustra esta parte do
instrumento.
Este bloco do instrumento apresenta os dados de identificação do paciente, já
que a partir dele são fornecidos subsídios iniciais para se proceder ao diagnóstico de
enfermagem. Além disso, permite ao setor estabelecer uma identidade única ao
paciente e identificá-lo com as particularidades do seu caso clínico.
O próximo bloco do instrumento refere-se à história atual e pregressa do
paciente, como se pode observar na Figura 2. Nele identificam-se os tipos de
transplantes, tipos de células a serem infundidas, as datas do transplante de medula
e da alta hospitalar, local onde foi realizado o procedimento de TMO, presença ou não
de alergias (que, em caso positivo, discrimina-se quais são), medicações em uso
(aceitabilidade e intolerâncias) e aceitabilidade das dietas (verificando-se o apetite,
presença de náuseas ou vômitos).
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Figura 2 – História atual e pregressa do paciente

Fonte: INCA (2014).

Com relação aos Tipos de transplante, estes podem ser divididos em autólogo
(o paciente é seu próprio doador) ou alogeneico (as células-tronco são recebidas de
outra pessoa). O transplante alogeneico subdivide-se em aparentado (quando o
doador compatível é um irmão, irmã ou parentes próximos), não aparentado (doador
voluntário, cadastrado em bancos de medula óssea ou de cordão umbilical) e
singeneico (transplante de medula óssea entre irmãos gêmeos idênticos).
Quanto aos Tipos de CTH, que são as células tronco hematopoiéticas, as
seguintes opções de respostas são disponíveis: medula óssea (retirada através dos
ossos, principalmente os longos), aférese (coletada através de sangue periférico) e
cordão umbilical. Logo em seguida, aparecem as datas do transplante e da alta
hospitalar, além de espaço para descrição onde o transplante foi realizado.
No item alergias são dadas como opções de respostas: não possui ou
desconhece, e sim, possui. Neste caso, há linha para registrar para descrição de quais
tipos. Este campo é de fundamental importância para a equipe de enfermagem uma
vez que os procedimentos podem ser alterados, ou não, em função destas
informações.
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As informações sobre as medicações em uso pelo paciente são dispostas em
um campo aberto, onde se descreve os achados em relação à aceitação e intolerância
destes medicamentos.
No que diz respeito ao campo aberto para aceitabilidade das dietas, avalia-se,
o apetite e se houve náuseas e vômitos do paciente. O registro dessas informações é
importante em função dos efeitos colaterais provocados pelos medicamentos
utilizados, impactando diretamente no consumo de alimentos e levando a alterações
importantes no estado nutricional destes pacientes.
Na sequência, encontra-se o terceiro e último bloco do instrumento,
denominado avaliação geral, que é dividido em oito partes (Figura 3).
Figura 3 - Avaliação geral: sinais vitais e medidas corporais

Fonte: INCA (2014).

As informações sobre a pressão arterial, temperatura, pulso, respiração, peso,
altura e perímetro abdominal são registradas nos primeiros espaços que iniciam este
bloco.
Segundo Horta (1979), o registro das informações de pressão arterial,
temperatura, pulso e respiração são importantes já que estão relacionados à própria
existência humana. Além disso, evidenciam o funcionamento e as possíveis
alterações da função corporal, podendo eventualmente, indicar enfermidades (TIMBY,
2001).
A segunda parte do bloco de avaliação geral do instrumento apresenta o exame
psíquico do paciente, onde, através da observação, o entrevistador registra o estado
geral do paciente (orientado ou não) e possíveis alterações de linguagens. Para esta
última, são observadas as seguintes opções de resposta: sem alterações, dislalia,
disartria, disfonia e afasia (Figura 4).
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Figura 4 - Avaliação geral: orientação e linguagem

Fonte: INCA (2014).

Segundo Taylor (1992), dislalia refere-se à má pronúncia das palavras, onde o
paciente omite, acrescenta ou ainda distorce as mesmas. Já a disartria ocorre devido
a má articulação das palavras e a disfonia devido a perda parcial da voz por um
período de tempo, onde a voz é emitida sem harmonia e com dificuldade. Por último,
na afasia, ocorrem perturbações por danos cerebrais, impactando na capacidade de
compreensão e utilização dos símbolos verbais.
Na terceira parte do bloco de avaliação geral, o profissional avalia as mucosas
conjuntival, oral e pele dos pacientes (Figura 5).

Figura 5 - Avaliação geral: mucosas conjuntivais, oral e pele

Fonte: INCA (2014).

Nas mucosas conjuntivais observa-se se as mesmas estão normocoradas (cor
em condições normais), hipocoradas (possui pouca coloração), hidratadas (reposição
de água na mucosa), hipohidratadas (desidratação), hemorrágicas (sangramento de
pequenos vasos conjuntivais) ou ictéricas (coloração amarelada). Já na mucosa oral,
as opções de resposta são as seguintes: normocorada (cor em condições normais),
hipocorada (possui pouca coloração), hidratada (reposição de água adequada pelo
organismo), desidratada (processo de baixa hidratação), sangramento (perda de
sangue), mucosite (resposta inflamatória das membranas à ação de drogas
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antineoplásicas) e outros (linha para registrar situações não verificadas nas opções
de respostas anteriores) (Dicionário Médico Online, 2014).
Com relação à pele, avalia-se se a mesma está normocorada (cor em
condições normais), hipocorada (pouca coloração na pele, ou seja, baixa
pigmentação), ictérica (coloração amarelada), cianótica (coloração roxeada da pele),
hidratada (reposição de água no organismo), desidratada (baixa hidratação) ou com
prurido (sensação que provoca vontade de coçar).
Além disso, avalia-se a presença de lesões quanto a sua cor: hipocrômicas
(redução da coloração), hipercrômicas (aumento da coloração), hemorrágicas
(extravasamento de sangue para a pele) ou eritematosas (rubor caracterizado por
uma coloração avermelhada da pele ocasionada por vasodilatação).
Também se avalia a presença de pápulas (lesões que surgem na pele), nódulos
(pequenos inchaços), vesículas (bolha com formação arredondada contendo líquido
em seu interior), flictemas (aparecimento de bolhas, sem líquido em seu interior),
pústulas (pequenas lesões em forma de bolha, inflamadas e cheias de pus na
superfície da pele), ulcerações (lesões superficiais) e fissuras (pele seca, podendo
tornar-se áspera e escamosa, com pequenos rasgos que podem levar a rachaduras
mais profundas).
A localização destas lesões deve ser registrada em uma linha, sendo
importante para realização do diagnóstico e prescrição de enfermagem.
A quarta parte do bloco de avaliação geral do instrumento de acompanhamento
de enfermagem apresenta a cavidade oral do paciente (Figura 6). Este tópico é
constituído de opções de respostas fechadas, onde o profissional irá observar os
seguintes locais: língua, dentes, prótese, gengiva e lábios dos pacientes.
Figura 6 - Avaliação geral: cavidade oral

Fonte: INCA (2014).
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Na língua, são observados os seguintes itens: integridade, viscosidade
(seborreica), úlceras e fissuras. Logo abaixo, na dentição, observa-se se a mesma
está presente, ausente, se é total, parcial e se existe dor. Na prótese, avalia-se se a
mesma possui localização superior ou inferior. A gengiva é avaliada segundo a
presença de edema, sangramento e dor. Por último, nos lábios, observa-se se estão
íntegros, com edemas, lesões bolhosas ou ulceradas, fissuras, presença de
sangramento e edema. Todas estas opções de resposta devem ser marcadas com
Sim (S) ou Não (N). Além disso, ao final, observa-se um campo aberto denominado
outros, destinado a anotações de aspectos não mencionados nas opções de resposta
anteriores.
A quinta parte do bloco de avaliação geral do instrumento descreve o acesso
venoso dos pacientes submetidos ao TMO (opções de resposta fechadas): periférico,
venoso ou cateter (Figura 7).

Figura 7– Avaliação geral: rede venosa

Fonte: INCA (2014).

No acesso periférico, se observa o mesmo está em MSD (membro superior
direito), MSE (membro superior esquerdo) e a data desta inserção. Logo abaixo,
avalia-se a rede venosa, sendo suas alternativas de resposta: boa, ruim, fina,
calibrosa, palpável ou impalpável. Abaixo da rede venosa aparece o tipo de cateter:
semi ou totalmente implantado data e local da inserção última manutenção. Por último,
com espaço, avalia-se o aspecto e característica do curativo do acesso venoso.
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Figura 8 - Avaliação geral: órgãos dos sentidos, dor, ausculta pulmonar
e padrão de sono

Fonte: INCA (2014).

A sexta parte do bloco de avaliação geral trata dos órgãos dos sentidos, dor,
ausculta pulmonar e padrão de sono nos pacientes transplantados (Figura 8). Na
acuidade visual observa-se se a mesma está preservada, diminuída e se o paciente
utiliza óculos. Já em relação aos olhos, observa-se como opções de resposta:
lacrimejamento, secura ocular, hemorragia conjuntival, fotofobia e secreção. A seguir,
na acuidade auditiva, observa-se se a mesma está preservada. Em caso negativo,
observa-se se o paciente possui deficiência auditiva ou prótese, que podem ser totais,
parciais, localizadas do lado direito ou esquerdo.
No item relativo ao padrão tátil destes pacientes, observa-se se estão
preservados, diminuidos ou ausentes, sendo classificados como hiperestesia,
hipoestasia e tremores.
Logo abaixo, avalia-se a presença ou não de dor. Em caso positivo, apresentase ao paciente a Escala Visual Analógica (EVA) para indicação de sua intensidade.
No padrão gustatório, avalia-se sua preservação. Em caso de alterações,
observa-se qual tipo: ageusia, digeusia, hipergeusia e hipogeusia. Logo abaixo,
observa-se o tipo de exsudato presente no nariz do paciente: sangue ou coriza, sendo,
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para este último, avaliado o seu aspecto (através de um espaço). Além disso, observase o tipo de tosse: seca ou produtiva, sendo, nesta última, também verificado o seu
aspecto (através de linha para registro).
A parte respiratória do paciente pós transplantado é avaliada através da
ausculta pulmonar, onde se verifica a presença de murmúrios vesiculares ou
adventícios. No primeiro, avalia-se se o mesmo é audível ou não, sendo importante a
marcação de sua localização (direito ou esquerdo). No último, verifica-se a presença
de sibilos, que podem ser uni ou bilaterais.
Como último item nesta sexta parte apresenta-se o padrão de sono destes
pacientes, com as seguintes opções de resposta: sem alterações, insônia, hipersonia,
sonolência. Em caso de indução, avalia-se qual o medicamento utilizado e sua
posologia (em espaço para registro).
Além do conteúdo exposto anteriormente, o terceiro bloco do instrumento
(avaliação geral) é subdividido em três tópicos: motilidade e locomoção, eliminações
e estado emocional. Os itens observados para avaliação da motilidade e locomoção
destes pacientes é apresentado na Figura 9.
Figura 9 – Avaliação geral: motilidade e locomoção

Fonte: INCA (2014).
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Este momento inicia-se com uma avaliação geral das articulações, onde se
verifica a presença ou não de dores e rigidez nas mesmas. Em caso positivo para
ambas as perguntas, descreve-se sua localização (espaço). Em seguida, observa-se
a presença ou não de órtese (colar cervical ou colete) e prótese (localizadas nos
membros superiores/inferiores direito ou esquerdo).
Na avaliação geral das articulações, também se descreve as alterações em
termos de sinais e sintomas presentes em ambos os membros superiores e inferiores:
linfedema (inchaço ou edema causado pela acumulação de líquido), calor, edema e
dor. Exceção pode ser encontrada nos membros superiores, onde avalia-se o rubor e,
nos membros inferiores, a panturrilha empastada e varizes.
Quanto à motilidade destes pacientes, observa-se a presença, ou não, de
alterações como: 1) paresia; 2) parestesia; 3) hemiplegia; 4) paraplegia; 5) tetraplegia.
Além disso, ao final, aparece um espaço para registro das respostas
denominado outros, destinado ao preenchimento em caso de alterações não
encontradas nas opções anteriores.
Já na força muscular, observa-se se a mesma está preservada, diminuída ou
ausente,

com

desagregação

em

termos

de

localização:

membros

superiores/inferiores, direito ou esquerdo.
Em relação à locomoção dos pacientes, o instrumento apresenta como
alternativas de respostas: sem auxílio, muleta, andador ou cadeira de rodas.
Na sequência, avalia-se a presença ou não de fadiga no paciente. Em caso
positivo, verifica-se, através de uma escala numérica, a pontuação obtida pelo
paciente para sua classificação: leve, moderada ou severa.
No tópico eliminações avalia-se o abdomen, intestino, excreção urinária e
alterações em orgãos genitais do paciente (Figura 10).
Com relação ao abdomen, observa-se se o mesmo é plano, escavado, flácido,
globoso, ascítico (acúmulo anormal de líquidos dentro da cavidade abdominal, num
compartimento limitado pelo peritônio) ou doloroso. Já no intestino, avalia-se a
preservação ou não da função intestinal e, em caso de diarréia, registra-se sua
frequência (campo aberto). Na excreção urinária, avalia-se sua forma de eliminação
(espontânea ou não).
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Figura 10 – Avaliação geral: eliminações

Fonte: INCA (2014).

Em caso negativo, observa-se o dispositivo de drenagem utilizado (alívio,
demora, irrigação contínua) e as possíveis alterações: cistostomia, grumus,
incontinência, disúria, anúria, poliúria, oligúria, hematúria, piúria e colúria.
Em relação aos órgãos genitais, avalia-se a presença de lesões ou fissuras.
Sendo o paciente do sexo feminino, verifica-se a presença ou não de sangramento
vaginal. Por último, avalia-se a presença de fissuras, dor ou sangramentos na região
anal.
O terceiro tópico, estado emocional, consta de temas relacionados ao estado
geral, imagem corporal e atividades de lazer do paciente (Figura 11).
No estado geral avalia-se o paciente segundo as seguintes opções de resposta:
tranquilo, ansioso,

assustado,

choroso,

agitado,

irritado,

triste, agressivo e

depressivo. Já na imagem corporal, observa-se se a mesma esta alterada ou não. O
campo recreação e lazer é aberto, destinado a anotações sobre atividades
desenvolvidas pelo paciente.
Ao final do instrumento, os campos abertos, destinam-se às observações e ao
diagnóstico de enfermagem e ainda à assinatura do enfermeiro responsável pelo
preenchimento do instrumento.
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Figura 11 – Avaliação geral: estado emocional

Fonte: INCA (2014).

O campo observações destina-se a anotações específicas relacionadas ao
paciente que não foram contempladas nas dimensões descritas.
Já no campo diagnóstico de enfermagem, orienta-se sobre o cuidado a ser
prestado pela equipe de enfermagem, baseado em todas as informações colhidas
pelo instrumento, de forma a facilitar o cuidado a estes pacientes.
No canto inferior direito do instrumento o enfermeiro responsável pelo
preenchimento assina o mesmo conforme mostrado na Figura 11.
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Neste capítulo apresentam-se os procedimentos metodológicos adotados no
estudo, a saber: abordagem avaliativa; seleção dos critérios a serem considerados na
atualização do instrumento; construção, validação e aplicação do instrumento e
análise dos dados.

3.1 ABORDAGEM AVALIATIVA
A abordagem utilizada neste estudo foi a centrada em especialistas para a
avaliação dos atributos do instrumento atualizado. No presente estudo, os
especialistas foram convidados por estarem envolvidos na área de atuação de
interesse e possuírem formação técnico-científica especializada.
Este tipo de abordagem possibilita o conhecimento da opinião de profissionais
e seus pareceres revelam nova perspectiva do objeto avaliado (WORTHEN;
SANDERS; FITZPATRICK, 2004).
Segundo Chianca, Marino e Schiesari (2001), a abordagem centrada em
especialistas possibilita o desenvolvimento de avaliações de qualidade em períodos
de tempo relativamente curtos, o que se constitui em uma de suas principais
vantagens. Como desvantagem apresenta a subjetividade implicada nos pareceres
emitidos.
De acordo com Junqueira (2013, p. 28), “os painéis de especialistas que
participam das avaliações nesta abordagem podem incluir profissionais de uma ou
mais áreas de conhecimento, podendo ser uni ou multidisciplinares.”
O julgamento dos especialistas é de suma importância, já que suas críticas e
sugestões permitem o aprimoramento do instrumento, contribuindo para a melhoria
de sua qualidade.

3.2 SELEÇÃO DOS ITENS A SEREM CONSIDERADOS NA ATUALIZAÇÃO DO
INSTRUMENTO
O primeiro passo para a atualização do instrumento Consulta de enfermagem
pós-TMO foi a construção de um quadro de critérios que orientaram a avaliação por
especialistas quanto a análise de congruência critérios/questões. A carta convite e o
quadro de critérios construídos foram enviados aos especialistas para avaliação
(APÊNDICE A).
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Para isso, buscou-se, na literatura, critérios relevantes a serem considerados
na construção destes itens (PASQUALI, 2000). Estes critérios, juntamente com a
expertise de dois profissionais em avaliação, embasaram a escolha de cada item do
instrumento.
Os critérios selecionados e sua decodificação, segundo o dicionário Michaelis
2014, foram os seguintes:
1) Atualidade (2014): Natureza do que é atual; [...] existe no momento em que
falamos; presente.
2) Precisão (2014): Qualidade daquilo que é exato; exatidão; [...]
3) Suficiência (2014): Qualidade ou classificação do que é suficiente; aptidão,
habilidade, capacidade; [...]
4) Ordenação (2014): Colocar(-se), dispor(-se) em ordem; organizar(-se) […]
5) Clareza (2014): Qualidade do que é claro ou inteligível […]
6) Disposição (2014): Colocação por determinada ordem […]
A partir da lista de critérios foi elaborado um quadro inicial com as questões
relacionadas a cada item (Quadro 1).

Quadro 1- Critérios e questões a considerar na avaliação do instrumento
Consulta de Enfermagem Pós-TMO
Critérios
Atualidade dos
itens
Precisão da
terminologia
Suficiência
dos itens

Questões
Os itens e respectivas opções de resposta são atuais?

A terminologia empregada pelo item e respectivas opções de resposta
são apresentados de forma objetiva e suscinta?
Os itens e opções de resposta oferecem informações suficientemente
exaustivas para a identificação de possíveis alterações e consequente
tomada de decisão em relação ao paciente?
Ordenação dos Os itens e opções de resposta apresentam uma boa disposição da
itens
informação, de forma lógica e ordenada?
A forma de ordenação dos itens e opções de reposta facilitam o registro e
posterior análise das informações?
Disposição da As informações contidas no instrumento estão dispostas de forma a
informação
facilitar a identificação de seus blocos?
(layout)
As informações contidas no instrumento estão dispostas de forma a
facilitar a identificação de cada item do instrumento e respectivas opções
de resposta?
As informações apresentam-se dispostas de forma organizada?
Fonte: A autora (2015).

O mesmo foi apreciado por dois especialistas em avaliação, objetivando a
análise de congruência dos critérios com as questões. As sugestões destes
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profissionais foram incorporadas às questões apresentadas no Quadro 1, visando o
seu aprimoramento (Quadro 2).
Quadro 2- Critérios e questões após análise dos especialistas para avaliação do instrumento
Consulta de Enfermagem Pós-TMO
Critérios
Atualidade dos
itens
Precisão
terminológica
Suficiência dos
itens

Ordenação dos
itens
Disposição da
informação
(layout)
Clareza
redacional

Questões
Os itens e respectivas opções de resposta expressam conteúdos atuais?
A terminologia empregada na construção dos itens e das opções de
resposta é precisa?
O conjunto de itens do instrumento é suficiente para auxiliar no
diagnóstico do paciente?
O conjunto de itens do instrumento é suficiente para auxiliar na conduta
terapêutica?
As opções de resposta dos itens são suficientes para responder a cada
um?
Os itens do instrumento de consulta de enfermagem pós-TMO estão
ordenados logicamente?
As opções de resposta dos itens estão ordenadas em sequência lógica?
A disposição gráfica dos itens e das opções de resposta é agradável?

Os itens do instrumento de consulta de enfermagem pós-TMO estão
redigidos com simplicidade, clareza e objetividade?

Fonte: A autora (2015).

3.3 CONSTRUÇÃO, VALIDAÇÃO E APLICAÇÃO DO INSTRUMENTO
Após esta análise, procedeu-se à construção do instrumento que foi, então,
submetido à apreciação por outros especialistas. Foram elaboradas uma
apresentação e instruções gerais para orientar o preenchimento da ferramenta
Consulta de Enfermagem Pós-TMO e garantir o mesmo entendimento (APÊNDICE
B).
Foram selecionados intencionalmente 14 especialistas para a avaliação do
instrumento, sendo nove profissionais de saúde (seis enfermeiros e três médicos), três
profissionais de avaliação e dois de comunicação (design gráfico). A escolha dos
profissionais de saúde ocorreu para que os mesmos contribuíssem quanto à
atualidade, suficiência, precisão, ordenação, disposição e clareza do instrumento. Os
profissionais designs gráficos foram escolhidos para obtenção de melhorias
relacionadas, principalmente, ao layout da informação do instrumento (produção
gráfica). Já os profissionais da área de avaliação foram convidados para apreciarem
as características disposição e clareza do questionário.
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Estes especialistas receberam, além do instrumento, uma carta convite
(APÊNDICE C) para participação no estudo. Todos os 14 especialistas convidados
aceitaram participar do estudo e devolveram a ferramenta preenchida.
O contato pessoal e convite para participação foi realizado no início de
novembro de 2014 e o período de aplicação propriamente dito realizado entre os
meses de novembro de 2014 a janeiro de 2015.
Com relação aos julgamentos realizados em cada uma das 11 partes em que
a ferramenta foi dividida para avaliação dos especialistas, o conjunto completo de
critérios foi enviado aos profissionais de saúde. Já os profissionais da área de
comunicação e avaliação não julgaram a ferramenta Consulta de Enfermagem PósTMO face os critérios atualidade, precisão e suficiência.
Ao final do preenchimento da ferramenta foi pedido aos especialistas que
julgassem, de forma global, sobre suas impressões relacionadas à mesma.
Os profissionais de saúde julgaram um conjunto de cinco itens (questões
fechadas), objetivando o conhecimento sobre sua opinião em relação à adequação e
suficiência do instrumento, utilizando-se uma escala tipo likert: Discordo Totalmente
(DT), Discordo Parcialmente (DP), Concordo Parcialmente (CP) e Concordo
Totalmente (CT). Já os comunicadores/avaliadores julgaram, por meio de questão
aberta, a ordenação dos itens, a clareza redacional e a disposição gráfico-visual da
ferramenta.
Para avaliação do nível de julgamento dos especialistas foram adotados os
seguintes pontos de corte:
Total (ambos os profissionais):
a) Alto: Julgamento positivo de 12 ou mais especialistas
b) Médio: Julgamento de 7-11 especialistas
c) Baixo: Julgamento abaixo de 7 especialistas
Saúde
d) Alto: Julgamento positivo de 8 ou mais especialistas
e) Médio: Julgamento de 5 a 7 especialistas
f)

Baixo: Julgamento abaixo de 4 especialistas

Outros profissionais
g) Alto: Julgamento positivo de 4 ou mais especialistas
h) Médio: Julgamento de 3 especialistas
i)

Baixo: Julgamento abaixo de 2 especialistas

35

3.4 ANÁLISE DOS DADOS
A partir da aplicação do instrumento, procedeu-se a análise de dados, visando
a transformação dos dados brutos em informações que permitem a tomada de decisão
para a melhoria do instrumento em questão (SAMPIERI; COLLADO; LUCIO, 2013).
Os dados foram analisados utilizando o software estatístico SPSS (Statistical
Package for the Social Sciences), por meio da estatística descritiva, como a
distribuição de frequências, para análise das informações.
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4 RESULTADOS
4.1 PERFIL DOS PROFISSIONAIS
O perfil delineado dos profissionais que participaram do estudo incluiu a
formação acadêmica, área de graduação, tempo de formação e natureza da instituição
em que atuam.
A Tabela 1 apresenta a distribuição dos especialistas segundo a sua titulação,
por área de formação.

Tabela 1- Frequência dos profissionais envolvidos, por área de formação e titulação
Área de Formação N Doutorado Mestrado Especialização
Medicina
3
1
2
Enfermagem
6
2
4
Letras
2
2
Design gráfico
2
2
Pedagogia
1
1
Total
14
Fonte: A autora (2015).

Observa-se que, dos 14 profissionais consultados, 4 possuíam titulação em
nível de doutorado e 4, de mestrado. Os demais tinham apenas especialização.
É variada a formação em nível de graduação dos profissionais, predominando
a área da saúde.
A Tabela 2 apresenta a distribuição dos profissionais envolvidos, por faixa de
anos de formação acadêmica.

Tabela 2- Frequência dos profissionais por tempo de formação acadêmica
Anos de Formação
0 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 35
Total

N
3
3
5
3
14

Fonte: A autora (2014).

Observa-se que 8 profissionais tinham mais de 20 anos de formação,
significando maior tempo de experiência e atuação, possibilitando maior credibilidade
ao julgamento destes profissionais.
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4.2 AVALIAÇÃO DO INSTRUMENTO PELOS ESPECIALISTAS
Nesta seção apresenta-se o julgamento dos especialistas em relação aos três
blocos do instrumento Consulta de Enfermagem Pós-TMO: identificação do paciente,
história atual e pregressa e avaliação geral. Este último foi subdividido em 9 subblocos.
Cada um destes blocos e sub-blocos foi avaliado segundo um conjunto de itens:
clareza redacional, atualidade dos itens, precisão terminológica, ordenação e
suficiência dos itens, disposição da informação (layout).
O julgamento dos especialistas quanto à identificação do paciente encontra-se
resumido na Tabela 3.

Tabela 3- Julgamento dos especialistas sobre identificação do paciente

Itens
Clareza
Precisão
Disposição

Saúde
7
7
9

Julgamento
Sim
Outros
5
4
5

Saúde
2
2
-

Não
Outros
1
-

Fonte: A autora (2014).

Dos 14 especialistas consultados, a maioria julgou que o bloco identificação do
paciente apresentou nível adequado de clareza, precisão e disposição, pois a
concentração de respostas positivas assim indica.
Com relação aos 5 especialistas que julgaram haver falta de clareza e precisão
deste bloco, as principais justificativas foram com relação ao termo procedência, não
sendo esclarecido a que este termo se referia: se a procedência institucional,
domiciliar, de um estado, município, cidade, hospital ou enfermaria.
Na Tabela 4 apresenta-se o julgamento dos especialistas quanto à história atual
e pregressa do paciente.
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Tabela 4 - Julgamento dos especialistas sobre a história atual e pregressa do paciente
Julgamento
Itens
Clareza
Atualidade
Precisão
Ordenação
Suficiência
Disposição

Sim
Saúde
8
9
8
9
9
9

Outros
4
2
3
4
2
5

Não
Saúde
1
1
-

Outros
1
1
-

Não se aplica
Saúde
-

Outros
2
2
2
-

Dúvida no
preenchimento
Saúde Outros
1
1
-

Fonte: A autora (2014).

Verifica-se que todos os itens neste bloco obtiveram um elevado nível de
julgamento na visão dos especialistas da área da saúde. Este nível de julgamento
também foi obtido na visão dos demais especialistas com relação aos itens clareza,
ordenação e disposição. Nota-se que nos itens atualidade e precisão dois
especialistas não realizaram julgamento, tratando-se dos profissionais ligados à área
de avaliação/comunicação, que optaram por não julgar aqueles itens. Observa-se que
alguns especialistas tiveram dúvidas no preenchimento dos itens atualidade e
suficiência. Dentre as principais justificativas dadas pelos especialistas para a não
conformidade do instrumento quanto aos itens avaliados neste bloco, destacam-se:
“O uso de medicação e dieta devem ser apresentados de maneira mais clara”; “Devese mencionar haploidêntico em tipos de alogênico”; “Deve-se avaliar a troca de
aférese “por sangue periférico mobilizado”.
A Tabela 5 mostra o julgamento dos especialistas quanto ao bloco avaliação
geral do paciente, especificamente quanto ao item sinais vitais e medidas corporais.
Tabela 5 – Julgamento dos especialistas sobre sinais vitais e medidas corporais
Sim
Itens
Saúde Outros
Clareza
9
4
Precisão
9
4
Disposição
8
3
Fonte: A autora (2014)

Julgamento
Não
Saúde Outros
1
1
2

Não se aplica
Saúde
Outros
1
-

A leitura da Tabela 5 mostra que a maioria dos especialistas julgou o bloco
referente aos sinais vitais e medidas corporais claro, preciso e com adequada
disposição. Observa-se que um especialista não julgou o item precisão, sendo o
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mesmo relacionado à área de comunicação/avaliação. Dentre aqueles que julgaram
negativamente os itens clareza e disposição, as principais justificativas levantadas
foram: “A disposição pode ser melhorada”; “Deve-se incluir as unidades de medida
para peso, altura e temperatura (Kg, Cm,°C)”; “Incluir o quinto sinal vital: dor’’.
A Tabela 6 mostra o julgamento dos especialistas quanto ao bloco avaliação
geral - orientação e linguagem.
Tabela 6 – Julgamento dos especialistas sobre orientação e linguagem
Julgamento
Itens
Clareza
Atualidade
Precisão
Ordenação
Suficiência
Disposição

Sim
Saúde
9
9
8
9
8
7

Outros
4
4
4
1
3

Não
Saúde
1
1
2

Outros
1
2
1
2

Não se aplica
Saúde
1
-

Outros
2
1
2
-

Dúvida no
preenchimento
Saúde Outros
1
1
-

Fonte: A autora (2014).

Na Tabela 6 constata-se que todos os itens obtiveram um elevado julgamento
na visão dos especialistas da área da saúde, com exceção do item disposição, que
obteve um médio julgamento. Os outros itens também obtiveram um elevado
julgamento na visão dos demais especialistas, com exceção do item disposição
(médio julgamento) e suficiência (baixo julgamento).
Verifica-se que, em todos os itens, pelo menos 1 especialista julgou
negativamente este bloco (a exceção do item ordenação), sendo as principais
justificativas relacionadas à falta de adequação da disposição das opções de resposta
dos itens. Com relação aos itens atualidade, precisão, ordenação e suficiência, alguns
especialistas (comunicação/avaliação e saúde) preferiram não emitir julgamento,
assinalando a opção não se aplica. Dois especialistas (comunicação/avaliação)
tiveram dúvida no preenchimento dos itens atualidade e suficiência.
A Tabela 7 mostra a avaliação dos especialistas com relação ao bloco referente
à mucosa conjuntival, oral e pele.
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Tabela 7 – Julgamento dos especialistas sobre mucosa conjuntival, oral e pele
Julgamento
Itens
Clareza
Atualidade
Precisão
Ordenação
Suficiência
Disposição

Sim
Saúde
9
9
8
9
9
8

Outros
4
2
3
4
2
2

Não
Saúde
1
1

Não se aplica

Outros
1
3

Saúde
-

Outros
2
2
1
2
-

Dúvida no
preenchimento
Saúde Outros
1
1
-

Fonte: A autora (2014).

Quanto ao julgamento dos itens relacionados ao bloco mucosa conjuntival,
oral e pele, observa-se que todos os itens obtiveram elevado julgamento na visão dos
especialistas da área da saúde. Quanto aos demais profissionais, apenas os itens
clareza e ordenação obtiveram um elevado julgamento na visão destes especialistas.
Observa-se que os profissionais da área de comunicação/avaliação não
julgaram os itens atualidade, precisão, ordenação e suficiência, por se tratar da área
específica da saúde.
Destaca-se neste bloco que, no item disposição, 4 especialistas julgaram
negativamente o instrumento Consulta de Enfermagem Pós-TMO neste quesito. As
principais justificativas levantadas para o julgamento negativo do instrumento
disseram respeito à melhoria da organização dos itens e respectivas opções de
resposta.
A seguir, a Tabela 8 mostra a avaliação dos especialistas sobre julgamento
relacionado à cavidade oral.
Tabela 8 – Julgamento dos especialistas sobre cavidade oral
Julgamento
Itens
Clareza
Atualidade
Precisão
Ordenação
Suficiência
Disposição

Sim
Saúde
8
9
8
9
8
7

Fonte: A autora (2014).

Outros
4
2
3
4
2
3

Não
Saúde
1
1
1
2

Outros
1
2

Não se aplica
Saúde
-

Outros
2
2
1
2
-

Dúvida no
preenchimento
Saúde Outros
1
1
-
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Observa-se que a quase totalidade dos especialistas concordou com relação à
clareza, atualidade, precisão, ordenação e suficiência das informações contidas no
bloco relacionado à cavidade oral (elevado julgamento), exceto o item disposição
(médio julgamento). Apenas os itens clareza e ordenação receberam alto julgamento
na visão dos demais profissionais.
Destaca-se que 4 especialistas apontaram problemas relacionados ao item
disposição. As principais justificativas para estes problemas levantados estiveram
relacionadas à disposição e organização dos itens e respectivas opções de resposta
do instrumento. Alguns especialistas não julgaram os itens atualidade, precisão,
ordenação e suficiência dos itens, já que são relacionados a área de
comunicação/avaliação.
A Tabela 9 apresenta o julgamento dos especialistas com relação à parte do
instrumento referente à rede venosa.

Tabela 9- Julgamento dos especialistas sobre rede venosa
Julgamento
Itens
Clareza
Atualidade
Precisão
Ordenação
Suficiência
Disposição

Sim
Saúde
9
9
8
9
9
8

Outros
4
2
3
4
3
3

Não
Saúde
1
1

Outros
1
2

Não se aplica
Saúde
-

Outros
2
2
1
2
-

Dúvida no
preenchimento
Saúde Outros
1
1
-

Fonte: A autora (2014).

Um elevado julgamento foi obtido para todos os itens deste bloco, com relação
as respostas dos profissionais de saúde. O mesmo não aconteceu com relação aos
demais profissionais, onde somente os itens clareza e ordenação obtiveram este nível
julgamento. Verifica-se que cinco especialistas mencionaram problemas relacionados
à clareza, precisão e disposição neste bloco, ao assinalarem a opção não. Dentre as
justificativas levantadas, apontaram que os termos “acesso venoso periférico”,
“cateter”, “data/local” e “data da última manutenção” deveriam ter melhor disposição
para facilitar a clareza do instrumento. Também sugeriram a definição por extenso dos
termos MSD/MSE. No item cateter, apontaram a necessidade de maior detalhamento
das opções de resposta, dado ser processo extremamente delicado, fonte de
infecções.
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Na Tabela 10 apresenta-se o julgamento dos especialistas com relação à
avaliação do bloco relacionado aos órgãos dos sentidos, dor, ausculta pulmonar e
padrão do sono.
Tabela 10- Julgamento dos especialistas sobre órgãos dos sentidos, dor, ausculta pulmonar
e padrão do sono
Julgamento
Itens
Clareza
Atualidade
Precisão
Ordenação
Suficiência
Disposição

Sim
Saúde
7
9
8
9
8
8

Outros
3
1
2
3
1
1

Não
Saúde
2
1
1
1

Outros
2
1
1
4

Não se aplica
Saúde
-

Outros
3
2
1
3
-

Dúvida no
preenchimento
Saúde Outros
1
1
-

Fonte: A autora (2014).

Neste bloco observa-se que todos os itens receberam alto julgamento pelos
especialistas da área da saúde, a exceção do item clareza, que obteve médio
julgamento. Na visão dos demais profissionais, somente os itens clareza e ordenação
obtiveram um médio julgamento. Quanto aos especialistas que apontaram problemas
relacionados à clareza, precisão, ordenação, suficiência e disposição do bloco, as
principais justificativas levantadas foram relacionadas a: “Melhoria da disposição e
organização das opções de resposta”; “Clareza da opção de resposta do item “aspecto
da tosse”; “Acréscimo da opção de resposta “diminuída” para o item “auscuta
pulmonar”; “Falta de clareza quanto à definição das questões auto-referidas pelo
paciente e aquelas provenientes de exame físico propriamente dito; “Acréscimo das
opções “ressecamento” e “roncos/estertores” nos itens “nariz” e “auscuta pulmonar”,
respectivamente; “Inclusão da opção de resposta “alterada” no item “tátil”.
A Tabela 11 registra o julgamento dos especialistas frente ao bloco motilidade
e locomoção.
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Tabela 11- Julgamento dos especialistas - motilidade e locomoção
Julgamento
Dúvida no
preenchimento
Saúde Outros Saúde Outros Saúde Outros Saúde Outros
Clareza
8
3
1
2
Atualidade
9
1
3
1
Precisão
9
2
1
2
Ordenação
9
3
1
1
Suficiência
7
1
2
3
1
Disposição
8
1
1
4
Itens

Sim

Não

Não se aplica

Fonte: A autora (2014).

Observa-se que o item suficiência foi o único, neste bloco, que obteve um
julgamento médio pelos especialistas da área da saúde. Os itens clareza e ordenação
receberam um médio julgamento (n=3) na visão dos demais profissionais relacionados
as áreas de avaliação/comunicação.
No item disposição, cinco especialistas apontaram problemas neste bloco do
instrumento. Já no item atualidade, três especialistas não julgaram este item por
entenderem que sua avaliação estaria fora do contexto de sua atuação. Dentre as
principais justificativas levantadas pelos especialistas para a não adequação dos itens
neste bloco destacam-se: “Problemas relacionados à disposição e organização dos
itens e opções de resposta, suficiência do item órtese, clareza do que é autoreferido/exame físico propriamente dito, inclusão da opção de resposta rubor no item
MMII”.
A Tabela 12 apresenta o julgamento dos especialistas em relação ao bloco
eliminações.
Tabela 12 – Julgamento dos especialistas sobre eliminações
Julgamento
Dúvida no
preenchimento
Saúde Outros Saúde Outros Saúde Outros Saúde Outros
Clareza
9
3
2
Atualidade
9
1
3
1
Precisão
9
2
1
2
Ordenação
9
3
1
1
Suficiência
7
1
2
3
1
Disposição
7
1
2
4
Itens

Sim

Fonte: A autora (2014).

Não

Não se aplica

44

Neste bloco, os itens suficiência e disposição foram julgados medianamente
por 7 especialistas da área da saúde. Todos os demais itens foram julgados
adequados pelos especialistas (n=9). Destaca-se que o item disposição foi julgado
negativamente por seis especialistas. As principais justificativas para a não
adequação dos itens deste bloco referiram-se a problemas relacionados à disposição
e organização dos itens/opções de resposta, suficiência do item intestinal
(necessidade de inclusão da opção de resposta duração da ausência da eliminação),
inclusão da opção edema no item órgãos genitais.
A Tabela 13 mostra o julgamento dos especialistas com relação ao bloco
estado emocional do paciente.
Tabela 13 – Julgamento dos especialistas sobre estado emocional
Julgamento
Itens
Clareza
Atualidade
Precisão
Ordenação
Suficiência
Disposição

Sim
Saúde
8
9
8
9
8
9

Outros
5
1
3
4
1
5

Não
Saúde
1
1
1
-

Outros
-

Não se aplica
Saúde
-

Outros
3
2
1
3
-

Dúvida no
preenchimento
Saúde Outros
1
1
-

Fonte: A autora (2014).

Todos os especialistas da área de saúde avaliaram positivamente todos os
itens do bloco estado emocional do paciente (elevado julgamento). O mesmo ocorreu
com relação aos demais profissionais, a exceção da precisão, atualidade/suficiência,
que obtiveram, respectivamente, médio e baixo julgamentos. Para um especialista, os
itens clareza, precisão e suficiência apresentaram problemas.
A única justificativa apresentada pelos especialistas para não adequação foi
em relação à avaliação do item imagem corporal, já que o instrumento não apresenta
opções de resposta que permitam a sua verificação, devendo-se, na opinião dos
especialistas, ser excluído.
A Tabela 14 apresenta o resumo dos julgamentos favoráveis dos especialistas
segundo os blocos do instrumento e critérios de avaliação.
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Tabela 14- Resumo dos julgamentos favoráveis dos especialistas segundo blocos existentes
no instrumento e critérios de avaliação utilizados
Critérios/
Blocos
Identificação
do paciente
História atual
e pregressa
do paciente
Sinais vitais
e medidas
corporais
Orientação e
linguagem
Mucosa
conjuntival,
oral e pele
Cavidade
Oral
Rede venosa
Órgãos dos
sentidos, dor,
ausculta
pulmonar e
padrão do
sono
Motilidade e
locomoção
Eliminações
Estado
Emocional

Clareza

Atualidade

Precisão

Ordenação

Suficiência

Disposição

12

-

11

-

-

14

11

13

11

13

12

10

13

-

13

-

-

11

13

10

12

13

9

10

13

12

11

13

11

10

12

11

11

13

10

10

13

11

11

13

11

13

10

10

10

12

9

9

11

10

11

12

8

9

12

10

11

12

8

8

13

10

11

13

9

14

Fonte: A autora (2014).

Observa-se que todos os profissionais julgaram como sendo alta a clareza do
instrumento (n=12 ou mais especialistas), a exceção dos blocos órgãos dos sentidos
e motilidade, onde os especialistas avaliaram como sendo mediana (n=7 a 11
especialistas). Quanto a atualidade, os especialistas julgaram medianamente este
quesito, a exceção do bloco mucosa conjuntival (elevado julgamento). Com relação a
precisão, o nível de julgamento foi mediano pelos especialistas, a exceção dos blocos
sinais vitais e orientação/linguagem, julgados com elevada precisão. A ordenação do
instrumento foi julgada elevada por todos os profissionais envolvidos na avaliação.
Quanto a suficiência, verificou-se que a mesma foi considerada mediana pelos
profissionais envolvidos. Já o último item, disposição, foi julgado como elevado pelos
profissionais envolvidos nos blocos identificação do paciente, história atual e
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pregressa, rede venosa e estado emocional. Os demais blocos, neste quesito,
receberam julgamento mediano.
A Tabela 15 apresenta os resultados referentes à avaliação global do
instrumento pelos profissionais de saúde (n=9). O objetivo foi conhecer a opinião dos
mesmos com relação à adequação e suficiência do instrumento.

Tabela 15 - Julgamento dos especialistas sobre o bloco avaliação geral do instrumento
Consulta de Enfermagem Pós-TMO
Itens
DT DP CP CT
1. O instrumento é adequado para o fim a que se destina, isto é, para
facilitar as ações da Enfermagem relacionadas ao 9
acompanhamento de pacientes pós-transplantados.
2. O instrumento é capaz de fornecer informações que favoreçam
9
decisões sobre o diagnóstico do paciente.
3. O instrumento é capaz de fornecer informações que favoreçam
9
decisões sobre a conduta terapêutica do paciente.
4. O conjunto de itens do instrumento é suficiente para auxiliar no
2
7
diagnóstico do paciente.
5. O conjunto de itens do instrumento é suficiente para auxiliar na
2
7
conduta terapêutica.
Legenda:
DT- Discordo Totalmente; DP- Discordo Parcialmente; CP- Concordo Parcialmente; CT- Concordo
Totalmente.
Fonte: A autora (2015).

Observa-se que a totalidade dos especialistas concordou totalmente com
relação à adequação do instrumento Consulta de Enfermagem Pós-TMO sobre a sua
facilidade para acompanhamento dos pacientes e fornecimento de informações que
favorecem o diagnóstico e conduta terapêutica do paciente. A quase totalidade dos
especialistas (7 dos 9) também concordou com relação a suficiência do instrumento
para auxiliar o diagnóstico e conduta terapêutica dos pacientes.
No espaço destinado a comentários adicionais apenas dois especialistas
realizaram observações:
“Acredito que a área para avaliação do estado emocional pudesse ter mais itens
para avaliação visto que poderá interferir na continuidade do tratamento”;
“O instrumento é completo e minucioso. Adequado à proposta de nortear a
consulta de enfermagem pós TMO”.
Foi solicitado que os profissionais de avaliação, letras e comunicação (N=5)
também realizassem observações gerais em relação à ordenação dos itens, clareza
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redacional e disposição gráfico-visual do instrumento Consulta de Enfermagem PósTMO. Apenas um especialista acrescentou o seguinte comentário:
“Algumas partes do referido instrumento precisam ser atualizadas em sua
diagramação. Existem uma série de recursos de diagramação disponíveis que podem
ser aplicados ao instrumento. Acredito que o resultado ofereceria uma melhor solução
para as informações, seu preenchimento e posterior leitura”.
O Quadro 3 apresenta um resumo dos julgamentos realizados pelos
especialistas, assim como as ações realizadas e resultados obtidos para a atualização
do instrumento “Consulta de Enfermagem Pós TMO”. As ações foram de inclusão (I),
exclusão (E), modificação (M) ou substituição (S).

Quadro 3- Resumo dos julgamentos, ações e resultados provenientes do estudo avaliativo
Bloco/Item

1.1

2.1

3.1

Julgamento
Termo procedência: não é
caracterizado a que este
termo se refere: se a
procedência institucional,
domiciliar, de um estado,
município, cidade, hospital ou
enfermaria.
Medicação e dieta: devem ser
apresentados de maneira
mais clara.
Tipos de transplante: No item
alogeneico deve-se
acrescentar o termo
haploidêntico.
Tipos de CTH: Deve-se
substituir aférese por sangue
periférico mobilizado.
Unidades de medida deveriam
já ser apresentadas nos itens
como temperatura, estatura e
peso (°C, Cm, Kg).
Inclusão do 5° sinal vital: dor
Melhoria da disposição das
informações

Ação*
Resultado
I
Inclusão de outras opções de
resposta para este item.

M

Modificação do texto e opções de
resposta.

I

Inclusão do termo solicitado.

S

Substituição do termo solicitado.

I

Inclusão dos itens solicitados.

I

Inclusão
da
escala
Visual
Analógica (EVA) para dor1.
Modificações realizadas.

M

(Continua)

1

Direção geral da saúde. Circular normativa. 2003.
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(Continuação)
Bloco/Item

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

Julgamento
O termo desorientação pode
ser em relação ao tempo ou
espaço.

Ação*
I

Melhoria da disposição e
organização das informações

M

Melhoria da disposição e
organização das informações
Na visão da autora, os itens
deste bloco deveriam ter nova
disposição, de acordo com
roteiro do exame físico dos
pacientes (céfalo-longitudinal)
Melhoria da disposição e
organização das informações.
Exclusão dos itens dor
Melhoria da disposição das
informações
Decodificação das siglas
empregadas
Na visão da autora, deveria-se
incluir o dispositivo PICC3
(Cateter Central de Inserção
Periférica) em “tipos de
acesso venoso”.
Na visão da autora, os itens
deste bloco deveriam ter novo
ordenamento.
Melhoria da disposição e
organização das informações
Inserção dos termos “roncos e
estertores” no item ausculta
pulmonar.
Inserção do termo
“ressecamento” no item nariz.
Na visão da autora, os itens
deste bloco deveriam ter novo
ordenamento.

M
M

Resultado
Os
termos
orientação
e
desorientação foram incluídos
dentro do novo item criado:
aferição psíquica2.
Os
itens
relacionados
à
“linguagem” foram posicionados
após o item “mucosa oral”.
Modificações realizadas.
Modificações realizadas.

M

Modificações realizadas.

M

Modificações realizadas.

E
M

Modificações realizadas.

I

Inclusão das definições das
siglas.
Inclusão do termo e respectivas
opções de resposta.

I

M

Modificações realizadas

M

Modificações realizadas.

I

Inclusão realizada.

I

Inclusão realizada.

M

Modificações realizadas

(Continua)

2

Curso de psiquiatria clínica.
PICC, sigla em inglês que significa Peripherally Inserted Central Venous Catheter (Cateter Venoso
Central de Inserção Periférica). Trata-se de cateter especial para infusão intravenosa.
3
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(Conclusão)
Bloco/Item

3.7

3.8

3.9

Julgamento
Inclusão de outros tipos de
órteses
Decodificação das siglas
empregadas
O item fadiga deve ser
informação referida pelo
paciente
Inclusão do termo “rubor” no
item membros inferiores
Melhoria da disposição e
organização das informações
Na visão da autora, o termo
“dor” deveria ser excluído já
que o mesmo foi inserido no
primeiro item do bloco
avaliação geral (EVA).
Para autora, novas opções
deveriam ser incluídas para
alguns itens (acamado) e
outras, excluídas (escala para
avaliação da fadiga).
Para autora, novas opções
deveriam ser incluídas para
alguns itens (funções
intestinais - n° dias
constipado, frequência de
diarreia nas últimas 24h e
aspecto; Orgãos genitais –
íntegro)
Para autora, o termo dor
deveria ser excluído da região
anal, por já se apresentar na
avaliação geral, primeiro item
(EVA).
Melhoria da disposição e
organização das informações
Inserção da opção de
resposta “edema” no item
órgãos genitais.
Exclusão do item “imagem
corporal”
Para autora, as opções de
resposta do item “geral”
relacionavam-se a aferição
psíquica, sendo as opções de
resposta realocadas neste
item do instrumento.

Ação*
I

Resultado
Inclusão realizada.

I

Inclusão das definições das siglas

I

Inclusão de nota de rodapé para
explicitação.

I

Inclusão realizada.

M

Modificações realizadas.

E

-

I/E

I

Inclusão realizada

E

-

M

Modificações realizadas.

I

Inclusão realizada

E

-

M

Modificações realizadas.

* M- Modificação; E- exclusão; S- Substituição; I- Inclusão.
Fonte: A autora (2015).
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A partir de então, uma nova versão do instrumento Consulta de Enfermagem
Pós-TMO, com alterações na disposição gráfica, foi elaborada e encontra-se no
Capitulo 5 desta dissertação.
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5 CONSIDERAÇÕES E RECOMENDAÇÕES
Tendo em vista os resultados apresentados, este Capítulo foi organizado da
seguinte forma: considerações com relação à avaliação global do instrumento
Consulta de Enfermagem Pós-TMO; Ações acerca dos pontos críticos identificados
no instrumento; apresentação da nova versão, atualizada; recomendações.

5.1 CONSIDERAÇÕES SOBRE A AVALIAÇÃO GLOBAL DO INSTRUMENTO
Os especialistas consultados foram unânimes quanto à adequação do
instrumento Consulta de Enfermagem Pós-TMO ao fim a que se destina, ou seja,
julgaram que o mesmo é capaz de facilitar as ações de Enfermagem relacionadas ao
acompanhamento de pacientes pós-transplantados, favorecendo as decisões sobre o
diagnóstico e conduta terapêutica dos mesmos. No entanto, em quase todos os blocos
do instrumento, os especialistas julgaram a inadequação com relação ao item
disposição da informação (layout), ressaltando que a organização e ordenação dos
itens e respectivas opções de resposta não é agradável, necessitando de
modificações.
Além das considerações levantadas pelos especialistas à autora do estudo,
profissional de enfermagem que utiliza na prática o presente objeto de avaliação,
também realizou modificações no instrumento, visando a sua melhoria e
aprimoramento:
1) Mudanças na ordenação dos itens e opções de resposta do instrumento;
2) Construção de caputs dos itens que expressavam apenas as opções de
resposta.
A avaliação e atualização deste instrumento de enfermagem, utilizado em
instituição considerada referência nacional para tratamento de câncer, certamente
contribuirá para melhoria do acompanhamento destes pacientes.

5.2 AÇÕES ACERCA DOS PONTOS CRÍTICOS IDENTIFICADOS
As sugestões apresentadas decorrem das contribuições dos especialistas que
participaram do estudo e, ao mesmo tempo, são reiteradas pela autora, visando o
aprimoramento do instrumento Consulta de Enfermagem Pós-TMO, por inclusão,
exclusão e substituição.
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5.2.1 Inclusão
- do termo edema na região genital;
- de novos termos para avaliação do estado emocional dos pacientes;
- de unidades de medida para avaliação geral do paciente;
- do termo “diminuído” em murmúrios vesiculares;
- dos termos “roncos e estertores” em murmúrios adventícios;
- do termo “joelheiras” em órtese. Além disso, acrescentou-se um campo
aberto denominado “outros” neste item.
- do termo “número de dias constipado”, “frequência de diarreia nas últimas
24h e aspecto da diarreia (campo aberto) em funções intestinais;
- do termo “EVA” e “local” (campo aberto) em avaliação geral do paciente;
- do termo “ressecamento” em nariz;
- do termo “rubor” em MMII;
- do termo “PICC (Cateter Venoso Central de Inserção Periférica)” em acesso
venoso;
- do termo “haploidêntico” em tipo de transplante;
- do termo “acamado” em locomoção;
- da variável sexo;
- dos termos “residência”, “outra instituição”, “outros” (campo aberto) e “data
do TMO” em identificação do paciente;
- dos termos “unidade clínica”, “ambulatório” e “outros (campo aberto)” em
história atual e pregressa;
- dos termos “aceitabilidade” e “intolerância” em medicação em uso;
- do termo “íntegra” em gengiva;
- do termo “alterada” em sensibilidade tátil;
- dos termos “presente” e “ausente” em pele;
- dos termos “cor” e “tipos” para melhor caracterização das lesões presentes
na pele;
- dos termos “com acesso”, “sem acesso” e “tipos de acesso venoso” em
acesso venoso;
- do termo “alterada” em motilidade;
- do termo “não preservada” em força muscular;
- dos termos “com auxílio” e “acamado” em locomoção;
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- dos termos “sim” ou “não” para registro das alterações observadas em débito
urinário;
- do termo “não se aplica” em sangramento vaginal;
- dos termos “íntegro”, “edema” e campo aberto para registro das
características em caso de lesões, fissuras ou edemas em órgãos genitais;
- do termo “íntegra” e campo aberto para registro das características em caso
de fissura ou sangramento em região anal;
- do termo “íntegro” em MMSS e MMII;
- de nota de rodapé para avaliação do item cansaço extremo ou esgotamento
(fadiga), explicitando que a informação deve ser referida pelo paciente;
-

de nota de rodapé para avaliação do item ausculta pulmonar, explicitando o

significado dos termos D e E ;
- de nota de rodapé para avaliação do item motilidade e locomoção,
explicitando o significado dos termos MSD, MSE, MID, MIE, MMSS, MMII. Além disso,
ressaltou-se quais dentre os itens MMSS, MMII, órtese e prótese devem ser
provenientes da observação profissional ou referidos pelo paciente.
Além disso, foram propostas modificações no instrumento Consulta de
Enfermagem Pós-TMO, que se referem a substituições de termos:

5.2.2 Substituição
- do termo “aférese” por “sangue periférico mobilizado”;
- do termo “estado emocional geral” por “aferição psíquica”;
- do termo “tátil” por “sensibilidade tátil”;
- do termo “cianose” por “cianótica” em pele;
- do termo “rede venosa” por “condições da rede venosa” em acesso venoso;
- do termo “geral” por “aspectos gerais” em motilidade e locomoção;
- do termo “dispositivo” para “tipo de cateter vesical” em eliminações;
- do termo “intestinal” por “funções intestinais”;
- do termo “nariz” para “região nasal”;
- do termo “fadiga” por “cansaço extremo ou esgotamento”;
- do termo “gustatória” por “paladar”;
- do termo “urinária” por “débito urinário” em eliminações;
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- do termo “curativo- aspecto e característica” por “aspecto e característica do
curativo do cateter” em acesso venoso.

5.2.3 Exclusão
- da necessidade de apresentação de uma escala para o item fadiga;
- do termo “hemorrágicas” no item mucosas conjuntivais;
- do termo “dor” das opções de resposta dos itens MMSS e MMII;
- dos termos “diminuída” e “ausente” do item tátil;
- do termo “dor” no subitem região anal;
- do termo “imagem corporal”.
Além disso, um profissional design gráfico fez a revisão do instrumento,
objetivando a maior clareza e legibilidade do conteúdo. As sugestões foram de grande
importância, já que facilitaram o registro das informações, evitando a ocorrência de
erros no preenchimento do instrumento.

5.3 APRESENTAÇÃO DA VERSÃO ATUALIZADA DO INSTRUMENTO
Através das sugestões realizadas pelos profissionais e modificações propostas
pela autora do presente trabalho, elaborou-se um novo instrumento, atualizado.
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5.4 RECOMENDAÇÕES
A partir do desenvolvimento do presente estudo avaliativo recomenda-se
fortemente a realização da pré-testagem do instrumento atualizado Consulta de
Enfermagem Pós-TMO a uma amostra de profissionais da área da saúde
pertencentes a outras unidades de transplante, visando à identificação de possíveis
problemas na elaboração dos itens ou opções de resposta.
A pré-testagem também contribuirá para possíveis ajustes/modificações na
redação, alteração do formato ou mesmo eliminação de itens/opções de resposta, de
forma a permitir a construção da versão final do referido instrumento.
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GLOSSÁRIO
AGEUSIA - falta de paladar
ALOGENEICO - células-tronco recebidas de outra pessoa
ANÚRIA - ausência de urina
ASCÍTICO - acúmulo anormal de líquidos dentro da cavidade abdominal, num
compartimento limitado pelo peritônio
AUTÓLOGO – Técnica de transplante de medula óssea em que são utilizadas as
próprias células tronco do paciente.
AFASIA - perturbações por danos cerebrais, impactando na capacidade de
compreensão e utilização dos símbolos verbais
CIANÓTICA - coloração roxeada da pele
CISTOSTOMIA - sonda vesical ligada diretamente a bexiga
COLIÚRIA - Termo utilizado para descrever urina de cor escura.
DESIDRATADA - processo de baixa hidratação
DISFONIA - perda parcial da voz por um período de tempo, onde a voz é emitida sem
harmonia e com dificuldade
DIGEUSIA - perda do paladar
DISLALIA - má pronúncia das palavras, onde o paciente omite, acrescenta ou ainda
distorce as mesmas
DISARTRIA - má articulação das palavras
DISÚRIA - dor ao urinar
ERITEMATOSA - rubor caracterizado
da pele ocasionada por vasodilatação

por

uma

coloração

avermelhada

FISSURAS - pele seca, podendo tornar-se áspera e escamosa, com pequenos rasgos
que podem levar a rachaduras mais profundas
FLICTEMAS - aparecimento de bolhas, sem líquido em seu interior
HEMATÚRIA - presença de sangue na urina
HEMIPLEGIA - paralisia de metade do corpo e sua localização: direita ou esquerda
HEMORRÁGICA - sangramento de pequenos vasos conjuntivais
HIDRATADA – Nível adequado de água no organismo.
HIPERGEUSIA - excesso de paladar
HIPERCRÔMICAS - aumento da coloração
HIPERESTESIA - aumento da intensidade das sensações
HIPOCRÔMICAS - redução da coloração
HIPOCORADA - possui pouca coloração
HIPOESTASIA - diminuição da sensibilidade
HIPOGEUSIA - diminuição do paladar
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HIPOHIDRATADA – Redução do nível de água corporal no organismo
GRUMUS - urina turva e com pus
ICTÉRICA - coloração amarelada
LINFEDEMA - inchaço ou edema causado pela acumulação de líquido
MUCOSITE - inflamação da parte interna da boca e da garganta, podendo levar a
úlceras dolorosas e feridas nessas regiões
NÓDULOS - pequenos inchaços
NORMOCORADA – coloração normal da pele
OLIGÚRIA - diminuição do volume urinário
PÁPULAS - lesões que surgem na pele
PARAPLEGIA - incapacitação das funções sensoriais e motoras nas extremidades
inferiores
PARESIA - disfunção ou interrupção dos movimentos de um ou mais membros e sua
localização: superior/inferior, direito ou esquerdo
PARESTESIA - sensações cutâneas como formigamento e sua localização:
superior/inferior, direito ou esquerdo
PIÚRIA - presença de pus
POLIÚRIA - excesso do volume urinário
PRURIDO - sensação que provoca vontade de coçar
PÚSTULAS - pequenas lesões em forma de bolha, inflamadas e cheias de pus na
superfície da pele
SANGRAMENTO - perda de sangue
SINGENEICO - transplante de medula óssea entre irmãos gêmeos idênticos
VESÍCULAS - bolha com formação arredondada contendo líquido em seu interior
TETRAPLEGIA - paralisia que afeta todas as quatro extremidades, superiores e
inferiores, juntamente à musculatura do tronco.
ULCERAS - lesões superficiais

APÊNDICES
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APÊNDICE A- Carta aos especialistas e Quadro dos Atributos empregados na
análise de congruência critérios/questões utilizados no Instrumento Consulta
de Enfermagem Pós-Transplante de Medula Óssea (TMO)
Rio de Janeiro, Setembro de 2014.

Prezado(a) Especialista,
Estou cursando o Mestrado Profissional em Avaliação, da Fundação
Cesgranrio, e minha dissertação tem por objetivo avaliar e atualizar um instrumento
utilizado pela equipe de Enfermagem do setor ambulatorial de uma instituição federal
do Estado do Rio de Janeiro, especializado em Transplante de Células Tronco
Hematopoiéticas (TCTH). O estudo visa contribuir para o aprimoramento do referido
instrumento, permitindo a equipe multiprofissional, principalmente a de enfermagem,
gerar um diagnóstico mais preciso e individualizado de cada paciente.
Em virtude de tal fato, gostaria de convidá-lo a participar da etapa do estudo de
validação do quadro de atributos a serem considerados na atualização do instrumento
em anexo.
Sua experiência na área de avaliação, especificamente na validação de
instrumentos, certamente contribuirá para a adequada atualização do instrumento.
Na certeza de poder contar com sua valiosa expertise, desde já agradeço.

Atenciosamente,

Renata Melo Nascimento
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Instruções:
O Quadro de Atributos apresenta, na primeira coluna, os atributos a serem
considerados na atualização do instrumento de Consulta de Enfermagem Pós-TMO.
Na segunda coluna, encontram-se as questões relacionadas a cada atributo.
Por favor, verifique:
1) se as questões estão relacionadas ao atributo correspondente;
2) Se as questões formuladas para cada atributo são suficientes para avaliálo.
Caso considere algum aspecto inadequado, por favor, comente e/ou sugira as
modificações necessárias nos espaços correspondentes, na terceira coluna do
Quadro de Atributos.
Quadro de Atributos do Instrumento Consulta de Enfermagem Pós-TMO
Critérios
Atualidade
dos itens
Precisão da
terminologia
Suficiência
dos itens

Ordenação
dos itens

Disposição da
informação
(layout)

Adequação

Questões
Comentários/Sugestões
Os itens e respectivas opções de resposta são
atuais?
A terminologia empregada pelo item e
respectivas opções de resposta são
apresentados de forma objetiva e suscinta?
Os itens e opções de resposta oferecem
informações suficientemente exaustivas para a
identificação de possíveis alterações e
consequente tomada de decisão em relação
ao paciente?
Os itens e opções de resposta apresentam uma
boa disposição da informação, de forma lógica
e ordenada?
A forma de ordenação dos itens e opções de
reposta facilitam o registro e posterior análise
das informações?
As informações contidas no instrumento estão
dispostas de forma a facilitar a identificação de
seus blocos?
As informações contidas no instrumento estão
dispostas de forma a facilitar a identificação de
cada item do instrumento e respectivas opções
de resposta?
As informações apresentam-se dispostas de
forma organizada?
O instrumento está adequado para seu
propósito de acompanhar pacientes pós
transplantados?
O instrumento está adequado quanto ao seu
propósito de fornecer informações que
favoreçam a decisão sobre a conduta
terapêutica e diagnóstico do paciente?
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APÊNDICE B - Instrumento Consulta de Enfermagem Pós –
Transplante de Medula Óssea (TMO)
Apresentação
Você está recebendo o instrumento Consulta de Enfermagem Pós-TMO, utilizado pela
equipe

de

enfermagem

no

acompanhamento

ambulatorial

de

pacientes

transplantados em um hospital público federal no município do Rio de Janeiro.
O seu trabalho consiste em julgar o instrumento, que lhe é apresentado em três
blocos: Identificação do paciente, História atual e pregressa e Avaliação geral. Este
terceiro bloco se desdobra em: sinais vitais e medidas corporais; orientação e
linguagem; mucosas conjuntivais, oral e pele; cavidade oral; rede venosa; órgãos dos
sentidos, dor, ausculta pulmonar e padrão de sono; motilidade e locomoção;
eliminações e estado emocional.
Cada bloco exibe o conteúdo do instrumento a ser julgado, por meio de uma Figura,
e, em seguida, o quadro onde você deve registrar a sua apreciação e comentários.
Ao final dos três blocos, você é solicitado a fazer uma avaliação global do instrumento,
considerando sua adequação e suficiência ao fim a que se destina.
Instruções gerais
 O Quadro abaixo apresenta o conjunto de itens que irá nortear o processo de
julgamento e as questões correspondentes a cada um deles. Utilize essas
questões para orientar o seu julgamento, se necessário.
Itens
Clareza redacional
Atualidade dos itens
Precisão
terminológica
Ordenação dos itens
Suficiência dos itens
Disposição da
informação (layout)

Questões
Os itens do instrumento de consulta de enfermagem pós-TMO
estão redigidos com simplicidade, clareza e objetividade?
Os itens e respectivas opções de resposta expressam conteúdos
atuais?
A terminologia empregada na construção dos itens e das opções
de resposta é precisa?
Os itens e opções de resposta do instrumento de consulta de
enfermagem pós-TMO estão ordenados logicamente?
As opções de resposta dos itens são suficientes para responder a
cada um?
A disposição gráfica dos itens e das opções de resposta é
agradável?

 Analise cada um dos blocos do instrumento, considerando os itens e as
questões apresentadas.
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 A seguir, marque a quadrícula correspondente ao seu julgamento: SIM (S) ou
NÃO (N).
 Observe que nos quadros de registro do julgamento os itens são identificados
pelo primeiro termo, a saber: clareza, atualidade, precisão, ordenação,
suficiência, disposição.
 No caso de respostas negativas, justifique seu julgamento no campo destinado
a observações. Identifique o item a que a sua observação se refere.
Bloco 1: Dados de identificação do paciente
Figura 1 - Parte do instrumento referente à identificação do paciente

Registre, no Quadro abaixo, o seu julgamento quanto aos aspectos constantes da
Figura 1.
Clareza Precisão Disposição
S
N
S
N
S
N

Em caso negativo, justifique.

Bloco 2: História atual e pregressa do paciente
Figura 2 - Parte do instrumento referente à história do paciente
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Registre, no Quadro abaixo, o seu julgamento quanto aos aspectos constantes da
Figura 2.
Clareza
S
N

Atualidade
S
N

Precisão
S
N

Em caso negativo, justifique.

Ordenação Suficiência Disposição
S
N
S
N
S
N

Bloco 3: Avaliação geral
3.1- Sinais vitais e medidas corporais
Figura 3.1 - Parte do instrumento referente aos sinais vitais e medidas corporais

Registre, no Quadro abaixo, o seu julgamento quanto aos aspectos constantes da
Figura 3.1.
Clareza
S
N

Precisão
S
N

Disposição
S
N

Em caso negativo, justifique.

3.2- Orientação e linguagem
Figura 3.2 - Parte do instrumento referente à orientação e linguagem

Registre, no Quadro abaixo, o seu julgamento quanto aos aspectos constantes da
Figura 3.2.
Clareza
S
N

Atualidade
S
N

Precisão
S
N

Ordenação
S
N

Suficiência
S
N

Disposição
S
N

Em caso negativo, justifique.
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3.3- Mucosas conjuntivais, oral e pele
Figura 3.3 - Parte do instrumento referente a mucosas conjuntivais, oral e pele

Registre, no Quadro abaixo, o seu julgamento quanto aos aspectos constantes da
Figura 3.3.
Clareza
S
N

Atualidade
S
N

Precisão
S
N

Ordenação
S
N

Suficiência
S
N

Disposição
S
N

Em caso negativo, justifique.

3.4- Cavidade oral
Figura 3.4 - Parte do instrumento referente a cavidade oral
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Registre, no Quadro abaixo, o seu julgamento quanto aos aspectos constantes da
Figura 3.4.
Clareza
S
N

Atualidade
S
N

Precisão
S
N

Em caso negativo, justifique.

Ordenação Suficiência Disposição
S
N
S
N
S
N

3.5- Rede venosa
Figura 3.5 - Parte do instrumento referente a rede venosa

Registre, no Quadro abaixo, o seu julgamento quanto aos aspectos constantes da
Figura 3.5.
Clareza
S
N

Atualidade
S
N

Precisão
S
N

Ordenação Suficiência Disposição
S
N
S
N
S
N

Em caso negativo, justifique.
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3.6- Órgãos dos sentidos, dor, ausculta pulmonar e padrão de sono
Figura 3.6 - Parte do instrumento referente a órgãos dos sentidos, dor,
ausculta pulmonar e padrão de sono

Registre, no Quadro abaixo, o seu julgamento quanto aos aspectos constantes da
Figura 3.6.
Clareza
S
N

Atualidade
S
N

Precisão
S
N

Ordenação Suficiência Disposição
S
N
S
N
S
N

Em caso negativo, justifique.
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3.7- Motilidade e locomoção
Figura 3.7: Parte do instrumento referente a motilidade e locomoção

Registre, no Quadro abaixo, o seu julgamento quanto aos aspectos constantes da
Figura 3.7.
Clareza
S
N

Atualidade
S
N

Precisão
S
N

Ordenação Suficiência Disposição
S
N
S
N
S
N

Em caso negativo, justifique.
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3.8- Eliminações
Figura 3.8 - Parte do instrumento referente a eliminações

Registre, no Quadro abaixo, o seu julgamento quanto aos aspectos constantes da
Figura 3.8.
Clareza
S
N

Atualidade
S
N

Precisão
S
N

Ordenação Suficiência Disposição
S
N
S
N
S
N

Em caso negativo, justifique.
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3.9- Estado emocional
Figura 3.9 - Parte do instrumento referente ao estado emocional

Registre, no Quadro abaixo, o seu julgamento quanto aos aspectos constantes da
Figura 3.9.
Clareza
S
N

Atualidade
S
N

Precisão
S
N

Em caso negativo, justifique.

Ordenação Suficiência Disposição
S
N
S
N
S
N

Avaliação global do instrumento
1. Instruções específicas para os profissionais da Saúde
O conjunto de cinco itens a seguir têm a finalidade de conhecer a sua opinião sobre a
adequação e suficiência do instrumento analisado para nortear a consulta da
Enfermagem junto ao paciente pós-TMO.
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Leia cada item e registre sua opinião, assinalando X nas quadrículas que expressem
suas respostas. Observe a legenda:
1.
2.
3.
4.

Discordo Totalmente (DT)
Discordo Parcialmente (DP)
Concordo Parcialmente (CP)
Concordo Totalmente (CT)

ITENS
6. O instrumento é adequado para o fim a que se destina,
isto é, para facilitar as ações da Enfermagem
relacionadas ao acompanhamento de pacientes póstransplantados.
7. O instrumento é capaz de fornecer informações que
favoreçam decisões sobre o diagnóstico do paciente.
8. O instrumento é capaz de fornecer informações que
favoreçam decisões sobre a conduta terapêutica do
paciente.
9. O conjunto de itens do instrumento é suficiente para
auxiliar no diagnóstico do paciente.
10.O conjunto de itens do instrumento é suficiente para
auxiliar na conduta terapêutica.

DT

DP

CP

CT

Espaço destinado a comentários adicionais:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
2. Instruções específicas para os profissionais de Avaliação, Letras e
Comunicação
Suas observações gerais em relação à ordenação dos itens, à clareza redacional e à
disposição gráfico-visual são importantes para o aperfeiçoamento do instrumento
analisado. Utilize as linhas abaixo para registrar os aspectos que julgar procedentes.
O instrumento Consulta de Enfermagem Pós-TMO encontra-se em anexo.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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APÊNDICE C- Carta convite para os especialistas para o preenchimento do
Instrumento Consulta de Enfermagem Pós–Transplante de Medula Óssea
(TMO)

Rio de Janeiro, Novembro de 2014.

Prezado (a) Especialista,
Para a conclusão do Curso de Mestrado Profissional em Avaliação, da
Fundação Cesgranrio, estou desenvolvendo uma dissertação que tem por objetivo
avaliar e atualizar um instrumento utilizado pela equipe de enfermagem do setor
ambulatorial de uma instituição federal do Estado do Rio de Janeiro, especializado em
Transplante de Células Tronco Hematopoiéticas (TCTH).
A expectativa é que este estudo possa contribuir para o aprimoramento do
referido documento, permitindo a equipe multiprofissional, principalmente a de
enfermagem, gerar um diagnóstico mais preciso e individualizado de cada paciente.
Logo o mesmo favorecerá a melhoria da qualidade no atendimento e melhores
práticas assistenciais, gerenciais e de padronização das condutas terapêuticas.
Venho assim convidá-lo (a) a integrar o grupo de especialistas que se encarregará de
julgar o quadro de critérios. Justifico a escolha de seu nome devido a sua experiência
em avaliação.
Neste sentido, solicito que responda ao instrumento anexo, conforme as
instruções fornecidas. Espero que, no prazo de 7 dias, a contar desta data, possa
dispor da sua contribuição, que é fundamental para a continuidade desta avaliação.
Desde já, agradeço a atenção e tempo dispensados.

Atenciosamente,
Renata Melo Nascimento

