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RESUMO
O desenvolvimento infantil (DI) é o fenômeno relativo ao período mais
vulnerável do desenvolvimento humano e mais responsivo aos estímulos e
às terapias, quando necessário. A enfermagem atua na promoção do DI
orientando as famílias no atendimento às necessidades essenciais das
crianças. No entanto, os diagnósticos de enfermagem da NANDA-I relativos
ao desenvolvimento são inconsistentes, dificultando elaborar um plano de
cuidados de qualidade. Para que o processo de enfermagem aborde este
fenômeno em toda sua complexidade, fez-se necessário revisar o conceito e
os diagnósticos de enfermagem relativos ao DI. Objetivos: Realizar análise
de conceito do termo DI; validar a definição de DI proposta; revisar os
diagnósticos

sobre

desenvolvimento

da

NANDA-I;

submeter

os

diagnósticos revisados à análise do conteúdo. Método: Análise de conceito
segundo o Modelo Híbrido, em três fases: fase teórica com revisão
bibliográfica em 12 bases de dados e livros; fase de campo, com pesquisa
qualitativa com profissionais que atendem crianças; fase analítica, de
articulação dos dados das fases anteriores e análise segundo a Teoria
Bioecológica do Desenvolvimento. A definição de DI obtida pela análise de
conceito foi validada por peritos em um grupo focal. Os dados da análise de
conceito subsidiaram a revisão dos diagnósticos da NANDA-I, os quais
foram submetidos à análise de conteúdo por enfermeiros juízes. Projeto
aprovado por Comitê de Ética em Pesquisa e com apoio da FAPESP
(Processo 2011/51012-3). Resultados: Na análise de conceito, foram
encontrados os atributos, antecedentes, consequências e definições do termo
desenvolvimento infantil, mediante revisão de 256 artigos em 12 bases de
dados e livros de referência, e entrevistas com 10 profissionais. São
antecedentes: aspectos relacionados à gestação; fatores intrínsecos da
criança; fatores relacionados ao contexto, destacando as relações e o
cuidado à criança; aspectos sociais. São consequências do DI: melhor
qualidade de vida, oriunda de melhor desempenho individual, numa
perspectiva mais imediata, bem como possibilitar conquistas futuras,

impactando na sociedade. Os atributos são os comportamentos e as
habilidades da criança. As definições correspondem a perspectivas
maturacionais, contextuais, ou a ambas. A definição elaborada a partir da
análise dos dados, e validada por nove peritos no tema, expressa a
magnitude do fenômeno e apresenta fatores não explorados em outras
definições, como a criança ativa em seu processo de desenvolvimento e o
cuidado como central neste processo. Os diagnósticos “Atraso no
crescimento e desenvolvimento” e “Risco de atraso no desenvolvimento” da
NANDA-I foram revisados, sendo propostos em substituição “Atraso no
desenvolvimento infantil” e “Risco de atraso no desenvolvimento infantil”.
Estes obtiveram acima de 80% de concordância na análise de conteúdo por
18 enfermeiros. O novo diagnóstico “Disposição para desenvolvimento
infantil melhorado”, obteve 61% de concordância do enunciado, com
questionamentos sobre os termos, mas não foi modificado, pois segue a
nomenclatura proposta pela taxonomia; a maioria das características
definidoras teve concordância acima de 80%. Conclusão: A análise de
conceito proporcionou uma definição de DI que subsidiou novos
diagnósticos para melhorar a atuação do enfermeiro. O alto índice de
concordância dos enfermeiros na análise de conteúdo dos diagnósticos
reforçou a necessidade desta revisão.
PALAVRAS-CHAVE: Desenvolvimento infantil. Formação de conceito.
Diagnóstico de enfermagem. Classificações. Enfermagem pediátrica.

Souza JM. Child development: concept analysis and NANDA-I’s diagnoses
review [thesis]. São Paulo: Nursing School, University of São Paulo; 2014.

ABSTRACT
Child development (CD) is a phenomena related to the most vulnerable
period of human development and the most responsive to stimulus and to
therapies when they are necessary. Nurses act on the promotion of CD
through the guidance of families for attendance of children’s essential
needs. However, the NANDA-I’s nursing diagnoses related to CD are
inconsistent, making harder a qualified care planning. Aiming to approach
the CD comprehensively in the nursing process, the review of concept and
of the nursing diagnoses related to CD was necessary. Objectives:
Performing the analysis of concept of the term Child Development;
validating the proposed definition for CD; reviewing the NANDA-I’s
diagnosis about development; submitting the revised NANDA-I’s diagnoses
to content analysis. Method: Concept analysis according to Hybrid Model
was performed in three phases: theoretical phase, including a bibliographic
review in scientific databases and books; field phase, which was a
qualitative research with professionals who care for children; analytical
phase, which included the articulation of data from previous phases and
then the analysis according to the Development Bioecological Theory. The
definition of CD which was obtained from the concept analysis was
validated by experts in a focus group. The data from concept analysis were
used for review the NANDA-I’s diagnoses. The reviewed diagnoses were
undergone to content analysis by judge nurses. Project approved by Ethical
Research Committee and supported by FAPESP (Process 2011/51012-3).
Results: Through the concept analysis using 256 articles from 12 databases,
books, and interviews with 10 professionals, were found the attributes,
antecedents, consequences and definitions of the term child development.
The antecedents were: aspects related to pregnancy; child intrinsic factors;
context-related factors, with highlight on relationships and children’s care;
social aspects. The CD’s consequences were: better quality of life arising
from better individual performance, in a most immediate perspective, as
well as improve future conquests with possible impact on society. The

attributes are child’s behaviors and abilities. The definitions corresponded to
maturational perspectives, to contextual perspectives or both. The definition
elaborated from data analysis and validated for nine theme’s experts,
expresses the magnitude of the phenomena and presents factors which were
not explored by the current definitions, such as the active participation of
children during their process of development and care as central in this
process. The diagnoses “Delayed growth and development” and “Risk for
delayed development”, described in NANDA-I, were revised and replaced
for “Delayed child development” and “Risk for delayed child development”.
These diagnoses presented over 80% of concordance in the content analysis
by 18 nurses. The new diagnose “Readiness for improved child
development” presented 61% of wording concordance, with some
disagreements about the terms, but it was not changed because it follows the
nomenclature proposed for the taxonomy; most of defining features had
concordance over 80%. Conclusion: The concept analysis provided a new
definition of CD which supported new diagnoses for the improvement of
nursing practice. The high index of nurses’ concordance during the content
analysis of diagnosis strengthened the need of this review.
KEYWORDS: Child development. Concept formation. Nursing diagnosis.
Classification. Pediatric nursing.
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APRESENTAÇÃO
Desde a graduação, tive interesse pela área de saúde da criança, em
especial na temática do desenvolvimento infantil (DI), assunto de extrema
relevância para a enfermagem, uma vez que é um aspecto central da saúde
infantil. Atuar na promoção do DI é fundamental para garantir o pleno
desenvolvimento do ser humano.
Segundo Ribeiro et al. (2009), a enfermeira munida de conhecimento
sobre o desenvolvimento pode identificar melhor as necessidades das
crianças e alterações de comportamentos e propor ações de cuidados
adequados,

para

criar

oportunidades

favoráveis

ao

processo

de

desenvolvimento.
Mustard (2010) apresenta pesquisas realizadas em diversos países
que demonstram a importância de investimentos na primeira infância para
melhorar a qualidade geral da população e reduzir desigualdades na saúde,
na competência e nas habilidades de competição.
Os estudos da neurociência têm ajudado a esclarecer o DI,
evidenciando que ele depende em grande parte dos cuidados na primeira
infância e que, na falta destes cuidados, ou quando são inadequados ou
insuficientes, as consequências podem ser decisivas e de longa duração,
determinando a capacidade de aprender, de se relacionar e de regular
emoções (Shore, 2000). Muitas crianças, por não terem recebido estímulos
adequados, apesar de estarem bem nutridas e sadias, podem não alcançar
seu potencial pleno. Daí a importância de não só diagnosticar os desvios,
mas também promover o bom desenvolvimento da criança (Figueiras et al.,
2005).
Em minha experiência profissional, como enfermeira do Hospital
Universitário da Universidade de São Paulo (HU-USP), tive a oportunidade
de trabalhar com o processo de enfermagem e participar de discussões sobre
Diagnósticos de Enfermagem. Dentro daquele contexto, os aspectos do DI
continuavam a me despertar a atenção, pois considerava o diagnóstico de
enfermagem uma valiosa ferramenta para a enfermagem atuar na promoção
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do DI. Contudo, como o enfoque prioritário daquele cenário eram ações
curativas, meu interesse ficou em segundo plano.
Após minha saída do HU-USP, continuei a trabalhar com o processo
de enfermagem na área acadêmica, como docente, e em grupos de estudo na
Universidade Federal de São Carlos (UFSCar).
Nos estudos de casos com alunos da graduação, observava sua
dificuldade em elaborar um plano de cuidados em relação à promoção do
DI, uma vez que não encontravam diagnósticos de enfermagem apropriados,
dificultando a seleção de ações adequadas. Tal dificuldade era reiterada
pelas enfermeiras em sua prática clínica, em diversos contatos vividos em
campos de prática de ensino.
Como o diagnóstico é a base para a seleção dos resultados esperados
e intervenções desejadas (Cruz, 2008), a dificuldade em dispor de
diagnósticos apropriados ao tema DI continuou a me incomodar.
Com a entrada na pós-graduação, defini que esse seria meu objeto de
pesquisa e, para delimitar meu problema de pesquisa, iniciei um estudo
teórico norteado pela pergunta: Como as classificações de enfermagem
abordam o tema do DI? Os resultados desse estudo teórico justificaram a
proposição da tese para a elaboração do conceito desenvolvimento infantil e
de diagnósticos a ele relacionados.
A tese está dividida em 10 capítulos, como segue:
1.0– Introdução: apresenta conteúdos sobre desenvolvimento infantil e
classificações de enfermagem, justificando o estudo;
2.0- Objetivos: objetivos do estudo;
3.0- Referencial teórico e metodológico: descreve a teoria Bioecológica do
Desenvolvimento como referencial teórico e a análise de conceito e
validação de diagnósticos como referenciais metodológicos;
4.0- Análise de conceito: fase teórica: descreve os aspectos metodológicos
e os resultados da fase teórica da análise de conceito;
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5.0- Análise de conceito: fase de campo: descreve os aspectos
metodológicos e os resultados da fase de campo da análise de conceito;
6.0- Análise de conceito: fase analítica: a partir da comparação dos
resultados das fases teórica e de campo da análise de conceito, integra-os e
os analisa, tendo por base o referencial da teoria Bioecológica, concluindo
com a proposição de uma definição para o DI;
7.0- Validação da definição do conceito: descreve os aspectos
metodológicos, os resultados, a análise e a discussão dos dados da validação
da definição do conceito de DI por peritos;
8.0- Revisão e análise dos diagnósticos sobre desenvolvimento da
NANDA-I: descreve a revisão dos diagnósticos sobre desenvolvimento da
NANDA-I e os aspectos metodológicos, os resultados, a análise e a
discussão dos dados da avaliação desta revisão por enfermeiros;
9.0- Síntese e considerações finais: resume os principais pontos do estudo,
suas limitações e perspectivas futuras para o estudo do tema;
Referências: lista de referências bibliográficas.
Apêndices
Anexos

INTRODUÇÃO
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1.0 INTRODUÇÃO
O desenvolvimento humano pode ser definido ou entendido de várias
formas, dependendo do referencial teórico adotado, sendo composto por
conceitos heterogêneos das mais diversas origens (Brasil, 2002). O
desenvolvimento infantil é parte fundamental do desenvolvimento humano,
considerando que nos primeiros anos é moldada a arquitetura cerebral (Paus,
2013).
Segundo Bronfenbrenner (2011, p 43) “o desenvolvimento é um
fenômeno de continuidade e de mudança das características biopsicológicas
dos seres humanos como indivíduos e grupos”. É um processo através do
qual a pessoa adquire uma concepção mais ampliada, diferenciada e válida
do meio ambiente ecológico, e se torna mais capaz de se envolver em
atividades que revelam suas propriedades, sustentam ou reestruturam aquele
ambiente em níveis de complexidade semelhante ou maior de forma e
conteúdo.
Baltes (1987), apud Papalia, Olds e Feldman (2006), identifica os
princípios fundamentais de uma abordagem do desenvolvimento no ciclo
vital:
- o desenvolvimento é vitalício: cada período do tempo de vida é
influenciado pelo que acontece antes e irá afetar o que está por vir.
- o desenvolvimento depende da história e contexto: cada pessoa
desenvolve-se dentro de um conjunto específico de circunstância ou
condições definidas por tempo e lugar. O ser humano não apenas responde a
seus ambientes, mas também interage com eles e os muda. Cada pessoa tem
suas próprias características.
- o desenvolvimento é multidimensional e multidirecional: o
desenvolvimento durante toda a vida envolve um equilíbrio entre
crescimento e declínio.
- o desenvolvimento é flexível, ou plástico: apresenta capacidade de
modificações.
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O desenvolvimento não é resultado apenas de fatores internos como
genética, maturação física, crescimento, ele é amplamente influenciado por
forças externas a pessoa, pelas circunstâncias físicas e interações sociais que
proporcionam incentivos, oportunidades e passagem para o crescimento.
Consideradas em conjunto, grupos dessas forças externas formam os
contextos, ou sistemas, ou ambientes, nos quais o desenvolvimento ocorre
(Berger, 2011; Papalia, Olds, Feldman, 2006).
Alguns autores dividem o desenvolvimento humano em domínios, o
que facilita sua análise e compreensão, uma vez que se trata de um
fenômeno muito abrangente. Contudo, embora o estudo do desenvolvimento
seja organizado em domínios, o desenvolvimento é holístico, ou seja, cada
pessoa cresce como um todo integrado (Berger, 2011).
Berger (2011) apresenta os domínios como biossocial, que inclui
cérebro e corpo, bem como as modificações que neles ocorrem e as
influências sociais que as direcionam; domínio cognitivo, que inclui os
processos do pensamento, as aptidões de percepção e a linguagem; domínio
psicossocial, que inclui a personalidade, as emoções e as relações
interpessoais.
Papalia, Olds e Feldman (2006) apresentam estes domínios como:
desenvolvimento físico, que inclui crescimento do corpo e do cérebro, das
capacidades sensórias, das habilidades motoras e da saúde; desenvolvimento
cognitivo, relativo à mudança e à estabilidade nas capacidades mentais,
como aprendizagem, memória, linguagem, pensamento, julgamento moral e
criatividade; e desenvolvimento psicossocial, referente à mudança e à
estabilidade na personalidade e nos relacionamentos sociais.
As teorias do desenvolvimento definem princípios e generalizações
que fornecem uma estrutura coerente para estudar e interpretar o
desenvolvimento (Berger, 2011). Segundo Papalia, Olds e Feldman (2006):
“Uma teoria é um conjunto de conceitos ou enunciados logicamente
relacionados, os quais tentam descrever e explicar o desenvolvimento e
predizer que tipos de comportamento poderiam ocorrer sob certas
condições”.

Introdução 27
O modo como os teóricos explicam o desenvolvimento depende de
como consideram o peso dado à hereditariedade e ao ambiente; se as
pessoas são ativas ou passivas em seu próprio desenvolvimento; se é
contínuo, ou ocorre em etapas (Papalia, Olds, Feldman, 2006). As principais
teorias que influenciam a pesquisa sobre desenvolvimento humano são:
- Teorias psicanalíticas: o comportamento é governado por
processos inconscientes e conscientes; o desenvolvimento é constituído de
estágios. Baseadas na suposição de que mudanças relacionadas à idade
resultam de conflitos, determinados maturacionalmente, entre pulsões
internas e demandas da sociedade. Os principais teoristas são Sigmund
Freud e Erik Erikson (Bee, Boyd 2011; Berger, 2011; Papalia, Olds,
Feldman, 2006).
- Teorias da aprendizagem: visão do desenvolvimento humano
segundo a qual as mudanças no comportamento resultam de experiências ou
adaptação ao ambiente. A ênfase é muito mais na forma como o ambiente
molda a criança do que em como a criança entende suas experiências. Os
dois principais ramos são o behaviorismo, com Ivan Pavlov e Skinner, e a
teoria da aprendizagem social de Bandura (Bee, Boyd 2011; Berger, 2011;
Papalia, Olds, Feldman, 2006).
-Teorias cognitivas: preocupa-se com os processos de pensamento
e com o comportamento que reflete tais processos. Enfatizam primeiramente
mais o desenvolvimento cognitivo do que o da personalidade. Destacam-se
nessa linha Jean Piaget e Lev Vygotsky (Bee, Boyd 2011; Berger, 2011;
Papalia, Olds, Feldman, 2006).
-Teoria ecológica: visão do desenvolvimento do indivíduo como
inseparável do sistema ecológico, entendido como o contexto social mais
próximo e mais amplo. Tem como autor Urie Bronfenbrenner (Papalia,
Olds, Feldman, 2006). Esta teoria será detalhada no capítulo três, pois será
adotada como referencial teórico para este trabalho.
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1.1 DESENVOLVIMENTO INFANTIL
O Manual para Vigilância do Desenvolvimento Infantil no contexto
da Atenção Integrada às Doenças Prevalentes da Infância (AIDPI) expressa
toda a grandeza das ações para a promoção do DI ao afirmar:
Proporcionar à criança oportunidades para que tenha um
desenvolvimento adequado é talvez o de mais importante que
se pode oferecer à espécie humana. Um desenvolvimento
infantil satisfatório, principalmente nos primeiros anos de vida,
contribui para a formação de um sujeito com suas
potencialidades desenvolvidas, com maior possibilidade de
tornar-se um cidadão mais resolvido, apto a enfrentar as
adversidades que a vida oferece, reduzindo-se assim as
disparidades sociais e econômicas da nossa sociedade
(Figueiras et al., 2005, p.09).

Acompanhar o desenvolvimento da criança nos dois primeiros anos
de vida é de fundamental importância, pois, nessa etapa da vida, o tecido
nervoso tem maior plasticidade, sendo o período mais vulnerável aos
agravos, mas também a época que a criança melhor responde às terapias e
aos estímulos que recebe do meio ambiente. Portanto, é fundamental que
profissionais, família e comunidade, façam a vigilância do desenvolvimento
de suas crianças especialmente nesse período (Figueiras et al., 2005).
Para a promoção da saúde da criança, é indispensável a compreensão
de suas peculiaridades, assim como oferecer condições ambientais
favoráveis ao seu desenvolvimento (Ribeiro et al., 2009). O entendimento
das características e necessidades próprias da infância decorrentes de seu
processo de desenvolvimento, por parte dos cuidadores, irá favorecer o
desenvolvimento integral, pois os cuidados diários são os espaços nos quais
se devem construir as ações para promoção do DI (Chiesa, Veríssimo,
Fracolli, 2009).
No Brasil, desde a década de 30, existem programas voltados para a
saúde da criança e, desde a década de 70, as políticas públicas contemplam
o crescimento e desenvolvimento infantil (Brasil, 2011). Atualmente, o
incentivo e a qualificação do acompanhamento do crescimento e
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desenvolvimento infantil é uma das áreas de ações prioritárias do Ministério
da Saúde, juntamente com a prevenção de violência e promoção da cultura
de paz; promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno e atenção à
saúde do recém-nascido (Brasil, 2005).
Em 2010, foi lançada a Estratégia Brasileirinhas e Brasileirinhos
Saudáveis: Primeiros Passos para o Desenvolvimento Nacional, como uma
das ações para promover o crescimento e desenvolvimento infantil (Brasil,
2011). Essa estratégia é uma iniciativa do Ministério da Saúde para
articulação, interação e implantação de ações voltadas à saúde da mulher e
da criança até seis anos. Visa estimular a incorporação e implantação de
ações de saúde na perspectiva do desenvolvimento emocional dos
indivíduos,

com

defesa

do

ambiente

facilitador

ao

crescimento,

desenvolvimento e amadurecimento das crianças no período da chamada
Primeira Infância. Ela traz como preocupação a necessidade de prover novas
ofertas de cuidado na perspectiva de fortalecimento dos vínculos entre os
pais, suas crianças pequenas e a rede social que os cerca, considerando
estágios precoces do desenvolvimento humano com intervenções sobre uma
série de determinantes que incidem sobre o chamado “ambiente facilitador”
(Brasil, 2010).
No contexto atual, o Ministério da Saúde organizou uma grande
estratégia com o objetivo de reduzir as taxas, ainda elevadas, de
morbimortalidade materna e infantil no Brasil: a Rede Cegonha. Esta
estratégia traz um conjunto de iniciativas que envolvem mudanças no
modelo de cuidado à gravidez, ao parto/nascimento e à atenção integral à
saúde da criança, com foco nos primeiros dois anos e, em especial, no
período neonatal (Brasil, 2012).
Uma das propostas da Rede Cegonha é o acompanhamento
cuidadoso do crescimento e do desenvolvimento da criança pela equipe de
saúde, com um olhar não só para a criança, mas também para as condições
do contexto de saúde e de vida de sua mãe e família (Brasil, 2012).
Recentemente também foi lançado pelo governo federal o “Brasil
Carinhoso”, que envolve um conjunto de ações interministeriais,
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envolvendo saúde, educação, assistência social para a proteção e o fomento
d desenvolvimento integral da criança na da primeira infância (Brasil,
2012).
No entanto, ainda se notam lacunas no acompanhamento do DI.
Pesquisa realizada por Figueiras et al. (2003), para avaliar as práticas e
conhecimentos relacionados à vigilância do desenvolvimento da criança
entre os profissionais da atenção básica, constatou que, apesar de
considerarem o tema importante e terem conhecimento razoável sobre o
assunto, poucos praticavam a vigilância do desenvolvimento. Lima et al.
(2009) pesquisaram os registros de enfermagem sobre crescimento e
desenvolvimento infantil, demonstrando total ausência de informações sobre
os marcos do DI nos prontuários. Oliveira e Cadette (2009) identificaram
que, apesar da equipe de enfermagem considerar os registros de
acompanhamento de crescimento e desenvolvimento importantes, estes
ainda são incompletos e vazios de significado.
Algumas justificativas para isso seriam a abordagem assistencial
ainda mais voltada para a doença e a falta de instrumentos assistenciais que
subsidiam a atenção para o desenvolvimento da criança (Figueiras et al.,
2003). Portanto, estratégias para melhorar esse cenário seriam a
sensibilização dos profissionais e a criação de recursos operacionais para o
trabalho com o desenvolvimento.
Em relação à organização do trabalho assistencial da enfermagem, o
processo de sistematização da assistência vem trazendo valiosas
contribuições ao utilizar as classificações de enfermagem para padronizar a
linguagem e facilitar a comunicação e registro das ações. Esse movimento,
relativamente recente na enfermagem, vem crescendo significativamente, e,
atualmente, existe um grande número de estabelecimentos de saúde
buscando implementar o uso das classificações de enfermagem na prática
clínica, principalmente após as resoluções do Conselho Federal de
Enfermagem - COFEn 272/02 e 358/09, que dispõem sobre a
implementação do processo de enfermagem em ambientes onde ocorre o
cuidado de enfermagem (COFEN, 2002; COFEN, 2009).
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O uso das classificações de enfermagem pode auxiliar a enfermeira a
atuar na promoção, prevenção e tratamento de todos os aspectos
relacionados ao DI, desde que tais classificações contemplem esse
fenômeno em todas as suas dimensões.

1.2 AS CLASSIFICAÇÕES DE ENFERMAGEM
A partir da década de 50, a enfermagem começou a buscar o
desenvolvimento de seu próprio corpo de conhecimento. Diversas
enfermeiras se dedicaram a elaborar teorias e modelos de assistência para
orientar a prática profissional. Segundo McEwen e Wills (2009, p. 50) “as
teorias determinam e esclarecem a enfermagem e a finalidade de sua prática,
para distingui-la das outras profissões de atendimento estabelecendo seus
limites profissionais”.
Nessa época, surge o processo de enfermagem como um conjunto de
etapas que deveriam guiar a prática de enfermagem, sendo inicialmente
utilizado como um instrumento de ensino e posteriormente empregado como
marco teórico da prática de enfermagem (Rossi, Casagrande, 2001). No
Brasil, o livro Processo de Enfermagem, de Wanda de Aguiar Horta,
publicado em 1960, propôs um marco conceitual para a enfermagem (Horta,
1979).
Horta (1979) propôs uma sistematização para a assistência de
enfermagem, à qual chamou de processo de enfermagem. Tal proposta
organiza a assistência em seis passos inter-relacionados: histórico de
enfermagem, diagnóstico de enfermagem, plano de assistência, plano de
cuidados, evolução de enfermagem e prognóstico. Rossi e Casagrande
(2001) entendem o processo de enfermagem como uma série de passos que
focalizam a individualização do cuidado mediante uma abordagem de
soluções de problemas.
Atualmente, o processo de enfermagem enfrenta o desafio do uso das
classificações na enfermagem, que têm como objetivo estabelecer uma
linguagem comum para descrever os cuidados de enfermagem a indivíduos,
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famílias e comunidades em diferentes locais (Cruz, 2008). Esse movimento
surge devido à necessidade de identificação, nomeação e classificação dos
conceitos de domínio da disciplina, para atender desde a implementação de
sistemas computacionais, ensino, documentação, até ao desenvolvimento do
conhecimento da profissão (Nóbrega et al., 2008).
Segundo Garcia e Nóbrega (2010, p.37) para promover a ciência da
enfermagem, é necessário tornar objetiva a linguagem que a expressa,
situando os termos que a constituem em um universo comum de percepção e
de comunicação:
(...) garantir a compreensão e o reconhecimento intersubjetivo do
significado dos conceitos incluídos na linguagem especial da
enfermagem é, a nosso ver, um aspecto básico, pois eleva seu
potencial de aplicabilidade prática, seja no ensino, na pesquisa
ou na assistência de enfermagem.

As principais classificações elaboradas no decorrer da história da
enfermagem começaram a surgir na década de 50 e 60 com os 21 problemas
de Abdellah; a lista das 14 necessidades humanas básicas. Após a década de
70, iniciaram-se as discussões sobre a Taxonomia da NANDA-I; Sistema de
Classificação

das

Intervenções

de

Enfermagem

–

NIC

(Nursing

Interventions Classification); Sistema de Classificação de Resultados do
Paciente – NOC (Nursing-sensitive Outcomes Classification). Na década de
80, surgem também outras classificações como a Classificação das
Respostas Humanas de Interesse para a Prática da Enfermagem Psiquiátrica
e de Saúde Mental; Classificação dos Cuidados Domiciliares de Saúde –
Home Health Care Classification – HHCC; Classificação de Omaha e a
Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem – CIPE (Cruz,
2008; Nóbrega et al., 2008; Nóbrega, Gutiérrez, 2000; Souza, 2002).
Em 2003, foi aprovada pela Organização Internacional de
Padronização (ISO) a norma ISO 18.104:2003 - Integração de um Modelo
de Terminologia de Referência para Enfermagem. Essa norma estabelece
critérios de avaliação para as classificações e assim proporciona evidências
para futuras revisões. A padronização foi proposta por um grupo de peritos
que fazem parte do Comitê de Informática em Saúde e do Conselho
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Internacional de Enfermeiros (CIE), devido à necessidade de implementação
de um sistema de base computacional, para reembolso dos serviços
executados pela enfermagem, documentação das contribuições e aumento
do conhecimento produzido na área (Cubas et al., 2010; Marin, 2009).
Dentre as classificações de enfermagem, as mais divulgadas,
utilizadas e foco de estudos internacionais, são: a NANDA-I, a NOC, a NIC
e a CIPE® (Nóbrega et al., 2008; Michel, Barros, 2002).
A NANDA-I e a CIPE® são as mais difundidas em nosso meio e
foram foco deste estudo por se tratarem das classificações que contemplam
os

diagnósticos

de

enfermagem.

A

seguir,

apresentam-se

mais

detalhadamente essas classificações e a discussão sobre a forma de
abordagem do DI em cada uma.

A Classificação de Enfermagem da NANDA-I e o desenvolvimento
infantil
Com o objetivo de direcionar a padronização de linguagem dos
diagnósticos, a NANDA-I iniciou, em 1973, a discussão para a elaboração
de uma taxonomia. Em 1986, foi aprovada a primeira taxonomia, publicada
em 1989. Em 2000, foi aprovada a segunda taxonomia, publicada em 2001
(Braga, Cruz, 2003).
A primeira taxonomia era organizada em nove categorias baseadas
nos Padrões de Respostas Humanas. Essa forma de organização foi muito
criticada, devido à dificuldade de classificar novos diagnósticos, o que levou
a discussões sobre uma nova estrutura (Braga, Cruz, 2003).
A nova taxonomia da NANDA-I, a taxonomia II, tem três níveis:
domínios, classes e diagnósticos:
O domínio é uma esfera de atividade, estudo ou interesse; a
classe é uma subdivisão de um grupo maior; uma divisão de
pessoas ou coisas por qualidade, classificação ou grau; e o
diagnóstico de enfermagem é um julgamento clínico das
respostas do indivíduo, da família ou da comunidade a
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problemas de saúde/processos vitais reais ou potenciais
(NANDA-I 2010, p.389).

A taxonomia II segue o modelo proposto pela ISO 18.104:2003, com
formato multiaxial, composta por sete eixos: conceito diagnóstico, sujeito
do diagnóstico, julgamento, localização, idade, tempo e localização. O eixo
é definido como “uma dimensão da resposta humana que é levada em
consideração no processo diagnóstico” (NANDA-I, 2010, p. 401).
Em junho de 2011, no Simpósio Latino Americano realizado pela
NANDA-I em São Paulo, foi apresentada a nova estrutura taxonômica, a
Taxonomia III, que vem sendo estudada e deverá ser proposta brevemente
(Krogh, 2011).
A última versão da NANDA-I, 2012-2014, apresenta 04 tipos de
classificações dos diagnósticos de enfermagem (NANDA-I, 2013):
•

Diagnóstico de enfermagem real: descrevem respostas humanas a
condições de saúde/processos vitais que existem em um indivíduo,
família

ou

comunidade.

É

sustentado

pelas

características

definidoras (manifestações, sinais e sintomas), que se agrupam em
padrões de indícios ou inferências relacionados.
•

Diagnóstico de enfermagem de promoção da saúde: julgamento
clínico da motivação e do desejo de um indivíduo, família ou
comunidade de aumentar o bem estar e concretizar o potencial de
saúde humana, conforme manifestado em sua disposição para
melhorar comportamentos específicos de saúde. Essa disposição é
sustentada por características definidoras.

•

Diagnóstico de enfermagem de risco: julgamento clínico sobre
experiências/respostas humanas a condições de saúde/processos
vitais que podem desenvolver-se em um indivíduo, família, ou
comunidade vulnerável. Está apoiado em fatores de risco que
contribuem para o aumento da vulnerabilidade.
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•

Síndrome: julgamento clínico que descreve um grupo específico de
diagnósticos de enfermagem que ocorrem simultaneamente e com
intervenções similares.

Cada diagnóstico de enfermagem é composto por (NANDA-I, 2013):
- Enunciado diagnóstico: estabelece um nome ao diagnóstico e inclui, pelo
menos, o foco do diagnóstico; é um termo, ou expressão concisa, que
representa um padrão de pistas relacionadas.
- Definição: oferece uma descrição clara e precisa; delineia seu significado e
ajuda a diferenciá-lo de diagnósticos similares.
- Características definidoras: pistas/inferências observáveis que se agrupam
como manifestações de um diagnóstico real ou de promoção da saúde.
- Fatores de risco: fatores ambientais e elementos fisiológicos, psicológicos,
genéticos, ou químicos, que aumentam a vulnerabilidade de um indivíduo,
uma família, ou uma comunidade, a um evento insalubre.
- Fatores relacionados: fatores que parecem mostrar algum tipo de relação
padronizada com o diagnóstico de enfermagem. Podem ser descritos como
“antecedentes de”, “associados a”, “relacionados a”, “contribuintes para”,
ou “estimuladores”. Apenas diagnósticos de enfermagem reais e síndromes
possuem fatores relacionados.
Souza e Veríssimo (2013) realizaram um estudo teórico sobre a
abordagem do DI nas classificações de enfermagem e verificou-se que os
diagnósticos da NANDA-I não abordam o desenvolvimento infantil em toda
sua complexidade. Os diagnósticos existentes são reais e de risco e não
abordam a promoção ao DI, além de abordarem o desenvolvimento e o
crescimento dentro de um único diagnóstico, embora sejam fenômenos
separados, com características e definições diferentes e sujeitos a
intervenções diversas.
Os diagnósticos de enfermagem do domínio Crescimento e
Desenvolvimento foram propostos nos anos de 1996 e 1998 (NANDA-I,
2010). Naquela época, os enfermeiros utilizaram uma variedade de métodos
de pesquisa, sendo que alguns apresentam evidências de pesquisa mais
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sólida do que outros (NANDA-I, 2010) e os diagnósticos relativos ao
domínio Crescimento e Desenvolvimento ainda não apresentam níveis de
evidência descritos.
Atualmente, há maior rigor na inclusão dos diagnósticos na
taxonomia: são exigidos critérios de evidências, referências bibliográficas
para a definição, para cada uma das características definidoras ou fatores de
risco e para cada um dos fatores relacionados, além de apresentação de
resultados e intervenções de enfermagem a partir de uma terminologia
padronizada, para cada um nos diagnósticos (NANDA-I, 2010).
A edição da NANDA-I 2012-2014 apresenta uma nota de rodapé
esclarecendo que o diagnóstico de enfermagem “Atraso no crescimento e
desenvolvimento” será retirado da próxima edição a não ser que sejam feitas
mais investigações para separar os focos crescimento e desenvolvimento em
dois conceitos diagnósticos separados (NANDA-I, 2013).
Isto corrobora a justificativa desta pesquisa, pois submeter os
diagnósticos de enfermagem sobre o DI a métodos de pesquisas que
proporcionem níveis de evidências, poderá esclarecer as dúvidas existentes
e irá contribuir para o fortalecimento da taxonomia.
A Classificação de Enfermagem da CIPE e o desenvolvimento infantil
Em 1989, o Conselho Internacional de Enfermeiros iniciou a
discussão para a elaboração da CIPE®. Esta classificação surgiu do
reconhecimento da necessidade de descrever os fenômenos dos clientes que
preocupam os enfermeiros, as intervenções específicas de enfermagem e os
respectivos resultados para os clientes, além de facilitar a comparação das
práticas entre cenários clínicos, populações, áreas geográficas e tempo (CIE,
2007).
A CIPE® tem a pretensão de ser um marco unificador das
terminologias de enfermagem, já sendo reconhecida pela Organização
Mundial de Saúde (OMS) como integrante da Família de Classificações
Internacionais (Cubas, Silva e Rosso, 2010).
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Os componentes da CIPE® são os elementos da prática de
enfermagem: o que fazem os enfermeiros frente a determinadas
necessidades humanas para produzir determinados resultados (diagnósticos,
intervenções e resultados de enfermagem) (CIE, 2007).
Visando ao constante aperfeiçoamento, a CIPE® sofreu várias
atualizações devido a contribuições de enfermeiros do mundo inteiro, já
sendo lançadas algumas versões. As duas últimas versões só estão
disponíveis on line (Cubas, Silva, Rosso, 2010). A figura 01 apresenta uma
linha cronológica dessas versões.
Figura 01. Linha do tempo da Classificação Internacional para as Práticas
de Enfermagem (CIPE®).
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Versão
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Versão
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Versão
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2.0
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release

Fonte: Souza JM. Desenvolvimento infantil: análise de conceito e revisão dos diagnósticos
da NANDA-I [tese]. São Paulo: Escola de Enfermagem, Universidade de São Paulo; 2014

A CIPE® está de acordo com a ISO 18.104:2003, apresentando sete
eixos (CIE, 2007):
•

Foco: a área de atenção que é relevante para a Enfermagem.

•

Julgamento: opinião clínica ou determinação relacionada ao foco da
prática de enfermagem.

•

Cliente: sujeito ao qual o diagnóstico se refere e que é o recipiente
de uma intervenção.

•

Ação: um processo intencional aplicado a um cliente.
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•

Meios: uma maneira ou um método de desempenhar uma
intervenção de enfermagem.

•

Localização: orientação anatômica e espacial de um diagnóstico ou
intervenções.

•

Tempo: o momento, período, instante, intervalo ou duração de uma
ocorrência.
O Brasil contribuiu com a classificação desenvolvendo, em 2000, o

projeto da Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem em
Saúde Coletiva – CIPESC, revelando termos relacionados à prática da
profissão na área de atenção primária, dispostos em um inventário
vocabular. A versão Beta da CIPE® foi a base de organização e o projeto
coordenado pela Associação Brasileira de Enfermagem (ABEn) (Cubas,
Silva e Rosso, 2010).
A versão 1.0 foi traduzida para o português e publicada em julho de
2007 (Cubas, Silva e Rosso, 2010), sendo assim definida:
A CIPE® versão 1.0 é mais do que apenas um vocabulário. É
um recurso que pode acomodar vocabulários já existentes
(através do cruzamento/mapeamento), que pode ser usado para
desenvolver novos vocabulários (como uma terminologia
composicional), e que pode identificar relações entre conceitos
e vocabulários (como uma terminologia de referência) (CIE,
2007, p.19).

Na CIPE® 1.0 (CIE, 2007, p. 30), diagnóstico de enfermagem
representa o “estado do cliente, problemas, necessidades e potencialidade” e
intervenções “são as ações de enfermagem”.
Para a construção dos enunciados dos Diagnósticos e dos Resultados
de Enfermagem, a CIPE® propõe a inclusão de um termo do Eixo Foco e
um termo do Eixo Julgamento, podendo ser adicionados termos de qualquer
outro eixo, conforme necessário. Para a construção dos enunciados das
Intervenções de Enfermagem, devem ser inclusos um termo do Eixo Ação e,

Introdução 39
pelo menos, um termo Alvo, que pode ser um termo de qualquer outro eixo,
exceto do Eixo Julgamento (CIE, 2007).
Vislumbrando a necessidade de tornar a classificação facilmente
utilizada na prática clínica, a CIPE® propõe a elaboração de catálogos, ou
subconjuntos terminológicos, que são: “subconjuntos de diagnósticos,
resultados e intervenções de enfermagem especificamente direcionados para
uma área ou de especialidade da prática” (CIE, 2007, p. 20). As construções
dos catálogos estão começando a ser discutidas em diversos países e podem
trazer grande contribuição para a enfermagem.
No estudo de Souza e Veríssimo (2013) os termos foco relacionados
com o fenômeno desenvolvimento infantil foram analisados e concluiu-se
que não expressam o fenômeno, além de serem utilizados vários termos para
definir o mesmo fenômeno. Os termos foco crescimento e desenvolvimento
são definidos como termos separados, porém as descrições são confusas,
misturando os dois conceitos.
Assim, o estudo de Souza e Veríssimo (2013) possibilitou verificar
que tanto a classificação de diagnóstico de enfermagem da NANDA-I como
a CIPE® abordam o DI, mas ambas precisam de aprimoramento.

Justificativa do estudo
Ao consultar a NOC (Moorhead, Johnson, Maas, 2008) e a NIC
(Dochterman, Bulechek, 2008), nota-se que vários resultados propostos e
intervenções sugeridas são apropriados para a promoção do DI e não apenas
para atuar no risco ou atraso no crescimento e desenvolvimento. Isto reforça
a necessidade das classificações de enfermagem apresentarem diagnósticos
voltados para a promoção do DI para que tais resultados e intervenções
sejam selecionados e subsidiem a elaboração do plano de cuidados.
Ao analisar os questionamentos elaborados acerca da abordagem do
DI nas duas classificações estudadas, pode-se pensar que uma das razões
possíveis para que o tema ainda não tenha sido melhor trabalhado em ambas
as classificações é que o DI é um processo amplo e complexo, mas
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tradicionalmente abordado na perspectiva do alcance, ou não, de marcos de
desenvolvimento, isto é, comportamentos e habilidades específicas
adquiridas em determinados períodos etários padronizados. Tal perspectiva
restringe o olhar para o desenvolvimento no sentido de resultados,
desconsiderando o papel do ambiente sobre o DI.
Assim, as dificuldades em dispor de diagnósticos de enfermagem
voltados para a promoção do DI podem ocorrer pela ausência de uma
abordagem que abranja a complexidade do termo DI e pela ausência de uma
conceituação que contemple a especificidade da ação da enfermagem.
Torna-se, portanto, fundamental a análise do conceito de DI para
subsidiar as classificações de diagnósticos de enfermagem e proporcionar
diagnósticos que possibilitem a elaboração de planos de cuidados voltados
para a promoção do DI, bem como desenhar diagnósticos que respondam a
esse conceito.
Para tanto, formularam-se as seguintes perguntas: O que é
desenvolvimento infantil? Quais são os componentes deste conceito? Quais
diagnósticos de enfermagem podem ser úteis ao processo de enfermagem na
atenção à criança, com foco na promoção do desenvolvimento?

OBJETIVOS
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2.0 OBJETIVOS
•

Realizar análise de conceito do termo desenvolvimento infantil.

•

Validar a definição do termo desenvolvimento infantil.

•

Revisar os diagnósticos sobre desenvolvimento da NANDA-I.

•

Submeter os diagnósticos revisados à análise do conteúdo.

REFERENCIAL TEÓRICO E
METODOLÓGICO
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3.0 REFERENCIAL TEÓRICO E METODOLÓGICO
Inicialmente, fora decidido que a presente pesquisa trataria apenas da
análise qualitativa de conceito do termo desenvolvimento infantil e um
estudo posterior realizaria a revisão e validação dos diagnósticos de
enfermagem da NANDA-I. No entanto, com a finalização da análise de
conceito considerou-se viável iniciar a revisão dos diagnósticos de
enfermagem da NANDA-I e submeter à análise por enfermeiros juízes, uma
vez que a análise de conceito forneceu todos os elementos para a revisão e
ainda havia tempo restante para a finalização da tese.
O presente estudo teve diversas etapas, cujos procedimentos
metodológicos foram detalhados nos capítulos correspondentes, a fim de
proporcionar maior clareza. Descrevem-se neste capítulo o referencial
teórico que orientou a interpretação dos resultados da análise de conceito do
termo desenvolvimento infantil, bem como a construção dos diagnósticos
sobre desenvolvimento, e os referenciais metodológicos da análise de
conceito e da validação de diagnósticos.

3.1 REFERENCIAL TEÓRICO
O referencial teórico de análise dos dados foi a Bioecologia do
Desenvolvimento Humano de Bronfenbrenner, que é um sistema teórico que
evolui ao longo do tempo para o estudo científico do desenvolvimento
humano

(Bronfenbrenner,

1996;

Bronfenbrenner,

Morris,

2006;

Bronfenbrenner, 2011). Na teoria bioecológica, o desenvolvimento é
definido como:
“Fenômeno de continuidade e de mudança das características
biopsicológicas dos seres humanos como indivíduos e grupos.
Esse fenômeno se estende ao longo do ciclo de vida humano
por meio das sucessivas gerações e ao longo do tempo
histórico, tanto passado quanto presente” (Bronfenbrenner,
2011, p 43).
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A teoria Bioecológica explica o desenvolvimento no contexto de um
sistema de relações que formam o meio no qual a criança se insere,
organizado em complexas “camadas”, cada uma com seu efeito sobre o
desenvolvimento. A teoria, inicialmente chamada de teoria ecológica, foi
renomeada para enfatizar a própria biologia infantil como o meio primário
que alimenta o desenvolvimento. A interação entre fatores da maturação,
seu ambiente imediato, como a família e a comunidade, e o panorama
social, dirigem e orientam o desenvolvimento. Mudanças ou conflitos em
qualquer camada repercutem por todas as outras. Para estudar o
desenvolvimento de uma criança, é preciso olhar não só para a criança e seu
ambiente imediato, mas também para a interação do ambiente mais amplo,
focando a qualidade desse contexto. Considera que, à medida que a criança
se desenvolve, a interação nesses ambientes se torna mais complexa e pode
favorecer ou não o DI (Lerner, 2011).
A teoria afirma que “aquilo que importa para o comportamento e
desenvolvimento é o ambiente conforme ele é percebido, e não conforme
ele poderia existir na realidade ‘objetiva’” (Bronfenbrenner, 1996, p. 6).
A pessoa em desenvolvimento é considerada como modificadora do
ambiente e não apenas como receptora de sua influência: as características
da pessoa funcionam com um produtor indireto e como um produto do
desenvolvimento (Bronfenbrenner, Morris, 2006).
O modelo bioecológico propõe que o desenvolvimento humano seja
estudado por meio da interação de quatro elementos: o contexto, o processo,
a pessoa e o tempo (Bronfenbrenner, 1996; Bronfenbrenner, Morris, 2006),
descritos a seguir.

Contexto
O meio ambiente considerado importante para o processo de
desenvolvimento não se limita a um único ambiente, mas refere-se também
às interconexões entre ambientes externos de forma mais ampla. Essas
estruturas mais amplas são denominadas microssistema, mesossistema,
exossistema e macrossitema:
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Microssistema: é o ambiente mais próximo da pessoa em
desenvolvimento,

onde

se

estabelecem

relações

estáveis

e

significativas Como exemplos, a família, vizinhança próxima,
creche.


Mesossistema: inter-relações entre dois ou mais ambientes nos quais
a pessoa participa ativamente. Ele é formado e ampliado sempre que
a pessoa entra num novo ambiente. São exemplos a escola, igreja,
vizinhos.



Exossistema: são ambientes que não envolvem a pessoa em
desenvolvimento, mas afetam, ou são afetados, pelo que acontece no
ambiente mais próximo da pessoa; sendo assim, a pessoa não
frequenta o ambiente como um participante ativo, mas tais
ambientes desempenham uma influência indireta sobre seu
desenvolvimento. Como exemplos, o trabalho dos pais, a rede de
apoio e a comunidade.



Macrossistema: é composto pelo padrão geral de ideologias, crenças,
valores, religião, formas de governo, culturas e acontecimentos
históricos do cotidiano da pessoa e que influenciam o seu
desenvolvimento, pois impactam nos demais ambientes.

Processo
São as interações recíprocas, progressivamente mais complexas, do
sujeito com as pessoas, objetos e símbolos presentes no seu ambiente
imediato. Os processos proximais, definidos como formas perduráveis de
interação

no

ambiente

imediato,

exercem

um

papel

crucial

no

desenvolvimento. No entanto, o impacto dos processos proximais vai
depender dos demais aspectos: pessoa, contexto e tempo.

Pessoa
Deve ser analisada por meio de suas características determinadas
biopsicologicamente e aquelas construídas na sua interação com o ambiente.
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As características das pessoas são tanto produtoras como produtos do
desenvolvimento (Bronfenbrenner, Morris, 2006).

Tempo
Analisa as influências que ocorrem ao longo do ciclo de vida. O
tempo refere-se desde o momento presente da pessoa em desenvolvimento,
até o tempo histórico e social.

Esses quatros elementos compõem o modelo processo-pessoacontexto-tempo (PPCT), no qual tais elementos são interligados. O processo
de desenvolvimento envolve a relação entre o indivíduo e o contexto; a
pessoa apresenta suas características biológicas, cognitivas, emocionais e
comportamentais; o contexto são todos os sistemas (micro, meso, exo e
macro) entrelaçados, e o tempo envolve as questões da temporalidade,
constituindo o cronossistema que modera as mudanças ao longo da vida
(Lerner, 2011).
Considerar que o desenvolvimento é influenciado pelos eventos e
condições do meio ambiente enfatiza a importância de políticas públicas e
intervenções que possibilitem às famílias, escolas e outros locais de
socialização funcionarem eficazmente como contextos de desenvolvimento
humano (Bronfenbrenner, 2011).

3.2 REFERENCIAL METODOLÓGICO
3.2.1 Análise de conceito
A análise de conceito tem a finalidade de esclarecer, reconhecer e
definir conceitos que descrevem os fenômenos da enfermagem, visando
promover o entendimento (McEwen, Wills, 2009), é um processo para
examinar os elementos básicos de um conceito (Walker, Avant, 2005) e
constitui os “tijolos” da teoria (Rodgers, Knalf, 2000).
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A produção do conhecimento científico de cada profissão
materializa-se com a explicitação dos conceitos representativos dos
fenômenos que indicam e delimitam seu domínio de interesse, juntamente
com a filosofia que expressa suas crenças e valores. Por fim, as teorias
articulam os conceitos representativos destes fenômenos (Garcia, Nóbrega,
2010).
Segundo Walker e Avant (2005), os conceitos são construções
mentais na tentativa de organizar os estímulos ambientais; cada conceito
contém características e atributos próprios que o torna único em relação a
outros conceitos (Wilson, 1963 apud Walker, Avant, 2005).
Morse (1995) afirma que conceitos são “representações cognitivas”
abstratas da percepção da realidade formada por experiências diretas ou
indiretas.
A estrutura de um conceito consiste em uma definição,
características, ou atributos, limites, antecedentes e resultados, ou
consequências. A definição permite que o conceito seja citado, comunicado,
identificado e reconhecido. As características, ou atributos, são as
características do conceito que permitem diferenciá-lo de outros conceitos e
devem estar presentes sempre que o conceito aparecer. Os limites do
conceito ajudam a identificar os atributos fracos, ou que não estão mais
presentes. Os antecedentes são aqueles eventos, ou incidentes, que devem
acontecer antes da ocorrência do conceito e os resultados, ou consequências,
são aqueles eventos, ou incidentes, que derivam da ocorrência do conceito,
em outras palavras, os resultados do conceito (Walker, Avant 2005; Morse
et al., 1996).
Muitos conceitos utilizados na enfermagem são pouco elaborados,
ou aplicados precariamente no contexto clínico (Morse 1995) e necessitam
ser analisados para fundamentar cientificamente a profissão. Para Rodgers
(2000), a análise de conceito se faz necessária quando há: terminologia
confusa ou palavra ambivalente usada para caracterizar determinados
eventos ou fenômenos; problemas que definem conceitos importantes para o
desenvolvimento da pesquisa, teoria ou prática; potenciais conflitos entre os
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conceitos estabelecidos e a situação encontrada na prática clínica;
necessidade de conceitos novos, ou mais efetivos, para caracterizar
experiências clínicas.
Para Morse et al. (1996), um conceito tem um nível de maturidade
quando é bem definido, suas características são claramente descritas, seus
limites são delineados e os antecedentes e consequências são documentados.
A maioria dos trabalhos desenvolvidos sobre análise de conceito se
concentra nos EUA; no Brasil, esse tipo de estudo começou a intensificar a
partir de 2000.
A literatura propõe vários modelos de análise de conceito. Knalf e
Deatrick (2000) e McEwen e Wills (2009) discorrem sobre os principais
métodos utilizados na enfermagem para a análise e desenvolvimento de
conceitos.
O modelo de Walker e Avant (2005) propõe oito etapas: selecionar
um conceito de interesse; determinar o objetivo da análise; identificar os
usos do conceito; determinar os atributos; construir um caso modelo;
construir casos adicionais; identificar antecedentes e consequentes do
conceito; definir referencial empírico.
No Brasil, o modelo de Walker e Avant (2005) é bastante utilizado
para análise de conceito, principalmente nos estudos de validação de
diagnósticos de enfermagem que utilizam o método de Hoskins (1989), pois
esse método é dividido em três etapas, sendo a primeira delas a análise de
conceito do fenômeno, utilizando o método de Walker e Avant.
Há, ainda, vários estudos que utilizam o modelo evolucionário de
Rodgers. Essa autora propõe um método para valorizar o dinamismo e as
inter-relações, pois a análise de conceito é dinâmica, variando com o
contexto e com o tempo. O desenvolvimento do conceito é ilustrado como
um “ciclo evolucionário” que considera três aspectos: o significado, uso e a
aplicação do conceito (Rodgers, 2000).
O modelo de Rodgers propõe seis etapas: identificar o conceito e
expressões associadas; identificar e selecionar o campo para coleta de

Referencial teórico e metodológico 50
dados; coletar os dados, reconhecendo os atributos, consequentes e
antecedentes; analisar os dados e identificar as características do conceito;
identificar um caso modelo e identificar hipóteses e implicações para outros
estudos (Rodgers 2000).
Esses modelos são estudos teóricos de análise de conceito, baseados
no método de Wilson, que foi proposto na década de 60. Atualmente, os
modelos derivados desse método são bastante criticados porque produzem
resultados insignificantes e não contribuem para o avanço da enfermagem,
uma vez que se limitam ao estudo teórico, não utilizando a aplicação prática
(Morse, 1995; Beckwith, Dickinson, Kendall, 2008; Weaver, Mitcham,
2008).
Buscando responder às lacunas dos modelos baseados nos estudos
teóricos de análise de conceito, surgiram propostas de modelo de análise de
conceito qualitativa. O Modelo de Morse e o modelo Híbrido de SchwatzBarcott e Kim utilizam abordagem qualitativa com pesquisa em campo.
O modelo de Morse (1995) descreve os processos de delineamento
de conceito, comparação do conceito e esclarecimento do conceito. O
delineamento do conceito auxilia na separação de dois termos que parecem
vinculados; os conceitos são comparados e contrastados para identificar o
que é comum, o que é similar e quais são as diferenças. A comparação do
conceito esclarece dois conceitos concorrentes, mantém separada a literatura
para cada conceito. O esclarecimento de conceito é utilizado para conceitos
já desenvolvidos para identificar, descrever, comparar e contrastar os
atributos. As fases de análise do conceito são:
- Identificação dos atributos do conceito: identificar na literatura a definição,
os atributos, os antecedentes e as consequências.
- Verificação dos atributos do conceito: fase de campo, com a comparação
dos atributos universais (da literatura) às experiências dos participantes,
buscando conhecer as manifestações do conceito.
- Identificação das manifestações do conceito: integração das fases
anteriores e desenvolvimento do conceito.
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O modelo Híbrido de desenvolvimento de conceito foi proposto por
Schwartz-Barcott e Kim (2000) e considera três fases interconectadas e não
distintas para o desenvolvimento do conceito. As autoras afirmam que a
conexão entre as fases permite que o conceito seja explorado em todas as
suas dimensões. São elas:
- Fase teórica: o conceito relevante para a enfermagem é selecionado;
pode ser descrito em detalhes um caso clínico para se chegar ao conceito por
meio da análise. Busca-se na literatura de forma ampla e sistemática e em
todas as disciplinas que usem o conceito. Estende-se até a fase de campo.
- Fase de Campo: sobrepõe a fase teórica e utiliza métodos qualitativos
para coleta e análise de dados a fim de confirmar e refinar o conceito. Os
passos a seguir são: estabelecer o cenário, negociar a entrada, selecionar os
participantes, coletar e analisar os dados.
- Fase analítica final: integra as duas fases anteriores. Três questões
orientam esta fase: Quão aplicável e importante é o conceito para a
enfermagem? A seleção inicial do conceito parece justificada? Em que
extensão a revisão da literatura, a análise teórica e os achados empíricos
apoiam a presença e a frequência do conceito na população selecionada para
o estudo?
O Modelo Híbrido permite apoiar ou melhorar o significado atual do
conceito, destacar uma definição diferente daquela previamente utilizada,
redefinir completamente o conceito e resultar em um novo e refinado modo
de medição do conceito (Schwartz-Barcott, Kim, 2000).
Dentre os métodos de análise de conceito apresentados, selecionouse o Modelo Híbrido (Schwartz-Barcott, Kim, 2000) para o presente estudo,
tentando superar as lacunas dos modelos propostos apenas com base na
literatura e que não consideram o fenômeno sob análise a partir da
concepção dos sujeitos da prática.
A definição elaborada a partir deste método foi submetida à
validação por peritos através de um grupo focal. Embora o modelo Híbrido
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não proponha tal validação, considerou-se que esta etapa adicional traria
maior consistência ao conceito elaborado.

3.2.2 Revisão e análise de conteúdo dos diagnósticos da NANDA-I
A enfermagem busca cada vez mais basear suas ações em resultados
de pesquisas e, atualmente, têm sido desenvolvidos muitos estudos de
validação dos diagnósticos de enfermagem os quais compõem uma fase
essencial no desenvolvimento do conhecimento para a prática clínica
(Carvalho et al., 2008). A validade de um diagnóstico de enfermagem
refere-se ao grau em que representa a verdadeira condição, no cliente
(indivíduo, família, comunidade), que requer intervenção de enfermagem
(Carvalho et al, 2008). Para que se possa afirmar que um diagnóstico de
enfermagem é válido, é preciso passar por um processo em que se conclua
que as características que o definem representam o que é encontrado na
prática clínica (Garcia, 1998).
Para Fehring (1987), dizer que um diagnóstico é validado significa
que muitas enfermeiras com base nas mesmas características definidoras
fariam um diagnóstico similar.
Os estudos de validação de diagnósticos de enfermagem apresentam
diversidades com relação ao tipo e modelo de validação empregada (Garcia,
1998; Carvalho et al, 2008; Chaves, Carvalho, Rossi, 2008; Lluch Canut,
2013; Muller-Staub, Paans, 2013).
Garcia (1998) aponta que um dos tipos mais utilizados é a validação
de conteúdo, método que engloba duas fases distintas: a análise conceitual,
que é feita à luz de literatura, e a avaliação por especialistas. Os métodos
mais utilizados na enfermagem brasileira são o modelo proposto por
Fehring (1994) e o modelo de Hoskins (1989), que propõem o
desenvolvimento em etapas: análise de conceito, validação de conteúdo por
especialistas e validação clínica.
Os estudos de validação de conteúdo são fundamentais para o
refinamento de diagnósticos aprovados e desenvolvimento de novos
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diagnósticos. Podem ser realizados com enfermeiros que trabalham com
pacientes que apresentam o diagnóstico específico, ou com pacientes que
apresentam o diagnóstico. Podem ser utilizados métodos quantitativos e
qualitativos (Muller-Staub, Paans, 2013).
Lopes, Silva e Araújo (2013, p. 652) propõem que seja utilizado o
termo análise, ao invés de validação, quando é realizada apenas a submissão
a profissionais:
“um processo de validação é complexo e não podemos garantir
que a opinião de um grupo, geralmente pequeno, de indivíduos
possa nos assegurar que um conjunto específico de indicadores
clínicos e fatores etiológicos representam o verdadeiro
conteúdo de um diagnóstico”.

Considerando as reflexões existentes sobre os diversos métodos de
validação de diagnósticos de enfermagem e a proposta de Lopes, Silva e
Araújo (2013) utiliza-se nesta pesquisa o termo análise do conteúdo.
Estudos com enfermeiros especialistas têm como um dos pontos
mais complicados a seleção de peritos. A falta de uniformização de critérios
para se considerar o sujeito como perito tem sido muito discutida, sendo
sugerido que atenda aos seguintes critérios: número de anos de experiência
clínica; tempo de graduação; grau de titulação; experiência com pesquisa e
em publicações sobre o tema estudado; e local de atuação (Carvalho et al,
2008). O sistema de pontuação, proposto por Fehring (1987), tem sido um
dos mais utilizados, porém muitas vezes é difícil de ser atendido por
recomendar que os peritos tenham o grau de mestre em Enfermagem,
conhecimento especializado sobre o diagnóstico em estudo demonstrado por
meio de pesquisas apresentadas e publicadas e especialização sobre o tema
em estudo (Carvalho et al, 2008). Este modelo privilegia a formação
acadêmica em detrimento da experiência clínica (Lopes, Silva, Araújo,
2013).
Assim, para este estudo estabeleceu-se como participantes juízes, ao
invés de peritos, definindo como critérios de inclusão experiência clínica em
saúde da criança.
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Para a apreciação dos diagnósticos pelos juízes, foi utilizada a
análise de concordância. A análise dos diagnósticos contou com apreciação
de juizes, na primeira etapa, e de peritos numa segunda etapa na qual os
resultados foram discutidos em um grupo focal. Os procedimentos destas
etapas estão detalhados no capítulo 8.

ANÁLISE DE CONCEITO: FASE
TEÓRICA
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4.0 ANÁLISE DE CONCEITO: FASE TEÓRICA
A fase teórica consistiu na revisão da literatura, buscando identificar
os antecedentes, os atributos, as consequências e a definição do conceito
desenvolvimento infantil.

4.1 ASPECTOS METODOLÓGICOS
As bases de dados foram definidas com apoio de especialista em
ciência da informação, pois o desenvolvimento infantil é tema de estudo de
diversas disciplinas, sendo importante consultar bases de dados que
contemplassem outras áreas além da enfermagem, ou saúde. Para tanto,
identificaram-se 10 bases de dados multiprofissionais, das áreas de
educação, saúde, psicologia e ciências sociais e dois portais de informação,
conforme figura 02.

Figura 02 – Bases de dados e portais de informações selecionadas para
revisão.
Saúde
BVS
LILACS

Biblioteca
Cochrane

Ciências Sociais
Cinahl
Pubmed

Francis

Fonte: Souza JM. Desenvolvimento infantil: análise de conceito e revisão dos diagnósticos
da NANDA-I [tese]. São Paulo: Escola de Enfermagem, Universidade de São Paulo; 2014.
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Algumas perguntas foram elaboradas para nortear a revisão da
literatura, segundo o modelo de análise de conceito: O que é DI? Quais os
atributos do DI (o que caracteriza o DI)? Quais os antecedentes do DI (o que
é preciso para o DI)? Quais os consequentes do DI (o que o DI possibilita)?
Foi identificado, em cada base de dados, qual(is) palavra(s)
correspondia(m) ao descritor Desenvolvimento Infantil para realização da
busca. Com essa busca, levantou-se um número imenso de trabalhos, como
mais de 40.000 na Pubmed e, na Eric, mais de 15.000. Foram então
estudados alguns limites. Inicialmente, o descritor foi cruzado com palavras
chave que respondessem às questões norteadoras da busca, como: DI x
conceito; DI x adequado; DI x dano, entre outras palavras. Apesar de
conseguir diminuir o número de trabalhos, entendemos que os cruzamentos
não garantiam que todos os trabalhos fossem recuperados, pois muitos
sinônimos poderiam ser utilizados e, em discussão com profissionais que
trabalham com tradução para a língua inglesa, percebemos que o número
aumentaria ainda mais na busca nesse idioma, pois o mesmo termo em
português pode ter outros sinônimos em inglês.
Diante

desta

situação,

optamos

por

utilizar

o

descritor

Desenvolvimento Infantil e seus correspondentes, e estabelecer limites que
pudessem garantir a abrangência quanto ao tema e confiabilidade no recorte,
mas reduzissem o numero de estudos a um volume viável:
•

Ano de publicação - 2011 e 2012;

•

Idioma - português, inglês e espanhol;

•

Faixa etária - menor de 01 ano.
Esta faixa etária foi definida não só buscando reduzir o número de

estudos, mas tentando recuperar estudos importantes, pois esse é um período
fundamental para o desenvolvimento infantil. No entanto, a maioria das
bases de dados não aceitava esta faixa etária como limite, sendo necessário
ampliar para dois anos.
Além dos critérios de inclusão já mencionados, buscou-se a
qualidade dos trabalhos priorizando pesquisas clínicas que apresentassem
resultados claros e consistentes. Discussões teóricas e relatos sobre o
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desenvolvimento infantil foram excluídos por não trazerem evidências
recentes sobre o fenômeno e compuseram uma base de dados para apoiar a
discussão dos resultados.
Um grande número dos estudos encontrados na busca abordava
especificamente

aspectos

de

crescimento,

como

a

influência

da

amamentação e da alimentação no crescimento da criança, e avaliações de
crescimento sendo, portanto, excluídos. Também não foram incluídos na
análise final os artigos que abordavam patologias relacionadas ao atraso do
desenvolvimento, como o autismo e Síndrome de Down, e estudos que
discutiam as formas de avaliação do DI, com análise ou validação de
escalas.
Alguns trabalhos foram descartados, pois traziam discussões de
aspectos muito específicos de determinada área e não atendiam ao objetivo
da pesquisa: estudos sobre desenvolvimento da personalidade e emoção,
segundo a área das ciências comportamentais; estudos detalhados de
desenvolvimento motor e funções executivas, na área de fisioterapia;
estudos que buscavam relacionar modelos específicos de teorias de
desenvolvimento humano.

4.2 RESULTADOS DA BUSCA BIBLIOGRÁFICA
A busca foi realizada nos meses de março e abril de 2012, sendo
incluídos estudos de janeiro de 2011 até a data da busca. Os resultados da
busca nas bases de dados foram encaminhados para o Endnot para gerenciar
as referências. Os resultados da Pubmed e BVS foram trabalhados
separadamente, pois não foi possível a transferência para o Endnot com os
limites incluídos pela pesquisadora.
A tabela 01 apresenta o número total de referências encontradas e as
selecionadas e analisadas em cada base de dados e portais de informação,
após refinamento.
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Tabela 01: Número total de referências encontradas e selecionadas para
análise segundo base de dados e portais de informação utilizados na revisão.
Base de dados

Referências

Referências

encontradas

selecionadas

Scopus

1532

165

Web of Science

143

39

Biblioteca Virtual em Saúde (BVS)

07

00

LILACS

06

00

Biblioteca Cochrane

127

01

Pubmed

567

11

Cinahl

90

13

Edubase

00

00

Education Resources Information Center
(Eric)

59

07

PsycINFO

227

20

Index Psi

00

00

Francis

00

00

2758

256

Total de referências

Fonte: Souza JM. Desenvolvimento infantil: análise de conceito e revisão dos diagnósticos
da NANDA-I [tese]. São Paulo: Escola de Enfermagem, Universidade de São Paulo; 2014.

Do total de referências, 463 estavam duplicadas, restando 2295. Com
a leitura dos títulos, aqueles trabalhos cujos temas abordados não
respondiam aos objetivos da pesquisa, conforme já explicado, foram
excluídos (907), restando 1388 referências.
Os resumos dos 1388 trabalhos foram lidos e selecionados 612
considerados importantes para o estudo, pois abordavam o tema e se
enquadravam nas categorias de análise pré-definidas. Estes trabalhos
selecionados foram categorizados buscando responder as perguntas iniciais
da busca bibliográfica e divididos em quatro categorias: Definição de DI;
Consequências do DI; Características do DI; Antecedentes do DI.
Em momento posterior, foi realizada nova leitura dos resumos de
cada categoria e selecionados 256 artigos que efetivamente atendiam aos
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critérios, os quais compuseram as categorias finais de análise (figura 03). A
soma dos artigos é maior, porque os artigos da categoria Consequências
compõem também a categoria Antecedentes.

Figura 03- Número de artigos utilizados na composição final das categorias
de análise da fase teórica.
Total de
referências
256

Definição de DI
23

Características do
DI

Consequências do
DI

Antecedentes do
DI

5

32

228

Fonte: Souza JM. Desenvolvimento infantil: análise de conceito e revisão dos diagnósticos
da NANDA-I [tese]. São Paulo: Escola de Enfermagem, Universidade de São Paulo; 2014.

Dos 256 artigos analisados, apenas 12 eram nacionais. A maioria,
210, publicados no ano de 2011 e 46 publicados até o mês de abril de 2012.
Os periódicos de publicação são muito variados, sendo apenas dois artigos
publicados em periódicos na área da enfermagem, três na área da educação,
16 em periódicos específicos de desenvolvimento infantil, 23 em periódicos
sobre desenvolvimento humano, 29 na área das ciências comportamentais e
183 em periódicos na área da saúde, sendo 80 destes específicos da área de
pediatria.
Cada estudo recebeu uma letra de acordo com a categoria a que
pertencia inicialmente e um número de identificação: A- Antecedentes
sendo subdividida em AC os estudos relacionados com o cuidado, AB
relacionados com o biológico, AA relacionados com o ambiente e AP com
fatores pré natais; B - Características; C - Conceito, D - Consequências.
Com as análises posteriores, alguns artigos foram alocados em outra
categoria, mas continuaram identificados como inicialmente. O apêndice A
traz as referências dos trabalhos selecionados para análise.
A seguir, os dados de cada categoria serão apresentados.
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•

Categoria: Antecedentes do Desenvolvimento Infantil
Nesta categoria, foram agrupados todos os artigos que discutiam os

fatores que influenciam o DI. Os 228 artigos foram lidos buscando
identificar os resultados e conclusão de cada estudo, que foram analisados e
divididos em 04 temas:
- Aspectos relacionados à gestação e sua relação com o DI (N=58)
- Fatores intrínsecos da criança e sua relação com o DI (N=78)
- Aspectos de cuidado e sua relação com o DI (N=92)
- Condições socioeconômicas e sua relação com o DI (N=07)
Alguns estudos abordavam mais de um aspecto que influencia o DI e
foram analisados em mais de uma categoria, por isso a soma dos artigos nos
temas é 235.

- Aspectos relacionados à gestação e sua relação com o DI
Os estudos sobre fatores da gestação que podem influenciar no
desenvolvimento da criança incluíram: uso de medicamentos; uso de tabaco,
álcool e drogas; alimentação materna; exposição a poluentes ambientais;
falta de acompanhamento pré-natal; doença materna.

Uso de medicações, tabaco, álcool e outras drogas durante a gestação
Estudos que buscaram avaliar o uso de algumas medicações e drogas
durante a gravidez e a relação com o desenvolvimento infantil confirmam
essa relação em alguns casos, mas ainda há incerteza quanto a alguns
produtos.
Prejudicam o DI: medicações antiepiléticas, como valproato e
carbamazepina (AP14 e AP16); consumo de álcool (AP24, AB24 e AP4),
tabaco (AP22, AP32, AP44 e AP53) e outras drogas como cocaína e
metanfetaminas (AP5, AP60, AP42, AP58, AP67). A maioria dos estudos
evidencia os prejuízos no DI de uma maneira mais ampla, e alguns estudos
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destacam a área motora, comportamental ou cognitiva.
Não influenciam o DI: permetrina e butóxido de piperolina,
medicações para pediculose (AP34); metadona e buprenorfina, opióides
(AP63); levetiracetan, antiepilético (AP65); drogas antineoplásicas (AP43,
AP01).
Drogas antidepressivas também foram alvo de estudos, porém com
resultados diversos: sem influência no DI (AP70); prejuízo com o uso
prolongado (AB25) e sem evidências (AP25).

Alimentação materna durante a gestação
Estudos que buscaram evidenciar a relação da alimentação materna
com o DI verificaram que é benéfico: suplementação alimentar com o
consumo de ácidos graxos essenciais (Omega 3-consumo de peixe),
principalmente na área cognitiva (AB10, AB52, AB30 AB35, AB97,
AB172, AP45).
Não há evidência do efeito da suplementação por ferro (AB145),
nem de suplementação com outros micronutrientes (AP45).

Exposição a poluentes ambientais na gestação
Causam prejuízos ao DI, em especial na área cognitiva, a exposição
a poluentes ambientais durante a gestação como: dióxido de nitrogênio e
benzeno (AB69), chumbo (AP41, AA34), chumbo e manganês (AA23),
pesticida (organofosforado) (AP21), poluentes do ar residencial (AP31), gás
de cozinha (AP74), ftalatos (usado em plásticos) (AC61, AP76), metais
pesados (Cd, Hg, As e Ti) (AP77), éteres difenil polibromados (AP80).
Não houve evidência de influência do uso do celular (AP19) e da
exposição à dichlorodiphenyldichloroethylene (DDT) (AP2).

Doenças maternas e agravos potenciais durante a gestação e sua relação com
o DI
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Não influenciaram o DI: agravos físicos como hipotiroxemia
(AP15), submissão à cirurgia e anestesia (AP11, AP18), e periodontite
(AP52), nem técnicas de reprodução assistida (AB87, AB161, AB150,
AB154, AC24).
Como fatores que prejudicam o DI, foram encontrados: ansiedade e
depressão durante a gestação, afetando as áreas cognitiva e social (AP13,
AP28, AP36, AP46, AP62); exposição ao citomegalovírus (AP30); e falta
ou o início tardio de acompanhamento pré-natal (AB24).

- Fatores intrínsecos da criança e sua relação com o DI
Foram agrupados neste tema artigos que tratavam especificamente
de fatores intrínsecos a criança como: prematuridade e baixo peso ao nascer,
alimentação infantil, crescimento, doenças como distúrbios genéticos,
congênitos e sensoriais.

Prematuridade e baixo peso ao nascer
As consequências da prematuridade no desenvolvimento da criança
foi um assunto bastante estudado e, geralmente, o baixo peso ao nascer é
abordado concomitantemente à prematuridade. A prematuridade foi
identificada como causa de atraso no desenvolvimento infantil desde os
primeiros anos de vida até a idade escolar em 36 estudos. A maioria dos
estudos avaliou o desenvolvimento infantil de uma forma mais ampla, e
alguns enfatizaram habilidades motoras, de linguagem e cognitiva (AB2,
AB12, AB47, AB58, AB78, AB28, AB42, AB54, AB63, AB71, AB89,
AB92, B94, B87, B81, B44, B28, B18, B6, AP7, AC34, AB182, AB175,
AB159, AB152, AB148, AB146, AB135, AB144, AB125, AB112, AB104,
AB105, AB121, AB101, AB66).
Apenas um estudo que avaliou o crescimento e desenvolvimento dos
cinco aos 20 anos, de crianças prematuras extremas e com menos de 540gr,
não identificou diferença comparando com crianças a termo (AB117).
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Alimentação da criança
Não influenciam o DI: suplementação alimentar de prematuros com
ácidos graxos e com fórmula enriquecida (AB80, AB84, AB107, AB167);
suplementação da alimentação de lactentes com acido fólico, ferro, zinco
(AB140, AB155) e lipídios (AB136); e consumo de peixe (AB108).
Um estudo que avaliou a suplementação alimentar com ácidos
graxos no primeiro ano de vida comprovou que não houve diferença no
desenvolvimento motor, social e cognitivo, mas mostrou relação
significativa com a melhora da cognição aos 18 meses (AB48).

Crescimento
Existe uma relação positiva entre o crescimento e o DI, sendo que
ganho de peso e altura tem influência positiva (AB13, AB179, AB132,
AB59, AB118).
Não há evidência da relação de nascer com peso inferior ou superior
ao esperado para a idade gestacional com o DI (AB6, AB180).

Doenças
Vários estudos verificaram influência negativa de doenças sobre o
DI, sendo elas: doenças que afetam o sistema nervoso central, como
convulsão febril, malária com acometimento cerebral, má formação
cerebral, plagiocefalia deformacional, sinostose sagital, neurobribromatose
(AB21, AB75, AB188, AB22, AB31, AB183, AB187); deficiência de ferro
e anemia, transfusão sanguínea (AB18, AB110); baixos níveis de T4 (AB5),
hipotireoidismo (AB189), ansiedade (AB36), processo inflamatório pós
natal (AB173), cardiopatias (AB192),

doenças crônicas como artrite e

enxaqueca (B7, AB193) ; broncodisplasia pulmonar (AB122, AB185); pé
torto (AB61), problemas congênitos (AB186) e deficiências sensitivas (AB
32, AB55, AB184).
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Não influencia o DI cisto do plexo coróide (AB45) e crianças com
melhores níveis sanguíneos de ferro tiveram maiores índices de
desenvolvimento motor (AB4).

- Aspectos relacionados ao cuidado da criança e relação com o DI
Os artigos deste tema se referem a pesquisas que exploram os fatores
relacionados ao contexto em que a criança vive e sua influência no DI. Este
contexto inclui o ambiente mais próximo e mais distante, e tudo que se
relaciona ao cuidado que ela recebe.

Saúde mental materna
Causam prejuízos no DI: ansiedade e depressão materna, com efeitos
principalmente nas áreas cognitiva e social (AC6, AP73, AC32, AC39,
AC92, AC101, AC103, AC108, AC111, AC115, AC125, AC121, AA36,
AC79, AC81, AC97) e depressão paterna (AC127).
Apenas um estudo não encontrou relação significativa da depressão
com o desenvolvimento infantil aos 18 meses (AC95).

Desenvolvimento cognitivo dos pais
Comprometimento no desenvolvimento cognitivo dos pais e baixa
escolaridade influenciam negativamente o DI (AC30, AC96, AB78, AB182,
AA12). Maior escolaridade materna promove o DI (AC55, AC45, AC72,
AA28).

Vínculo e interação da criança com os pais
A maioria dos artigos que analisaram a relação dos vínculos e
interação das crianças com os pais e o DI fez uma avaliação geral do
desenvolvimento das crianças e verificou que as relações e vínculos afetam
o desenvolvimento em todas suas áreas.

Análise de conceito: fase teórica 66
Prejudicam o DI: separação da criança da mãe, do pai e falta da
interação dos pais com a criança (AC49, AC53, AP38, AB167); gravidez
indesejada (AC37); idade paterna avançada (AC57). Ter mãe adolescente
em ambiente familiar e condições socioeconômicas desfavoráveis também
prejudica o DI (AC84).
Promove o DI: amamentação, considerando o vínculo que a criança
estabelece com a mãe (AB83, AB86, AB27, AB141, AB124, AB119,
AB123), interação com os avós (AA17, AC27), boas relações entre pais e
crianças (AC10, AC42), estímulo e interação materna (AC65, AC89,
AC105, AC93) e interação paterna (AC104).
Não tem relação com o DI a criança receber cuidado da mãe, ou de
outra pessoa (AC58). Um estudo avaliou gemelares e concluiu que as
relações familiares influenciam no comportamento social, em interação com
os fatores genéticos (C19).

Exposição à violência doméstica
Estudos evidenciaram prejuízos ao DI, principalmente na área social,
devidos à violência doméstica, que incluiu maus tratos, negligência e
violência parental (AC35, AC71, AC107 AC113 AC114, AA22).

Características do ambiente em que a criança vive
São fatores que prejudicam o DI: viver em instituições (orfanatos)
(AC76, AC68, AA14, AA19, AA22); permaneceram em UTI após o
nascimento (AC123); conviver com grande número de irmãos (AA12,
AA28); adoção (AC29, B52); viver no ambiente carcerário (AA31), assim
como exposição à guerra (AA11).
Favorecem o DI: atividades físicas, atividades aquáticas, ouvir
músicas (AA41, AA48, AA51); frequentar creches (AC112, AC128);
ambiente com estímulo adequado, e fatores como bairro que apresente
qualidade da vizinhança e segurança pessoal, ( AC19, AA37, AB114) e a
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cultura que a criança pertence (AA33, AC23).

Intervenção profissional
As intervenções profissionais, como programas de avaliação de
recém-nascidos,

orientações

aos

pais,

acompanhamento

médico

e

psicológico promovem o DI (AC01, AC15, AC43, AC77, AC122, AC116,
D3, D4, D12); visitas domiciliares não tiveram relação com o DI (AC3,
AC33, AC60, AC78).

- Condições socioeconômicas
Um estudo não encontrou relação entre a renda familiar e o DI (AA
52), sendo que os demais verificaram prejuízos ao DI em situação de baixas
condições socioeconômicas (AC81, AA25, AA30, AA40, AB182, AA12,
C43).

•

Categoria: Características do Desenvolvimento Infantil
A categoria características do DI demonstra os atributos desse

conceito, isto é, quais são as características presentes quando o conceito
ocorre.
Houve muita dificuldade de encontrar os atributos do conceito, pois
as pesquisas publicadas no período analisado focaram em evidenciar os
fatores que influenciam o DI. Isso possivelmente ocorre porque as
características deste conceito já foram descritas anteriormente por grandes
estudiosos do assunto, os teoristas do desenvolvimento, verificando-se que
os estudos atuais remetem-se a esses autores e teorias quando abordam os
atributos do DI.
Lopes, Araújo e Silva (2013) apontam que uma das limitações da
análise de conceito é o levantamento de trabalhos que identificam os
atributos do conceito, uma vez que grande parte dos artigos científicos que
tratam de pesquisas originais dificilmente abordam fatores etiológicos, ou
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indicadores clínicos. Uma das alternativas propostas pelos autores para
contornar esta situação é a incorporação de livros-texto na análise.
Apenas cinco artigos dentre os selecionados foram incluídos nesta
categoria, pesquisas que avaliaram e analisaram o alcance de determinadas
habilidades como linguagem, andar, preensão em pinça e desenvolvimento
cognitivo (B5, B8, B17, B59, B62). Seu conteúdo foi complementado
mediante busca nos livros de referência sobre as principais teorias do DI.
Os estudiosos e teoristas mais conhecidos, e cujos estudos são
largamente usados na abordagem do DI, explicam o desenvolvimento em
estágios aproximados, de acordo com a idade, descrevendo as características
de comportamento ou habilidades segundo faixas etárias. Alguns autores
focam em aspectos específicos, como o desenvolvimento emocional, ou o
desenvolvimento cognitivo, e outros descrevem de maneira mais ampla os
comportamentos e habilidades das crianças nas diversas áreas, ou funções
que a criança realiza. Com base nas descrições dos comportamentos e
habilidades das crianças segundo suas idades, foram criados roteiros e
instrumentos de avaliação do desenvolvimento infantil.
Assim, para a análise de conceito, considerou-se que tais áreas
constituem as características, ou atributos do desenvolvimento, uma vez que
é mediante observação dos comportamentos e habilidades segundo as áreas
de desenvolvimento que podemos verificar a ocorrência/realização do
processo de desenvolvimento da criança. São elas: área motora; área de
linguagem; área cognitiva; área emocional; área social.
A área motora corresponde ao domínio do movimento, e inclui a
área motora grossa e fina. O motor grosso refere-se à postura corporal e aos
movimentos mais amplos, como o caminhar, movimentos dos membros, o
equilíbrio; o motor fino refere-se ao controle e destreza manual. O
desenvolvimento motor é caracterizado por uma série de marcos alcançados
sistematicamente e cada capacidade adquirida prepara a criança para lidar
com a seguinte. Inicialmente, ocorre uma aquisição de habilidades mais
simples e depois de habilidades cada vez mais complexas, as quais
permitem movimentos mais amplos ou mais precisos e um controle mais
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eficiente do ambiente (Papalia, Olds, Feldman, 2006). O desenvolvimento
motor segue os princípios céfalo-caudal e próximo-distal (Papalia, Olds,
Feldman, 2006; Hockenberry, Wilson, Winkelstein, 2006; Bee, Boyd 2011).
As primeiras habilidades motoras das crianças referem-se a
comportamentos

reflexos,

ou

respostas

involuntárias

a

estímulos

específicos. As habilidades motoras gerais são aquelas que utilizam os
músculos maiores como pular, correr, pegar uma bola e as habilidades
motoras refinadas incluem os músculos menores como pegar um chocalho,
copiar figuras e abotoar (Papalia, Olds, Feldman, 2006; Berger, 2011).
O desenvolvimento cognitivo, ou intelectual, refere-se ao processo
pelo qual os indivíduos se tornam familiarizados como o mundo e objetos
nele contidos; seu potencial é desenvolvido através da interação com o
meio. Trata das diferentes formas de pensamento e sua evolução, os tipos de
raciocínio adquire a habilidade de raciocinar de forma abstrata e pensar
logicamente (Hockenberry, Wilson, Winkelstein, 2006).
A inteligência permite que as pessoas adquiram, lembrem e usem o
conhecimento, compreendam conceitos e relações e resolvam problemas da
vida cotidiana. Existem algumas abordagens que tentam explicar o
desenvolvimento cognitivo da criança como a abordagem behaviorista, a
psicométrica, a piagetiana e, mais recentemente, as abordagens do
processamento de informações, a neurociência cognitiva e a sociocontextual
(Papalia, Olds, Feldman, 2006). Os desenvolvimentos linguísticos, morais e
espirituais emergem à medida em que as habilidades cognitivas avançam
(Hockenberry, Wilson, Winkelstein, 2006).
O desenvolvimento cognitivo desempenha um papel importante na
emoção quando os bebês aprendem a avaliar o significado de uma situação.
Os recém-nascidos demonstram quando estão infelizes por gritos e
sacudindo as pernas, porém felicidade é mais difícil avaliar. No decorrer do
tempo, os bebês respondem mais às pessoas com sorrisos, estendendo os
braços e indo até elas. As expressões faciais, a atividade motora, a
linguagem corporal e as mudanças fisiológicas são indicadores importantes
do desenvolvimento emocional. Quando os bebês têm suas necessidades
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atendidas, eles tornam-se mais capazes de participar da regulação de seus
estados de excitação e vida emocional. O desenvolvimento emocional inclui
o choro, o sorriso, a tristeza, a alegria, o medo, a raiva. As emoções
autoconscientes como constrangimento e empatia e inveja surgem quando a
criança desenvolve a autoconsciência, por volta de 24 meses (Papalia, Olds,
Feldman, 2006).
O desenvolvimento da linguagem é um elemento crucial do
desenvolvimento cognitivo e expressa a capacidade de utilizar a linguagem,
que é um sistema de comunicação baseado em palavras e gramática. Antes
de poderem utilizar as palavras, os bebês comunicam suas necessidades e
seus sentimentos através de sons que evoluem do choro para balbucios,
depois para imitação acidental e depois imitação deliberada. Esses sons são
chamados de fala pré-linguística. Em torno do final do primeiro ano, dizem
sua primeira palavra e, um ano depois, começam a construir frases (Papalia,
Olds, Feldman, 2006; Bee, Boyd 2011; Berger, 2011). A linguagem é
influenciada pela maturação do cérebro e interação social (Hockenberry,
Wilson, Winkelstein, 2006; Papalia, Olds, Feldman, 2006, Bee, Boyd 2011).
A fala inicial possui sua personalidade própria, as crianças
simplificam, utilizam fala telegráfica para dizer apenas o suficiente para
comunicar sua mensagem. Compreendem relações gramaticais que ainda
não conseguem expressar e generalizam em demasia os significados das
palavras (Papalia, Olds, Feldman, 2006, Berger, 2011).
O desenvolvimento social inicia com a inserção do bebê na família.
Segundo Erikson, o recém-nascido desenvolverá confiança no mundo
através do contato sensível, responsivo e consistente com o cuidador. O
apego é uma ligação recíproca e duradora entre o bebê e o cuidador, e se
desenvolve no primeiro ano de vida. O autoconceito é o senso de identidade;
inclui todas as noções, crenças e convicções que influenciam as relações do
indivíduo com os outros (Hockenberry, Wilson, Winkelstein, 2006; Papalia,
Olds e Feldman, 2006).
Na infância, o autoconceito é primeiramente uma consciência da
existência independente. Na idade escolar, a criança é mais consciente das
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diferenças entre as pessoas, mais sensível às pressões sociais e se torna mais
preocupada com a autocrítica e autoavaliação. O autoconceito é cristalizado
no final da adolescência, à medida que o jovem organiza seu autoconceito
baseados nos valores e competências adquiridos na infância (Hockenberry,
Wilson, Winkelstein, 2006).
À medida que amadurecem, as crianças buscam independência dos
adultos, desenvolvendo a autonomia (Papalia, Olds, Feldman, 2006).

•

Categoria: Consequências do Desenvolvimento Infantil
Os artigos inicialmente selecionados não abordavam diretamente o

tema de consequências do DI, possivelmente porque é muito complexo
verificar que dada situação é consequência do desenvolvimento infantil,
devido a diversas variáveis que podem influenciar a situação de vida da
pessoa. Os estudos que verificam consequências do desenvolvimento são
geralmente estudos longitudinais de longa duração e alto custo.
Dentre os artigos selecionados, alguns da categoria antecedentes
abordavam também consequências, pois as pesquisas que analisam os
fatores que prejudicam ou promovem o DI a longo prazo, verificam os
efeitos, ou as consequências, de um DI adequado ou não adequado.
Desta forma, foram selecionados para análise da categoria
consequências 32 artigos que tratavam de avaliações de DI a longo prazo,
ou em faixas etárias maiores, como escolares e adolescentes.
Oito trabalhos abordavam consequências da presença de fatores que
promovem o DI, como envolvimento e interação dos pais com a criança,
amamentação, frequentar creche, suplementação alimentar na gestação e
programas de intervenção profissional para a promoção do DI. Vinte e
quatro artigos abordavam consequências de fatores que prejudicam o DI,
como prematuridade, baixo peso ao nascer, maus tratos, depressão materna,
baixas condições socioeconômicas e exposição a álcool e outras drogas na
gestação.
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Consequências dos fatores que promovem o DI
Os artigos que abordavam fatores que promovem o DI evidenciaram
como consequências: menor desvantagem social (D4); melhores condições
sociais e de emprego (AC128); melhora no desempenho cognitivo (AB52,
AB30, AB35, AB172); e melhor rendimento escolar (AP38, AB124,
AC128).

Consequências dos fatores que prejudicam o DI
Os trabalhos que estudaram fatores que prejudicam o DI apontaram
como consequências: dificuldades no desenvolvimento social (AC71,
AC121); problemas de comportamento (AB2, AP58, AP60, AB144); atraso
no desenvolvimento da linguagem (AC107, AB12, AB78) e no
desenvolvimento motor (AB12, AB42, AB89, AB125, AB135, AB2);
dificuldade cognitiva (AC113, AC115, AC127, AA30, AB2, AP24, AP58,
AB125, AB12, AB144) com destaque para prejuízos no desempenho escolar
(B81, AB146, AB148); dificuldades no desenvolvimento emocional (AA36,
AB2, AC77); menores condições socioeconômicas (AA30) e agressividade
(AC53).

•

Categoria: Definição do Desenvolvimento Infantil
Nesta categoria, inicialmente, foram agrupados artigos que discutiam

fatores mais conceituais, porém observou-se que não traziam definição nova
para o termo desenvolvimento infantil. Os estudos utilizam definições
elaboradas pelos teoristas do DI, as quais vão sendo consolidadas com a
evolução da ciência.
Assim, pesquisas da neurociência evidenciam mudanças nos
circuitos cerebrais no decorrer do DI (C7, C34, AB99, D1, D2) que
explicam

a

anteriormente

fisiologia
pelos

de

aspectos

teoristas,

comportamentos infantis.

do

através

desenvolvimento
de

suas

descritos

observações

de
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Outros artigos discutem as teorias relacionadas com o DI, como a
teoria do apego (C4, C8, C13, C50, C54, C9, C31).
Em alguns trabalhos, são análises teóricas de aspectos do DI, com
destaque para a influência do ambiente no desenvolvimento (C3, C12, C14,
C18, C20, C27, C35, C36, C37, C38, C53).
Portanto, buscando mais dados acerca da definição do conceito, foi
realizada a revisão das principais abordagens do desenvolvimento e dos
principais autores de referência sobre o tema. As principais abordagens
descritas na literatura são: maturacional, psicanalítica, da aprendizagem,
cognitica e a ecológica.
A perspectiva maturacional orientou os primeiros estudos sobre o
desenvolvimento infantil, que entende o desenvolvimento como resultado da
maturação orgânica, sequencialmente ordenado em estágios etários (Gesell,
2003).
Na perspectiva psicanalítica o desenvolvimento ocorre em estágios
e o comportamento é governado por processos inconscientes e conscientes,
supondo que mudanças relacionadas à idade resultam de conflitos,
determinados maturacionalmente, entre pulsões internas e demandas da
sociedade (Bee, Boyd 2011; Papalia, Olds, Feldman 2011; Berger, 2011).
Na perspectiva da aprendizagem as mudanças no comportamento
resultam de experiências ou adaptação ao ambiente. A ênfase é muito mais
na forma como o ambiente molda a criança do que em como a criança
entende suas experiências (Papalia, Olds, Feldman 2011; Bee, Boyd 2011;
Berger, 2011).
A perspectiva cognitiva preocupa-se com os processos de
pensamento e com o comportamento que reflete tais processos. Enfatiza
primeiramente mais o desenvolvimento cognitivo do que o da personalidade
(Papalia, Olds, Feldman 2011; Bee, Boyd 2011; Berger, 2011).
A perspectiva ecológica tem a visão do desenvolvimento do
indivíduo como inseparável do sistema ecológico, entendido como o
contexto social mais próximo e mais amplo. Tem como principal autor Urie
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Bronfenbrenner (Papalia, Olds e Feldman 2011). Como citado na
introdução, Bronfenbrenner (2011, p 43) define desenvolvimento humano
como:
Fenômeno de continuidade e de mudança das características
biopsicológicas dos seres humanos como indivíduos e grupos.
Se estende ao longo do ciclo de vida humano por meio das
sucessivas gerações e ao longo do tempo histórico, tanto
passado quanto presente.

Os principais autores utilizados como referências nas disciplinas de
enfermagem no Brasil apresentam as seguintes definições1:
Crescimento e desenvolvimento são fenômenos diferentes em
sua concepção fisiológica, paralelos em seu curso e
integrados em seu significado; poder-se-ia dizer que são dois
fenômenos em um só (Marcondes et al. 2003, p.23).
Desenvolvimento é o aumento da capacidade do indivíduo na
realização de funções cada vez mais complexas (Marcondes et
al. 2003, p,xx).
“Pode-se definir desenvolvimento como mudanças nas
estruturas físicas e neurológicas, comportamentos e traços de
uma pessoa, que emergem de maneiras ordenadas e são
razoavelmente duradouras” (Mussen et al, 1988, p.5).
O crescimento e o desenvolvimento, geralmente referenciados
como uma unidade, expressam a soma de inúmeras alterações
que

ocorrem

durante

a

(...)Desenvolvimento-maturação

vida
e

de

um

indivíduo.

expansão

graduais;

progresso dos estágios mais simples aos mais avançados de
complexidade; surgimento e expansão das capacidades dos
indivíduos através do crescimento, da maturidade e do
aprendizado. (...) De uma maneira muito simples, o
crescimento pode ser visto como uma mudança quantitativa, e

1

Veríssimo MLÓR, Fujimori E, Mello DF, Nascimento NC, Monteiro RL, Sigaud CHS et
al. O ensino da saúde da criança nos cursos de graduação em enfermagem do Brasil:
caracterização dos conteúdos e estratégias utilizadas. Dados não publicados. Parte da
pesquisa Ensino do cuidado das doenças prevalentes da infância na graduação das escolas
de enfermagem da América Latina e do Caribe. 2010.
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o

desenvolvimento

como

uma

mudança

qualitativa

(Hockenberry, Wilson, Winkelstein, 2006, p. 80).

O desenvolvimento infantil é um processo único para cada
criança, mas ordenado em estágios sequenciais. A família, a
cultura, as crenças, os valores e a política são influências do
meio que interferem no desenvolvimento infantil. Os genes e o
caráter (modo de perceber, interpretar, organizar e responder a
estímulos)

também

influenciam

no

processo

de

desenvolvimento, o qual segue etapas que obedecem a um
princípio: ocorre na direção céfalo-caudal, próximo distal e do
geral para o específico (Ribeiro et al., 2009, p. 62).

As publicações do Ministério da Saúde sobre a saúde da criança
apresentam algumas definições de desenvolvimento infantil. No manual de
Acompanhamento do Crescimento e Desenvolvimento infantil de 2002
(Brasil, 2002), é utilizado como marco teórico o documento marco da
Comision Intersectorial Para La Promocion Del Desarrollo Psicossocial de
La Infancia (Comisión Intersectorial para la promoción del desarrollo
psicosocial de la infância,1996):
Desenvolvimento é um conceito amplo que se refere a uma
transformação complexa, contínua, dinâmica e progressiva, que
inclui, além do crescimento, a maturação, a aprendizagem e os
aspectos psíquicos e sociais (Brasil 2002, p. 76).
Desenvolvimento psicossocial é o processo de humanização
que interrelaciona aspectos biológicos, psíquicos, cognitivos,
ambientais, socioeconômicos e culturais, mediante o qual a
criança vai adquirindo maior capacidade para mover-se,
coordenar, sentir, pensar e interagir com os outros e o meio que
a rodeia; em síntese, é o que lhe permitirá incorporar-se, de
forma ativa e transformadora, à sociedade em que vive (Brasil
2002, p.76; Comisión Intersectorial para la promoción del
desarrollo psicosocial de la infância, 1996)

A publicação mais atual do Ministério da Saúde é o Caderno de
Atenção Básica nº 33: Saúde da Criança: Crescimento e Desenvolvimento
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Infantil, que usa como referência a autora Rappaport et al. (1981) para
conceituar desenvolvimento infantil:
O conceito de desenvolvimento é amplo e refere-se a uma
transformação complexa, contínua, dinâmica e progressiva, que
inclui, além do crescimento, maturação, aprendizagem e
aspectos psíquicos e sociais (Brasil 2012, p.121).

A Organização Panamericana de Saúde, no Manual para vigilância
do Desenvolvimento Infantil no contexto da Estratégia AIDPI (Figueiras et
al, 2005; Figueiras et al, 2011), apresenta a seguinte definição:
O desenvolvimento infantil é um processo que vai desde a
concepção, envolvendo vários aspectos, indo desde o
crescimento físico, passando pela maturação neurológica,
comportamental, cognitiva, social e afetiva da criança. Tem
como produto tornar a criança competente para responder às
suas necessidades e às do seu meio, considerando seu contexto
de vida. (Figueiras et al, 2005 p.11;

Figueiras et al, 2011,

p.13)

A Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem do
Conselho Internacional de Enfermagem traz a seguinte definição:
Desenvolvimento Infantil: Desenvolvimento humano com as
características específicas. Processo de desenvolvimento físico
normal e progressivo, de acordo com a idade aproximada e
estádios

de

crescimento

e

desenvolvimento,

desde

o

nascimento, através da infância até a idade adulta (CIE, 2007).
Desenvolvimento

Infantil:

Desenvolvimento

Humano:

Crescimento físico, mental e social e o desenvolvimento desde
o nascimento até a fase infantil (ICN, 2011).

A figura 04 apresenta o mapa conceitual com os resultados da fase
teórica de análise de conceito do termo desenvolvimento infantil. Para
compor o mapa conceitual, foram extraídas de cada categoria as ideias
principais, que compuseram o conteúdo trabalhado na fase analítica.

Análise de conceito: fase teórica 77

Figura 04 – Mapa conceitual representando o resultado da fase teórica da análise de conceito do termo desenvolvimento infantil, segundo o
Modelo Híbrido.

Fonte: Souza JM. Desenvolvimento infantil: análise de conceito e revisão dos diagnósticos da NANDA-I [tese]. São Paulo: Escola de Enfermagem, Universidade de São
Paulo; 2014.

ANÁLISE DE CONCEITO: FASE
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5.0 ANÁLISE DE CONCEITO: FASE DE CAMPO
5.1 ASPECTOS METODOLÓGICOS
Após iniciar a categorização dos artigos, iniciou-se a coleta de dados
para levantamento e análise das compreensões dos profissionais que
trabalham com crianças acerca do termo “desenvolvimento infantil”.
O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética da Escola de
Enfermagem da USP (anexo 01) e a coleta de dados autorizada em cada um
dos municípios (apêndice B). Os participantes assinaram o termo de
consentimento livre e esclarecido (TCLE) (apêndice C).
Os sujeitos da pesquisa foram profissionais de cinco municípios (São
Carlos, Itupeva, São José do Rio Pardo, Penápolis e Votuporanga) que
participaram de um Projeto de Desenvolvimento Infantil apoiado pela
Fundação Maria Cecília Souto Vidigal (FMCSV). Esse projeto teve como
objetivo ampliar e fortalecer as ações de promoção de desenvolvimento na
atenção à saúde infantil, sendo uma de suas principais estratégias a
disseminação de conhecimentos e práticas que o favorecem mediante
formação de disseminadores desses conhecimentos e práticas em cursos
presenciais. As estratégias participativas utilizadas pelos formadores
permitiram reflexão sobre a importância do tema e sobre as ações que os
profissionais utilizam e podem incrementar para atuar na promoção do DI
(FMCSV, 2009).
Estes sujeitos foram escolhidos propositalmente por considerar que
poderiam contribuir para a pesquisa por terem passado recentemente por
uma formação em DI e serem potencialmente interessados pelo tema.
Foi encaminhada uma carta convite (apêndice D), via mensagem
eletrônica a todos os enfermeiros que participaram da formação, num total
de 50 enfermeiros, sendo dezenove de São Carlos, três de São José do Rio
Pardo, sete de Votuporanga, quinze de Penápolis e seis de Itupeva. Destes,
apenas sete foram entrevistados, sendo cinco de São Carlos e dois de São
José do Rio Pardo, porém uma entrevista foi perdida por motivos técnicos e
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não foi retomada, uma vez que não trazia conteúdo diferente das demais.
Muitos contatos foram perdidos, pois os e-mails estavam incorretos e as
pessoas já não trabalhavam mais na mesma área de quando participaram da
formação. Algumas pessoas retornaram o contato dizendo que tinham
interesse em participar, no entanto não responderam mais aos contatos para
agendamento.
As entrevistas semi estruturada (apêndice E) foram realizadas nos
meses de julho e agosto de 2012 nos municípios de São Carlos e São José
do Rio Pardo, nos locais de trabalho das pessoas ou outros locais de sua
escolha.
Com a análise inicial das respostas, cujo conteúdo se mostrou muito
similar entre os respondentes, e considerando a participação de
representantes de apenas duas cidades, optou-se por ampliar a coleta de
dados. Foram então incluídos outros profissionais envolvidos com os
projetos de promoção de Desenvolvimento Infantil dos municípios.
Com a aprovação da ampliação dos participantes pelo Comitê de
Ética em Pesquisa, foi realizado contato pessoal com estes profissionais
durante um simpósio promovido pela FMCSV, buscando incluir os
municípios que não haviam colaborado ainda com a pesquisa. Com isso,
mais quatro pessoas aceitaram participar, sendo três pessoas do município
de Penápolis e uma do município de Votuporanga. Estas entrevistas foram
realizadas no próprio local do Simpósio e na Escola de Enfermagem da
USP.
Após análise do conjunto de entrevistas realizadas nos dois
momentos, observou-se que os dados estavam saturados e encerrou-se a
etapa de coleta.
As entrevistas foram transcritas e analisadas segundo a técnica de
análise temática de conteúdo (Bardin, 2009), com os dados organizados nas
categorias pré definidas para análise de conceito.
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5.2 RESULTADOS FASE DE CAMPO
Participaram seis enfermeiras, duas pedagogas, uma psicóloga e uma
assistente social, todas do sexo feminino, com média de idade de 42,2 anos.
Metade das participantes tinha mais de 10 anos de formação, sendo três
pessoas com mais de 25 anos. O tempo de atuação em atenção à criança
variou de dois até mais de vinte anos.
Todas as participantes tinham curso de pós-graduação, nível
especialização, em áreas diversas como Docência, Programa Saúde da
Família, Psicodrama, Pré-natal, Liderança, e sete em saúde da criança,
sendo cinco destes em especialização em Promoção do DI (oferecida pela
Escola de Enfermagem da USP em parceria com a FMCSV em 2011/2012);
uma tinha Mestrado em Enfermagem Cirúrgica.
Além dos cursos de pós-graduação, todas haviam participado de pelo
menos um dos cursos do processo de formação em DI oferecido nos
municípios em parceria com a FMCSV.
Durante as entrevistas, foi preciso explorar as questões do roteiro,
com perguntas de clarificação, pois as participantes tiveram dificuldade em
formular as respostas, abordando aspectos muito gerais e algumas vezes
respondendo

aspectos

de

crescimento

e

não

especificamente

do

desenvolvimento.
Os dados foram categorizados de acordo com o modelo de análise de
conceito em quatro categorias pré-definidas:
•

Antecedentes do Desenvolvimento Infantil

•

Consequências do Desenvolvimento Infantil

•

Atributos do Desenvolvimento Infantil

•

Definição do Desenvolvimento Infantil
Ainda, emergiu dos dados a categoria É preciso habilidades

específicas para apreender o DI na sua complexidade.
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•

Antecedentes do conceito
Nesta

categoria,

todas

as

participantes

referiram

aspectos

relacionados ao contexto. Entende-se como contexto o ambiente em que a
criança está inserida, com as relações nele existentes. A maior ênfase foi ao
ambiente e relações mais próximas da criança, referindo-se ao cuidado que a
criança recebe, incluindo afeto, estímulo, diálogo; o ambiente familiar com
suas crenças, valores e estrutura.
O estímulo que você dá a uma criança, sendo apropriado pra sua faixa
etária, você estimula com que ela tenha uma melhoria do seu
desenvolvimento infantil. (E2)
(...) os estímulos externos que são dados a elas ... utilizar atividades de
contar historinhas, de músicas adequadas, de assistir desenhos criativos, de
utilizar brinquedos também próprios pra a idade, que possam estimulá-la.
(E2)
(...) lazer, o relacionamento bom com a família... o passear... brincar, enfim
,ter um bom relacionamento familiar... certamente influencia no bom
desenvolvimento dela.(E2)
(...) mas se a gente for pensar na questão da promoção, eu acho que a gente
pode pensar nos aspectos de... cuidado... desses cuidados iniciais. (E6)
Assim, quanto maior a disponibilidade do adulto em olharem com os olhos
da criança pro mundo... e perceberem a necessidade dela, melhor ela vai
poder se desenvolver. (E6)
(...) conversar bastante com o bebê, pegar no colo, carinho mesmo, afeto,
falar olhando no olho, que isso é muito importante para o desenvolvimento
infantil. (E7)
(...) a estimulação é... Afetividade... e oferecer à criança os itens das
necessidades básicas... pra saúde física ou biológica. (E9)
(...) eu penso muito no meio de interação dela, então eu acho que a questão
interacional pra mim é fundamental. (E10)

As características individuais do cuidador, seus conhecimentos e o
apoio profissional também foram citados como fatores que influenciam o
DI, bem como aspectos relacionados com ambientes mais distantes nos
quais a criança se insere, como creche e escola, além da influência de outros
parentes e fatores sócio econômicos (E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E10).
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(...) condição sócio econômica, cultural, poder aquisitivo, educação o lazer,
cultura... então, todos os agregantes para um bom desenvolvimento. (E1)
(...) acredito que o ambiente que ela vive... o ambiente dentro de casa... ou
então se frequenta uma outra instituição fora de casa também... (E3)
(...) Ah eu acredito muito na parte cognitiva dos pais tá é... afeto, conversas,
diálogos, a forma como o ambiente familiar ali... como a criança está
inserida tá... é... a parte social também acho que influencia muito o contato
com outras crianças, a parte escolar é muito importante... mas sem dúvida
que é mais a questão cognitiva de pai e mãe acho que conta muito. (E4)
(...) tem pais que estão ausentes, ou que não têm esse conhecimento de como
funciona, do que pode contribuir pro desenvolvimento infantil, acaba
afetando também. (E4)
(...) todos os fatores emocionais dessa família porque eu acho que é toda
uma referência que essa criança vai ter . (E5)
(...) a família é a mãe, é o pai também, onde essa criança fica no meio
familiar, então, tudo isso é fundamental. (E7)
(...) que ela tenha uma família organizada, dentro do seu padrão de
organização... Acesso aos serviços de saúde, educação, assistência, que ela
possa assim ter momentos que a família, ela possa ser atendida em
momentos de conflitos, que elas possam ter um respaldo um aporte com
relação a isso.... o cuidado, a criança, quando você tem...tem um resultado
mais eficaz. (E8)

Também emergiram aspectos intrínsecos da criança, como fatores
genéticos, biológicos e pré-natais (E1,E2, E3, E4, E5, E7, E10):
(...) questão genética que certamente influencia e como foi a gestação, como
foi o parto... como foi a alimentação dessa mãe. (E2)
(...) com relação ao desenvolvimento fisiológico, se relaciona a parte
genética e alimentação. (E3)
(...) algum familiar, um parentesco com gente próxima... acaba interferindo
também nesse desenvolvimento. (E4)
(...) desprovida de uma alimentação em termos físicos.....(E5)
(...) nascer com algum problema. (E7)
(...) a parte de neurológica mesmo e também sistêmica do corpo biológico da
criança permite ir mais ou menos, mas eu não acho que ele é o central mas
ele influi... influi segurando, permitindo as transformações ou não
permitindo. (E10)
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•

Consequências do Desenvolvimento Infantil
As Consequências do conceito DI foram apontadas como positivas

quando a pessoa tem um DI adequado e negativas quando não há um DI
adequado. As consequências positivas consistem em melhor qualidade de
vida, oriunda de melhor desempenho individual (E2, E3, E5, E6, E8, E9,
E10) numa perspectiva mais imediata, como maior rendimento escolar,
melhores condições de emprego, facilidade de relacionamento; bem como
em possibilitar conquistas futuras, impactando na sociedade. (E1, E2, E4,
E5, E9, E10)
(....) vão ter a escolaridade ... vão se desenvolver, vão ter uma profissão, vão
ter recurso financeiro neh... e a constituição dessas famílias futuras vão
estar mais fortalecidas. (E1)
(...) eu acho que isso é o reflexo pra qualidade de vida dela (...) se bem
estimulada você vai garantir que essa criança chegue no maior potencial que
ela pode ter (...) qualidade de vida dela certamente vai ser melhor no futuro
que ela vai conseguir ter acesso a tudo que ela almejar neh... ela não vai ter
dificuldades, não vai sofrer preconceitos da sociedade enfim... e não vai ter
eh.....problemas em adquirir as coisas é...conhecimento e tudo mais... eu
acho que é grande influência sobre a qualidade de vida dela e da
família...(E2)
(...) influência na vida dela enquanto adulta, adolescente, (...) é o que
acontece durante os primeiros anos de vida que ela vai levar pra sempre,
tanto na parte física quanto na parte emocional, social, psicológica, então
acho que, muito do adulto, do que o adulto é hoje é dependente do que ele
foi como ele se desenvolveu durante os primeiros anos de vida. (E3)
(...) uma criança quando bem desenvolvida, que consegue desenvolver
vínculos afetivos tanto familiar quanto... ele se relaciona melhor fora de
casa, ele se relaciona melhor na sociedade, então a criança quando vai pra
escola começa a ter contato com as crianças, você vê que já é mais sociável,
entendeu a parte de postura de conduta do que é certo e errado acho que
eles têm um entendimento melhor sobre isso. (E4)
quando ela tem o desenvolvimento de uma forma normal, que é uma criança
que acompanha na escola que é uma criança ativa, que é uma criança que
participa de tudo. (E5)
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(...) se investisse realmente no desenvolvimento da criança, não só nós, como
o futuro tem a ganhar, porque é eles que vão trabalhar vão mudar esse
mundo pra melhor ou pra pior. (E5)
(...) um desenvolvimento infantil adequado né... ele tem principalmente a
construção de uma identidade é...consistente. (E6)
Também sinaliza uma adequação no momento em que você percebe que
mesmo tendo um momento de crise de desequilíbrio ele reestabelece esse
equilíbrio, eu acho que o processo é mais ou menos esse. (E6)
(...) quando ela tem um bom desenvolvimento é uma criança que vai
responder bem aos diferentes desafios que vida impõe a todos nós. (E8)
(...) que essa pessoa enquanto adulta será mais produtivo mais participativo
(...) Uma pessoa que saberá exercer os seus direitos e deveres como cidadão.
(E9)
(...) ele terá um melhor desenvolvimento acadêmico da escola vai
acompanhar os conteúdos pra série que ele esta matriculado então vai
melhorar o rendimento escolar dele e como eu falei... Através do
comportamento também será uma pessoa que saberá melhor se relacionar
com outras pessoas... Isso é resultado de um bom desenvolvimento infantil.
(E9)
(...) inserção social com o desenvolvimento de habilidades que permita a ele
se sentir bem dentro de um grupo dentro de uma família. (E10)

Algumas pessoas citaram consequências de um DI não adequado,
como baixo rendimento escolar, menor renda, dificuldade de socialização
levando ao isolamento e exclusão que irão influenciar na felicidade da
pessoa.
(...) a parte negativa de quando isso não acontece é que ele está mais
propício mais influenciável tem um distúrbio de conduta é... então, eu
acredito que logo no começo, a hora que a criança já está em contato com
outras que na parte social de escolinha você já começa a perceber que
aquela criança não socializa ou tem dificuldade de aceitar o certo e errado
respeitar limites e aí eu acho que com isso ele vai carregar pra adolescência.
(E4)
(quando não tem um DI adequado) Até com tendência ao isolamento a não
ter um sucesso a na escola não ter o rendimento esperado. (E8)
(...) violência, de responsabilidade de baixa produtividade na escola baixa
produtividade no trabalho menor renda na idade adulta serão assim as
consequências (de um DI não adequado). (E9)
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(...) (um DI não adequado) limita inserção limita felicidade impõe sofrimento
impõe exclusão. (E10)

•

Categoria Atributos do conceito
A categoria Atributos do Conceito incluiu aspectos físicos e

biológicos que caracterizam o DI, como dados de crescimento (E1, E2,
E3,E10), e aspectos expressivos de aquisições, como comportamentos e
habilidades da criança (E1, E2, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10).
(...) a questão física, pela habilidade você consegue identificar. (E1)
(...) pergunta pra mãe os hábitos dessa criança, o que ela está fazendo, se
ela anda, se ela fala... que atividades ela faz... se ela consegue balbuciar...
alguma coisa, se ela reconhece cores ... se ela escreve, se ela pinta.(E2)
(...) com relação ao peso, altura, o tamanho se é adequado pra idade que a
criança tem. (E3)
(...) a criança não sustenta a cabeça, às vezes já tem uns seis meses e não
consegue sustentar uma cabeça ... isso não é normal pra aquela faixa etária.
(E5)
(...) eu acho que pela resposta que o bebê dá você já consegue perceber se
aquele bebê está num caminho de desenvolvimento saudável. (E6)
(...) cada criança tem uma fase de desenvolvimento e é esperado algumas
reações a partir dessa fase. (E8)
(...) Como que ela interage com as outras pessoas com as outras crianças...
seria através de manifestações comportamentais da criança. (E9)

•

Categoria Definição do conceito
Na categoria Definição do conceito, o DI foi explicado como um

processo contínuo (E1, E2, E3, E4, E5, E7, E10), que ocorre durante toda a
vida, iniciando na gestação e ocorrendo em fases, sendo a mais importante
os anos iniciais da vida (E1, E2, E7):
(...) e que está em constante, em constante alteração. (E3)
Hoje a gente sabe que esse desenvolvimento começa ali, na sementinha no
útero. (E4)
(...) todas as etapas que aquela criança vai passar pra desenvolver. (E5)
O desenvolver é a expressão máxima da criança... nunca se finda, ele está
sempre em processo. (E10)
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Embora entendido como um processo que ocorre para todo ser
humano, é também um processo único de cada criança (E6, E10):
O processo de desenvolvimento é da criança, depende dela. (E10)
A criança deve ser considerada como um ser único (...), ela é mais
favorecida no desenvolvimento dela quando existe um espaço pra ela existir
como indivíduo, ela é parte de um grupo, mas esse grupo olha pra ela como
um ser único. (E6)

O DI foi referido como englobando dimensões, biológicas,
psicológicas e sociais (E1, E3, E9, E10), bem como é expresso pela
aquisição de habilidades (E1, E10).
(...) o crescimento e desenvolvimento das questões físicas, emocionais,
psicológicas, e amadurecimento de criança. (E1)
(...) o desenvolvimento de áreas fisiológicas... emocionais... comportamentais
da criança. (E3)
É o desenvolvimento cognitivo e social e emocional da criança e bio também,
biopsicossocial, acho que engloba tudo. (E9)
É a criança conseguir expressar na potencialidade máxima, ou na máxima
potencialidade, o que ela tem de habilidades, é essa capacidade de
expressão. (E10)

O DI foi ainda definido como uma finalidade de alcançar um
potencial evolutivo do ser humano:
O DI é um objetivo, um resultado de possibilitar que o ser humano tenha sua
evolução de forma mais adequada possível. (E6)

A categoria É preciso habilidades específicas para apreender o DI
na sua complexidade retrata a perspectiva das participantes quando a sua
potencial influência na promoção do DI com ações profissionais, que
dependem de criação de vínculo com a criança e com a família (E1, E2, E6,
E7, E10), e uso de recursos como instrumentos de avaliação, habilidades
clínicas e atuação em equipe multiprofissional. (E1. E2, E4, E8, E10)
(...) o vínculo com a família... de conhecer a composição familiar, os laços
dessa família. (E1)
(...) de proporcionar uma sala com ambiência favorável né... do serviço... o
acolhimento dessa criança... a identificação disso, instrumentos técnicos
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utilizar a escala Denver, o acompanhamento do desenvolvimento, a ficha,.....
fazer a consulta de uma forma sistematizada... organizada. (E1)
(...) na carteira de vacina tem algumas coisas que a gente pode se basear pra
ver se ela faz algumas atividades daquilo que é esperado pra uma criança da
faixa etária dela e também, além disso, tem o teste de Denver ...(E2)
(...) essa criança é acompanhada aqui na unidade através de impressos ...
gráfico de desenvolvimento infantil é...como ela está se apresentando nas
consultas, isso são dados técnicos de papel né...mais a observação do
próprio profissional frente a essa criança. (E4)
Eu acho que existe uma percepção e uma comunicação é.... que não se dá
pela linguagem, mas pela observação. (E6)
(...) um conjunto de regras de observação de avaliação que você tem que ter
não é uma coisa só isoladamente. (E8)

A figura 05 apresenta um mapa conceitual com os resultados da fase
de campo da análise de conceito do termo desenvolvimento infantil segundo
o Modelo Híbrido.
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Figura 05: Mapa conceitual representando o resultado da fase de campo da análise de conceito do termo desenvolvimento infantil,
segundo o Modelo Híbrido.

Fonte: Souza JM. Desenvolvimento infantil: análise de conceito e revisão dos diagnósticos da NANDA-I [tese]. São Paulo: Escola de Enfermagem, Universidade de São
Paulo; 2014.
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6.0 ANÁLISE DE CONCEITO: FASE ANALÍTICA
Nesta fase, os dados da fase teórica e da fase de campo foram
analisados em conjunto, buscando compor os atributos, os antecedentes, as
consequências e a definição do conceito. Os resultados integrados foram
discutidos segundo a teoria bioecológica do desenvolvimento de Urie
Bronfenbrenner (Bronfenbrenner, 1996; Bronfenbrenner, Morris, 2006;
Bronfenbrenner, 2011).
Nota-se que a revisão teórica e a pesquisa de campo trouxeram dados
suficientes para a construção de um conceito fundamental para a
enfermagem.

6.1 ANTECEDENTES DO CONCEITO
Os antecedentes do conceito encontrados na literatura e na fala dos
profissionais não diferem no conteúdo e a fase teórica complementa a fase
de campo, uma vez que a fala dos profissionais foi mais genérica, algumas
vezes. A exemplo, na fase de campo, foi citado que fatores relacionados
com a gestação influenciam o DI, sem um maior aprofundamento de quais
seriam estes fatores, mesmo com a pesquisadora buscando explorar estas
questões; na fase teórica houve o detalhamento destes fatores.
Os aspectos relacionados ao cuidado foram evidenciados na fase
de campo com as falas que destacam a importância do cuidado, o afeto, o
estímulo; na fase teórica, os estudos evidenciaram a importância do vínculo
e interação dos pais com a criança.
Tais resultados mostram a incorporação de conhecimentos
condizentes com a teoria bioecológica, que, como já explicado, é composta
de quatro elementos interligados: processo-pessoa-contexto-tempo. O
processo inclui as interações recíprocas progressivamente mais complexas
do sujeito com as pessoas, objetos e símbolos presentes no seu ambiente
imediato. A interação é crucial para o desenvolvimento e serve como bloco
construtor do microssistema, possibilitando estruturas interpessoais maiores
(Bronfenbrenner, 1996).
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As relações imbuídas de afeto beneficiam o desenvolvimento e
possibilitam a formação de uma relação que continuará a existir mesmo
quando estes sujeitos não estejam juntos e isso é fundamental para a criança
no

desenvolvimento

das

relações

nos

demais

contextos

sociais

(Bronfenbrenner, 1996).
A importância das características do cuidador, com destaque para a
sua saúde mental, está relacionada diretamente ao processo, pois afeta a
relação do cuidador com a criança. E o apoio profissional pode ser um fator
de apoio para auxiliar na melhoria desta relação.
O ambiente em que a criança está inserida teve destaque na fase
teórica e de campo, consoante com Bronfenbrenner (1996), que destaca a
importância destes ambientes, no pressuposto do contexto, dividindo-o em
microssistema, mesosistema, exosistema e macrossistema. Neste estudo, os
fatores apontados como influentes do desenvolvimento infantil perpassaram
todos estes sistemas:
- Microssistema: inclui os ambientes mais próximos em que a criança vive,
sendo a grande maioria dos estudos referidos ao ambiente familiar e alguns
a instituições de abrigamento. Na fase teórica, os estudos evidenciaram a
importância do vínculo, da interação dos pais com a criança e das
características do ambiente em que a criança vive; na fase de campo, os
profissionais ressaltaram a importância do ambiente em que a criança está
inserida: família; cuidado que a criança recebe; estímulo e afeto.
- Mesossistema: são os ambientes que a criança frequenta e que influenciam
seu desenvolvimento. Na fase teórica, na subcategoria “Características do
ambiente em que a criança vive” diversos estudos apontaram a influência
destes ambientes no desenvolvimento como, por exemplo, creches. Isto
também apareceu na fala dos profissionais na fase de campo.
- Exossistema: os ambientes em que a criança não está inserida e que
afetam seu desenvolvimento não foram referidos diretamente na fase de
campo e também não foram encontrados estudos na fase teórica com esse
conteúdo, provavelmente por este conceito ainda não ser tão difundido e ser
difícil avaliar como os ambientes em que a criança não está inserida afetam
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seu desenvolvimento. No entanto, pode-se notar este conceito, apesar de não
explicitado, quando foi considerada a influência das interações, pois os
exossistemas influenciam diretamente estas relações, um acontecimento no
trabalho dos pais, ou na escola dos irmãos, irá repercutir no microssistema e
nas relações aí existentes. No exossistema “(...) ocorrem eventos que
afetam, ou são afetados, por aquilo que acontece no ambiente contendo a
pessoa em desenvolvimento” (Bronfenbrenner, 1996, p. 21). Três
exossistemas são identificados por Bronfenbrenner (1996) como muito
importantes para o desenvolvimento da criança, devido a sua influência nos
processos familiares: o trabalho dos pais, a rede de apoio social e a
comunidade em que a família está inserida (Poleto, Koller, 2008).
- Macrossistema: engloba as estruturas sociais, culturais e condições
socioeconômicas. Alguns estudos e falas dos profissionais apontam os
fatores de estrutura mais ampla que influenciam no desenvolvimento: as
condições socioeconômicas e a cultura são citadas pelos profissionais e
evidenciadas na busca teórica.
Fatores intrínsecos da criança também foram citados pelos
profissionais como fatores que influenciam o DI, mas com pouco
aprofundamento; na fase teórica muitos estudos evidenciaram a influência
da prematuridade e baixo peso ao nascer; alimentação da criança;
crescimento; doenças.
Um dos elementos da teoria bioecológica é a pessoa, considerando
as suas características determinadas biopsicologicamente e aquelas
construídas na sua interação com o ambiente (Bronfenbrenner, Morris,
1998). No modelo bioecológico, as características da pessoa são tanto
produtoras como produtos do desenvolvimento, pois constituem um dos
elementos que influenciam a forma, a força, o conteúdo e a direção dos
processos proximais. A pessoa encontra-se no centro do sistema ecológico.
(Bronfenbrenner, Morris, 1998). Entretanto, para os profissionais que
participaram do estudo, parece que os aspectos ambientais suplantam os
individuais, pois foram mais destacados.
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Os Aspectos relacionados com a gestação apareceram nas duas
fases, com maior detalhamento na fase teórica, que destaca o uso de drogas,
álcool, ou tabaco; alimentação materna; exposição a poluentes ambientais e
doenças maternas. Também se notam aqui os elementos da teoria
bioecológica discutidos acima: pessoa, ao considerar os fatores biológicos
da gestação e o contexto, quando a gestação é influenciada por fatores de
exposição a situações do ambiente.
Todos os aspectos podem ser classificados como protetores, quando
oferecem influências favoráveis ao DI, ou de risco para o DI, quando suas
influências são prejudiciais. Assim, sejam relativos ao cuidado familiar,
institucional, ou às condições sociais, devem garantir algumas condições de
qualidade.

6.2 ATRIBUTOS DO CONCEITO
Os atributos do conceito foram apontados pelos profissionais como
comportamentos e habilidades que a criança adquire. Esta aquisição de
habilidades foi descrita com maior detalhamento na fase teórica.
As características do desenvolvimento infantil diferem em cada
grupo etário, sendo expressas por habilidades em desempenho de atividades
motora, de linguagem, emocional, cognitiva e social. Todas estas áreas são
interligadas.
No modelo bioecológico, o desenvolvimento é enfatizado como um
processo de continuidade e de mudanças, porém, tanto nos textos como nos
discursos dos profissionais, o destaque aparece no sentido das mudanças
como evidências do DI. Cabe ressaltar que, mesmo nos textos de
Bronfenbrenner, não há muita ênfase ao aspecto da continuidade, talvez
porque o autor não se detenha em descrever nem discutir as aquisições em
si. Contudo, a ausência de dados que indiquem a compreensão da
continuidade como um aspecto que compõe esse processo mostra afinidade
com as abordagens maturacionais do desenvolvimento, que costumam dar
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suporte às definições do DI como o processo de aquisição de competências
e habilidades gradativamente mais complexas.

6.3 CONSEQUENCIAS DO CONCEITO
Como já discorrido na fase teórica, foi difícil encontrar dados sobre
as consequências do conceito nos estudos analisados, tendo-se identificado
tais consequências nos estudos que analisaram fatores que influenciam o DI
positivamente, ou negativamente. No entanto, os profissionais responderam
prontamente quando questionados sobre as consequências de um
desenvolvimento

adequado

ou

não.

As

consequências

de

um

desenvolvimento adequado foram apontadas pelos profissionais e,
confirmadas na literatura, como aspectos individuais que provavelmente
levem a melhor qualidade de vida por alcançarem maior sucesso na vida
pessoal, profissional, afetiva e social. Inversamente, um desenvolvimento
não adequado prejudicaria o alcance destes êxitos.
Vários estudos evidenciaram que crianças apoiadas por programas e
políticas públicas de proteção ao desenvolvimento infantil conseguem
melhores resultados a nível pessoal e social. O Banco mundial publicou um
livro que relata estudos relativos a vários programas e políticas com
investimentos na primeira infância e com repercussões individuais na vida
adulta e na sociedade (Young, 2010). Esse material tem sido utilizado como
recurso para a formação dos profissionais engajados nos projetos de
promoção de desenvolvimento e que compuseram a população deste estudo.
Assim, pode-se afirmar que esta é uma das fontes de conhecimento acerca
do tema que pode ter fundamentado as respostas dos participantes.

6.4 DEFINIÇÃO DO CONCEITO
A definição do conceito foi elaborada analisando os resultados das
fases teórica e analítica. Como já descrito, na fase teórica buscou-se extrair
os conceitos principais das abordagens usuais nas áreas de saúde e educação
acerca do DI e as definições propostas por seus autores.
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Com base nos resultados da pesquisa, chegou-se à proposição da
seguinte definição para o conceito desenvolvimento infantil:

O Desenvolvimento Infantil é parte do desenvolvimento humano, um
processo único de cada criança que tem como finalidade sua inserção na
sociedade em que vive. É expresso por continuidade e mudanças nas
habilidades motoras, cognitivas, psicossociais e de linguagem, com
aquisições progressivamente mais complexas nas funções da vida diária.
O período pré-natal e os primeiros anos de vida são o alicerce deste
processo, que decorre da interação de características biopsicológicas,
herdadas geneticamente, e experiências oferecidas pelo meio ambiente. As
experiências são constituídas pelo cuidado que a criança recebe e pelas
oportunidades que ela tem para exercitar ativamente suas habilidades. O
cuidado voltado às necessidades de desenvolvimento possibilita à criança
alcançar todo o seu potencial em cada fase do seu desenvolvimento, com
repercussões positivas na sua vida adulta.

Essa definição contempla a perspectiva da teoria bioecológica do
desenvolvimento, uma vez que apresenta a concepção da pessoa em
desenvolvimento, do ambiente e a interação entre eles, bem como evidencia
os quatro elementos da teoria: processo, pessoa, contexto e tempo.
•

Processo: está explícito em todo o conceito, ao enfatizar a

importância do cuidado que atenda as necessidades de desenvolvimento e
que deve estar relacionado a interações, vínculos, afeto, ressaltando a
importância das experiências da criança.
•

Contexto: todo o contexto é considerado fundamental, desde

a gestação, e as experiências vividas pela criança, além do cuidado que a
criança recebe, que vai estar presente em vários contextos desde a família
até outros ambientes que irão compartilhar deste cuidado e experiências.
•

Pessoa: expresso na afirmação de que o desenvolvimento é

um processo único de cada criança, de continuidade e mudanças nas
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habilidades motoras, cognitivas, psicossociais e de linguagem, e das
características biopsicológicas, herdadas geneticamente.
•

Tempo: A definição apresenta resultados de pesquisas da

neurociência e de pesquisas contemporâneas que fundamentam o
desenvolvimento infantil como parte fundamental do desenvolvimento
humano, destacando o período pré-natal e os primeiros anos de vida como
alicerce deste processo. A definição do conceito reflete a ciência atual.
A análise de conceito pelo Modelo Hibrido contribuiu para a
construção de um conceito importante e aplicável para a enfermagem, sendo
que ao apresentar o desenvolvimento como resultado do meio ambiente e
das relações existentes, a definição proposta torna-se potencial para
subsidiar ações de promoção do DI, aspecto fundamental para a atuação do
enfermeiro no acompanhamento da saúde da criança.
O mapa conceitual da figura 06 apresenta o resultado final da análise
de conceito do termo desenvolvimento infantil segundo o Modelo Híbrido.
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Figura 06: Mapa conceitual representando os resultados da análise de conceito do termo desenvolvimento infantil segundo o Modelo Híbrido.

Fonte: Souza JM. Desenvolvimento infantil: análise de conceito e revisão dos diagnósticos da NANDA-I [tese]. São Paulo: Escola de Enfermagem, Universidade de São
Paulo; 2014.
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7.0 VALIDAÇÃO DA DEFINIÇÃO DO CONCEITO
DESENVOLVIMENTO INFATIL
A definição do conceito de desenvolvimento infantil, elaborada na
análise de conceito, foi submetida à validação por peritos.

7.1 ASPECTOS METODOLÓGICOS
Buscando viabilizar e aprofundar a discussão, optou-se por realizar a
validação da definição do conceito em um grupo focal, com peritos no tema.
Os estudos de validação são muito utilizados com os diagnósticos de
enfermagem e geralmente utilizam técnicas de coleta de dados com
questionários (Chaves, Carvalho, Rossi, 2008), no entanto a opção pela
realização da validação em um grupo focal justifica-se por ser um método
que possibilita aos participantes elaborar percepções acerca de um
fenômeno, a partir dos diferentes ângulos de visões (Dall’Agnol, Ciampone,
1999). Adicionalmente, é uma técnica rápida e de baixo custo para avaliação
e obtenção de dados e informações qualitativas (Gomes, Barbosa, 1999).
Os peritos foram localizados a partir de um grupo de pessoas
cadastradas no banco de dados do grupo de pesquisa Cuidado a Saúde
Infantil, por serem considerados potenciais colaboradores. Considerou-se
como critérios de inclusão: atuar com saúde da criança, ser especialista na
área de saúde infantil, mestre ou doutor.
Os participantes foram convidados por mensagem eletrônica
com um mês de antecedência da data do encontro. O convite foi enviado
para 27 pessoas.
O grupo focal aconteceu no dia 14/02/2014, das 14 horas às
16:50h horas, na Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo
(EEUSP), com 09 participantes. Para iniciar o grupo, foi realizada uma
breve apresentação sobre a elaboração da definição e objetivo do grupo
focal; em seguida os participantes assinaram o TCLE (apêndice F) e
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responderam a um questionário de caracterização dos sujeitos da pesquisa
(apêndice G).
Para nortear a discussão, foi apresentada a definição elaborada pela
pesquisadora durante a análise de conceito do termo desenvolvimento
infantil e entregue um questionário com 04 questões (apêndice H) para
reflexão individual sobre o assunto e, após 10 minutos, iniciou-se a
discussão. A discussão foi gravada para consulta e organização dos dados na
redação dos resultados.

7.2 RESULTADO E ANÁLISE DOS DADOS
O grupo focal foi realizado com 09 participantes, além da
pesquisadora, que foi a coordenadora do grupo e a orientadora que foi
observadora.

7.2.1 Caracterização dos sujeitos
Participaram sete enfermeiros, um médico e uma fisioterapeuta. Sete
eram do sexo feminino e dois do sexo masculino. A média de idade foi de
36,3 anos. Havia pessoas do estado de São Paulo (cinco); Minas Gerais
(dois) e Paraná (dois). O tempo de formação variou de seis a 30 anos, sendo
a maioria das pessoas (sete) entre cinco e 15 anos.
Quanto

à

qualificação

profissional,

um

profissional

tinha

especialização na área de Unidade de Terapia Intensiva neonatal e pediátrica
e Gestão em Saúde Pública; dois apresentavam curso de especialização e
mestrado; um especialização, mestrado e doutorado; e cinco profissionais
tinham cursado mestrado.
Cinco pessoas atuam em instituições de ensino, uma na atenção
básica, uma na área hospitalar e uma pessoa atua na atenção básica e em
instituição de ensino. Um participante referiu atuar como consultor de
desenvolvimento infantil.
Todos os participantes referiram atuar em saúde da criança, na
avaliação de desenvolvimento infantil na atenção básica e hospitalar,
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puericultura, ensino e pesquisa, sendo que o tempo de atuação nesta área
variou bastante, de quatro a 28 anos, sendo a maioria entre cinco e dez anos
(cinco). Sete participantes têm publicações em pediatria.

7.2.2 A validação da definição do conceito
A seguinte definição, obtida no estudo de análise de conceito, foi
apresentada ao grupo:
O Desenvolvimento Infantil é parte do desenvolvimento humano, um
processo único de cada criança que tem como finalidade sua inserção na
sociedade em que vive. É expresso por continuidade e mudanças nas
habilidades motoras, cognitivas, psicossociais e de linguagem, com
aquisições progressivamente mais complexas nas funções da vida diária.
O período pré natal e os primeiros anos de vida são o alicerce deste
processo que decorre da interação de características biopsicológicas,
herdadas geneticamente, e experiências oferecidas pelo meio ambiente. As
experiências são constituídas pelo cuidado que a criança recebe e pelas
oportunidades que ela tem para exercitar ativamente suas habilidades. O
cuidado voltado às necessidades de desenvolvimento possibilita à criança
alcançar todo o seu potencial em cada fase do seu desenvolvimento, com
repercussões positivas na sua vida adulta.

Quanto à clareza da definição, foi apontado que ficaria melhor uma
definição mais concisa e com menos pausas, e iniciar a definição falando
diretamente do fenômeno. As reflexões e conclusões acerca da abrangência
e das potencialidades da definição apresentada, bem como as sugestões de
modificações estão descritas a seguir.
No trecho inicial “O Desenvolvimento Infantil é parte do
desenvolvimento humano” foi discutida a importância de ressaltar que o DI
é a fase mais importante do Desenvolvimento humano, sendo modificado
para “O Desenvolvimento Infantil é parte fundamental do desenvolvimento
humano”.
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Também foi apontado que o conceito não trazia com clareza a
participação ativa da criança em seu processo de desenvolvimento, o que foi
corrigido no trecho “um processo ativo único de cada criança”.
O trecho “que tem como finalidade sua inserção na sociedade em
que vive” foi criticado por remeter a finalidade do DI à serviço da
sociedade, como algo pragmático e que poderia ser interpretado como
utilidade futura da criança. O grupo considerou que, mais do que a inserção
na sociedade, o desenvolvimento tem a finalidade de que a criança
desempenhe seu papel social de acordo com sua faixa etária, valorizando
todas as etapas da vida e não apenas a etapa mais “madura”, de ser
produtivo socialmente. O trecho foi excluído e acrescentado a questão do
papel social como uma aquisição da criança: “aquisições progressivamente
mais complexas nas funções da vida diária e no exercício de seu papel
social”.
O grupo também discutiu o sentido da palavra continuidade versus
contínuo no trecho “expresso por continuidade e mudança nas habilidades
motoras, cognitivas, psicossociais e de linguagem”. Falar de continuidade
no processo de desenvolvimento é um aspecto relativamente novo na
definição de desenvolvimento, introduzido pela abordagem bioecológica.
Assim, é diferente dizer “processo contínuo” ou “continuidade e mudança”,
pois continuidade refere-se ao que é estável, uma vez que há aquisições do
desenvolvimento que se estabilizam e permanecem. Esta perspectiva não era
conhecida por todos os participantes, mas foi considerada importante e
adequada.
No trecho “O período pré natal e os primeiros anos de vida são o
alicerce deste processo” houve discussão sobre o uso da expressão “os
primeiros anos de vida”, sendo questionado como dimensionar esses
primeiros anos. Considerou-se que a definição de desenvolvimento infantil
deve abranger todo o período da infância, o que pode ser considerado como
dos zero aos 12 anos, que é a definição legal da infância em nosso país
(Brasil, 1990). Optou-se por utilizar anos iniciais para denotar estes
primeiros anos de vida e deixar de forma mais geral por existirem estudos
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que mostram a importância tanto do primeiro, segundo e terceiro ano de
vida.
Nesse mesmo trecho também foi bastante discutida a utilização da
palavra alicerce, uma vez que o alicerce denota apenas o positivo e os
primeiros anos de vida podem ser tanto positivos como negativos, a
depender das condições a que a criança está exposta. Decidiu-se por
substituir por decisivos, para reforçar a ideia de que as experiências vividas
nessa etapa inicial da vida marcam e impactam por todo o restante da vida.
Este trecho foi então modificado para “O período pré-natal e os anos
iniciais da infância são decisivos no processo de desenvolvimento”.
Um dos aspectos mais discutidos no grupo foi sobre o papel do
cuidado no desenvolvimento da criança, considerando a importância de
inclui-lo na definição, de forma a garantir o componente ambiental na
consecução do desenvolvimento. Inicialmente, foi apontado que no trecho:
“O cuidado voltado às necessidades de desenvolvimento possibilita à
criança alcançar todo o seu potencial em cada fase do seu desenvolvimento,
com repercussões positivas na sua vida adulta”, o emprego da palavra
“todo” remete exclusivamente ao cuidado toda a responsabilidade pelo
desenvolvimento infantil. Isso foi avaliado como inadequado, pois há
situações em que, por mais esforço que a família faça para a promoção do
desenvolvimento infantil, haverá outros fatores que também irão influenciar
esse processo. Discutindo a importância do cuidador, do vínculo da criança
com o cuidador e do papel das interações concluiu-se que tais conceitos
ficariam claros na expressão “cuidado responsivo”. Chegou-se então à
elaboração e substituição do trecho anterior por: “O alcance do potencial de
cada criança depende do cuidado responsivo às suas necessidades de
desenvolvimento”.
O trecho: “As experiências são constituídas pelo cuidado que a
criança recebe e pelas oportunidades que ela tem para exercitar ativamente
suas habilidades” foi retirado por entender-se que esse conteúdo estava
contemplado nos demais trechos.
Ao final da discussão, foi validada pelo grupo a seguinte definição:
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O Desenvolvimento Infantil é parte fundamental do desenvolvimento
humano, um processo ativo e único de cada criança, expresso por
continuidade e mudança nas habilidades motoras, cognitivas,
psicossociais e de linguagem, com aquisições progressivamente mais
complexas nas funções da vida diária e no exercício de seu papel social. O
período pré-natal e os anos iniciais da infância são decisivos no processo
de desenvolvimento, constituído pela interação das características
biopsicológicas, herdadas geneticamente, e experiências oferecidas pelo
meio ambiente. O alcance do potencial de cada criança depende do
cuidado responsivo às suas necessidades de desenvolvimento.

7.3 DISCUSSÃO
A opção de validação do conceito em um grupo focal foi
fundamental para o refinamento do conceito proposto, uma vez que permitiu
discutir cada aspecto apontado e definir com o próprio grupo qual seria a
mudança necessária. Isso fica evidente quando analisamos os dados das
respostas do questionário entregue no início do grupo focal, em que alguns
pontos são abordados superficialmente, sendo apenas citados e ao serem
discutidos no grupo possibilitou explorá-lo melhor e chegar a um consenso
sobre as mudanças necessárias. Por exemplo, duas pessoas haviam
questionado sobre o papel da criança ativa no desenvolvimento, mas
somente após a discussão que conseguimos definir como apresentar isso na
definição.
Também notamos que algumas pessoas haviam respondido
positivamente nos questionários sem opinarem por mudanças, porém
quando o grupo aponta algumas fragilidades da definição isso faz com que
estas pessoas revejam suas ideias iniciais e contribuam com a discussão do
grupo.
Para a validação de um conceito a seleção de pessoas que tem este
fenômeno como objeto de estudo foi importante, pois a definição de um
conceito requer um pensamento mais elaborado sobre o assunto. O grupo de
peritos selecionados contribuiu muito, uma vez que são profissionais que
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trabalham, estudam e pesquisam sobre o tema, sendo a grande maioria com
publicações no assunto. Os apontamentos e as discussões surgidas no grupo
focal foram ao encontro das discussões e dúvidas já levantadas pela
pesquisadora e que foram esclarecidas no grupo.
Ao final, a definição proposta para o conceito de desenvolvimento
infantil se tornou mais clara e abrangente, buscando expressar toda a
magnitude do fenômeno e considerando todos os fatores que o compõe,
desde os fatores que o antecedem, seus atributos e consequências, além de
ser operacional para todos os profissionais que tenham como foco de suas
ações o DI.
A definição proposta busca apresentar fatores que não são
explorados em outras definições como o fato da criança ser ativa no seu
processo de desenvolvimento e o cuidado como fator central deste processo.
Esta definição poderá subsidiar as classificações de enfermagem na
elaboração de diagnósticos, intervenções e resultados voltados para o
desenvolvimento infantil.

Revisão e análise dos
diagnósticos sobre
desenvolvimento da NANDA-I
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8.0 REVISÃO E ANÁLISE DOS DIAGNÓSTICOS DE
ENFERMAGEM

SOBRE

DESENVOLVIMENTO

DA

NANDA-I
A partir do estudo de Souza e Veríssimo (2013) e da análise de
conceito do termo desenvolvimento infantil, os diagnósticos de enfermagem
do domínio 13 da NANDA-I que abordam o desenvolvimento infantil foram
revisados e submetidos à análise de seu conteúdo por juízes, enfermeiros
especialistas, mestres ou doutores, com experiência de pelo menos um ano
na área de saúde da criança.

8.1 ASPECTOS METODOLÓGICOS
Inicialmente, apresenta-se a revisão dos diagnósticos, elaborada
segundo os passos recomendados (NANDA-I, 2010). A elaboração
das definições, características definidoras e fatores relacionados
tomou por base a literatura utilizada na pesquisa de análise de
conceito. As proposições de enunciados diagnósticos e seus
componentes foram então submetidos à análise por juízes.

8.1.1 Revisão dos diagnósticos da NANDA-I
Os Diagnósticos de Enfermagem (DE) da NANDA-I “Atraso no
crescimento e no desenvolvimento” e “Risco de atraso no desenvolvimento”
(NANDA-I, 2013) foram revisados e um novo diagnóstico de enfermagem
de promoção da saúde foi proposto.
O trabalho de Souza e Veríssimo (2003) apresenta a justificativa das
mudanças propostas (anexo 2), assim como o embasamento teórico para as
revisões está explícito nos capítulos da análise de conceito do termo
desenvolvimento infantil. Portanto, será apresentada, a seguir, apenas a
revisão dos diagnósticos.
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•

Revisão do diagnóstico de enfermagem: Atraso no crescimento e
no desenvolvimento
Foi realizada a revisão deste diagnóstico, com proposição de

mudanças no enunciado, na definição, nas características definidoras e nos
fatores relacionados. O diagnóstico proposto deverá ser mantido no
“Domínio

13:

Crescimento/desenvolvimento”

e

na

“Classe2:

Desenvolvimento”, e excluído da “Classe 1: Crescimento”.

Enunciado
Enunciado: Atraso no crescimento e no desenvolvimento.
Enunciado revisado: Atraso no desenvolvimento infantil.
O

novo

enunciado

proposto

aborda

apenas

o

fenômeno

desenvolvimento infantil, e um novo diagnóstico deverá ser proposto
abordando apenas o fenômeno crescimento (Souza, Veríssimo, 2003).
Foi incluído no enunciado o termo infantil para delimitar que este é
um diagnóstico voltado para a criança, pois o desenvolvimento ocorre por
toda a vida, porém, as características apresentadas neste diagnóstico estão
relacionadas somente à criança.

Definição
Definição: Desvios em relação aos padrões do grupo etário.
Definição revisada: Criança classificada em situação de atraso no
desenvolvimento, segundo escala de avaliação de desenvolvimento adotada
como referência.
Considera-se necessário, para definir que a criança apresenta algum
atraso no desenvolvimento, que seja feita uma avaliação de seu
desenvolvimento utilizando uma escala ou teste de avaliação de
desenvolvimento infantil que permita verificar o atraso. Existem diversas
escalas que podem ser utilizadas para esta avaliação, e como a classificação
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da NANDA-I é proposta para ser utilizada mundialmente, cada local deve
utilizar a escala adotada como referência para sua população.

Características definidoras
Todas

as

características

definidoras

do

diagnóstico

foram

modificadas, ou excluídas, e foi proposto um novo conjunto de
características definidoras, conforme quadro 01, tendo em vista adequação
ao diagnóstico.

Quadro 01 –Características definidoras propostas para a revisão do
diagnóstico Atraso no crescimento e desenvolvimento.
(continua)
Características definidoras
Dificuldade/Incapacidade

Justificativa

em

O que será identificado na criança é a dificuldade e a

desempenhar habilidades típicas

incapacidade em desempenhar alguma habilidade

do grupo etário

típica para a idade atual da criança. Pode-se considerar
esta

característica

definidora

quando

houver

incapacidade ou dificuldade no desempenho de
atividades relativas a várias áreas do desenvolvimento,
ou apenas a alguma área específica. No caso de
limitar-se a uma área, considera-se como característica
definidora uma das seguintes descritas.
Esta característica definidora substituiu as anteriores:
- Atraso em desempenhar habilidades típicas do grupo
etário
- Dificuldade em desempenhar habilidades típicas do
grupo etário
-

Incapacidade

de

desempenhar atividades de

autocontrole apropriadas à idade
- Incapacidade de realizar atividades de autocuidado
apropriadas à idade
Dificuldade/Incapacidade

em

desempenhar habilidades motoras
típicas do grupo etário

A dificuldade ou incapacidade pode ser apenas quanto
ao desempenho de atividades da área motora.
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Dificuldade/Incapacidade
desempenhar

em

habilidades

(continuação)
A dificuldade ou incapacidade pode ser apenas quanto
ao desempenho de atividades na área psicossocial.

psicossociais típicas do grupo
etário
Dificuldade/Incapacidade

em

A dificuldade ou incapacidade pode ser apenas na

desempenhar

na

linguagem.

habilidades

linguagem típicas do grupo etário
Dificuldade/Incapacidade
desempenhar

em

habilidades

A dificuldade ou incapacidade pode ser apenas em
desempenhar atividades cognitivas.

cognitivas típicas do grupo etário
(conclusão)
Fonte: Souza JM. Desenvolvimento infantil: análise de conceito e revisão dos diagnósticos
da NANDA-I [tese]. São Paulo: Escola de Enfermagem, Universidade de São Paulo; 2014.

As características definidoras afeto embotado, crescimento físico
alterado, desatenção e tempo de reação diminuída foram excluídas, pois
são sinais restritos, sem alcance para caracterizar o desenvolvimento
infantil.

Fatores relacionados
O diagnóstico revisado apresenta fatores relacionados por ser um
diagnóstico real. Todos os fatores relacionados do diagnóstico foram
modificados, ou excluídos, pois foram considerados inespecíficos, pouco
claros, ou inadequados. Os fatores propostos foram agrupados segundo
dimensões do contexto bioecológico, para facilitar sua identificação,
conforme quadro 02.
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Quadro 02- Fatores relacionados propostos para a revisão do diagnóstico de
enfermagem Atraso no crescimento e desenvolvimento
(continua)

Fatores relacionados propostos

Justificativa

Fatores intrínsecos da criança

Foi proposto o agrupamento de fatores

Doenças

intrínsecos

Distúrbios genéticos

fisiológica da criança, potencialmente

Distúrbios congênitos

relacionados

a

Distúrbios sensoriais

substituindo

o

Crescimento

à

condição
atraso
fator

física
no

e
DI,

relacionado

inadequado anterior:

(perímetro cefálico, curvas de peso -Consequências de incapacidade física
e

estatura

muito

abaixo

do

esperado para a idade)
Prematuridade e/ou baixo peso ao
nascer
Aspectos relacionados com a Incluídos fatores da gestação que
gestação

influenciam

Uso de medicações na gestação

infantil

Uso de tabaco na gestação
Uso de álcool na gestação
Uso de drogas na gestação
Exposição a poluentes ambientais
na gestação (por exemplo: dióxido
de nitrogênio, benzeno, chumbo,
manganês,

pesticida,

metais

pesados)
Saúde mental materna alterada
(ansiedade, depressão e estresse)
Doença materna
Acompanhamento
insuficiente ou ausente

pré-natal

o

desenvolvimento
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Aspectos de cuidado

(continuação)
Foram agrupados e descritos com maior

Ausência de vínculo

especificidade aspectos relacionados ao

Saúde mental materna alterada cuidado que a criança recebe e ao
(ansiedade, depressão e estresse)

contexto em que está inserida, que

Exposição à violência doméstica substituíram os fatores relacionados
(negligência,

tratos, anteriores:

maus

violência parental)

- Cuidado inadequado

Desenvolvimento cognitivo dos - Deficiências ambientais
pais prejudicado

- Deficiências de estimulação

Institucionalização

- Múltiplos cuidadores

Vivenciar situações estressantes -Separação de pessoas significativas
sem ter o apoio suficiente de um
cuidador (adoção, hospitalização,
entrada na

creche,

mudanças

familiares)
Falta de estímulo (ambiente físico
inadequado, falta de oportunidade
de brincar, interação inconsistente
do cuidador com a criança, etc)
Falta de apoio de profissional de
saúde
Condições socieconômicas
Economicamente
(renda

familiar

Incluídos fatores socioeconômicos que

desfavorecido influenciam o DI
insuficiente,

desemprego)
Condições sociais desfavoráveis
(violência, falta de acesso à rede
de apoio, etc)
(conclusão)
Fonte: Souza JM. Desenvolvimento infantil: análise de conceito e revisão dos diagnósticos
da NANDA-I [tese]. São Paulo: Escola de Enfermagem, Universidade de São Paulo; 2014.
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Os fatores relacionados: dependência prescrita, indiferença e
responsividade

inconsistente

foram

retirados

por

serem

pouco

esclarecedores.

•

Revisão do diagnóstico de enfermagem: Risco de atraso no
desenvolvimento.
O DE “Risco de atraso no desenvolvimento” foi revisado, com

propostas de mudanças no enunciado, na definição e nos fatores de risco.
Deverá ser mantido no “Domínio 13: Crescimento/desenvolvimento” e na
“Classe 2: Desenvolvimento”.

Enunciado
Enunciado: Risco de atraso no desenvolvimento
Enunciado revisado: Risco de atraso no desenvolvimento infantil
Proposta a inclusão do termo infantil, por ser um diagnóstico
específico para a criança, uma vez que há os fatores de risco específicos
para o desenvolvimento infantil.

Definição
Definição atual: Risco de atraso de 25% ou mais em uma ou mais
áreas do comportamento social ou autorregulador, ou em habilidades
cognitivas, de linguagem e motoras grossas ou finas.
Definição proposta: Risco de apresentar atraso no desenvolvimento
devido

exposição

a

situações

que

interferem

negativamente

no

desenvolvimento.
O que irá definir o diagnóstico de risco de atraso no
desenvolvimento infantil será a exposição da criança a situações que podem
interferir negativamente neste desenvolvimento e não é possível mensurar
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percentualmente, ou de qualquer outra forma, quanto atraso a exposição ao
fator de risco poderia produzir.
Fatores de risco
Diagnósticos de risco apresentam fatores de risco que são os fatores
que aumentam a vulnerabilidade de um indivíduo, família, grupo ou
comunidade a um evento insalubre (NANDA-I, 2010). Assim como no
diagnóstico real, todos os fatores de risco deste diagnóstico foram
modificados ou excluídos, e foram agrupados segundo dimensões do
contexto bioecológico, para facilitar sua identificação, conforme quadro 03.

Quadro 03- Fatores de risco propostos para a revisão do diagnóstico Risco
de atraso no desenvolvimento
(continua)

Fatores de risco
Fatores

Justificativa
da Foram organizados os fatores intrínsecos

intrínsecos

criança

próprios do período infantil e excluídos

Doenças

fatores característicos de risco em outras

Distúrbios genéticos

idades, ou fatores que não se relacionam

Distúrbios congênitos

diretamente a risco, substituindo os fatores

Distúrbios sensoriais

de risco anteriores:

Crescimento

inadequado Individuais

(perímetro cefálico, curvas de Abuso de substâncias
peso e estatura muito abaixo Convulsões
do esperado para a idade)
Prematuridade
peso ao nascer

e/ou

Dependente de tecnologia

baixo Efeitos
tratamento

adversos
(p.

relacionados
ex.

quimioterapia,

Ser classificada como risco radioterapia, medicamentos)
para

o

desenvolvimento Fracasso para desenvolver-se

segundo escala de avaliação Nutrição inadequada
padronizada

ao

Otite média frequente
Lesão cerebral (p. ex. hemorragia no
período pós-natal, síndrome do bebê
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(continuação)

sacudido, abuso, acidente)
Prejuízo da visão Prejuízo de audição
Transtornos de comportamento
Envenenamentos por chumbo
Teste para detecção de substância positivo
Aspectos relacionados à

Os novos fatores de risco substituem os

gestação

anteriores:

Uso de medicações na

Pré natais

gestação

Abuso de substâncias

Uso de tabaco na gestação

Analfabetismo

Uso de álcool na gestação

Cuidado pré-natal ausente

Uso de drogas na gestação

Cuidado pré-natal insatisfatório

Exposição

a

poluentes Cuidado pré-natal tardio

ambientais na gestação (por Distúrbios genéticos
exemplo:

dióxido

de Distúrbios endócrinos

nitrogênio, benzeno, chumbo, Infecções
manganês, pesticida, metais Nutrição inadequada
pesados)
Saúde

mental

alterada

materna
(ansiedade,

depressão e estresse)
Doença materna
Acompanhamento

pré-natal

insuficiente ou ausente
Aspectos de cuidado

Foram detalhados aspectos do cuidado que a

Ausência de vínculo

criança recebe e do contexto em que está

Saúde

mental

alterada

materna inserida. Substituiu os fatores de risco
(ansiedade, anteriores:

depressão e estresse)
Exposição

à

Pré natais

violência Gravidez não desejada

doméstica (negligência, maus Gravidez não planejada
tratos, violência parental)
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(continuação)

Desenvolvimento

cognitivo

dos Idade materna inferior a 15 anos

pais prejudicado

Idade materna superior a 35 anos Do

Institucionalização

cuidador

Vivenciar

situações

estressantes Abuso

sem ter o apoio suficiente de um Dificuldade de aprendizagem
cuidador (adoção, hospitalização, Doença mental
entrada

na

creche,

mudanças Grave incapacidade de aprendizagem

familiares)
Falta de estímulo (ambiente físico Individuais
inadequado, falta de oportunidade Criança adotada
de brincar, interação inconsistente Criança em instituição infantil
do cuidador com a criança, etc)

Desastre natural

Falta de apoio de profissional de
saúde
Condições socieconômicas
Economicamente
(renda

familiar

desemprego)
Condições

Incluídos fatores socioeconômicos

desfavorecido que

influenciam

insuficiente, complementação
anteriores,

sociais

e

no

DI,

em

aos

fatores

excluída

violência,

desfavoráveis incluída no grupo de aspectos de

(violência, falta de acesso a rede de cuidado
apoio, etc)

Ambientais
Economicamente desfavorecido
Violência

(conclusão)
Fonte: Souza JM. Desenvolvimento infantil: análise de conceito e revisão dos diagnósticos
da NANDA-I [tese]. São Paulo: Escola de Enfermagem, Universidade de São Paulo; 2014.

•

Proposta do diagnóstico de enfermagem: Disposição para
desenvolvimento infantil melhorado
Foi proposto um diagnóstico de enfermagem de promoção da saúde,

inexistente na NANDA-I até o momento. O diagnóstico de promoção é um
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julgamento clínico da motivação e do desejo de um indivíduo, família,
grupo ou comunidade, de aumentar o bem estar e concretizar o potencial de
saúde

humana,

conforme

expresso

na

disposição

para

melhorar

comportamentos de saúde específicos, que pode ser usada em qualquer
estado de saúde (NANDA-I, 2013).
Justifica-se a criação do diagnóstico de promoção, uma vez que a
vigilância do desenvolvimento infantil é uma intervenção própria do
acompanhamento de saúde da criança, que demanda ações de educação em
saúde para sua manutenção e promoção. Assim, esse diagnóstico é
fundamental para a ação do enfermeiro, que tem como uma de suas funções
na atenção à criança a promoção do desenvolvimento infantil.
O

diagnóstico

deverá

ser

incluído

no

“Domínio

13:

Crescimento/desenvolvimento” e na “Classe 2: Desenvolvimento”.

Enunciado
Enunciado proposto: Disposição para desenvolvimento infantil
melhorado
O diagnóstico proposto atendeu às orientações da NANDA-I para o
enunciado de um diagnóstico de promoção da saúde que determina a
estrutura: “Disposição para (...) aumentado/melhorado” (NANDA-I, 2013,
p.573).

Definição
Definição proposta: Um padrão de cuidado que é suficiente para
apoiar/promover o processo de desenvolvimento da criança e pode ser
fortalecido/reforçado.
Dadas as características do fenômeno desenvolvimento, para definir
um diagnóstico de promoção para o desenvolvimento infantil, verificou-se
ser necessário que a criança receba um cuidado que seja suficiente para
apoiar este processo e que deve ser fortalecido.
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Características definidoras
Diagnósticos de promoção da saúde apresentam características
definidoras que são os indícios encontrados para que se possa identificar
aquele diagnóstico.
No quadro 04 estão apresentadas as características definidoras
propostas para este diagnóstico e sua justificativa.

Quadro 04: Características definidoras propostas para o diagnóstico:
Disposição para desenvolvimento infantil melhorado
(continua)
Características
Justificativas
propostas
Evidência de vínculo O vínculo da criança com o cuidador é fundamental
da criança com o para a promoção do DI, dado que a segurança
cuidador

emocional que o vínculo fornece é a base para a
constituição psíquica da criança.

Necessidades

da Mediante o atendimento de suas necessidades, a

criança atendidas

criança desenvolve a confiança no cuidador, fator
crucial para seu desenvolvimento.

Ambiente

familiar O ambiente familiar favorável é importante para a

favorável

ao promoção do DI, por ser o primeiro local em que a

desenvolvimento

criança estabelece o relacionamento.

Condições

Muitos estudos apontam que crianças em condições

econômicas

econômicas

favoráveis

desenvolvimento.

Contexto
adequado

favoráveis

têm

melhor

social O contexto social é fundamental para o DI,
compondo o quadro do modelo bioecológico.

Apoio de profissional O apoio de profissionais de saúde tem sido
de saúde

apontado nos estudos como promotor do DI. Os
profissionais promovem o desenvolvimento da
criança ao orientarem, avaliarem e apoiarem as
ações da família e cuidadores.
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(continuação)

Interação com os pais

A interação com os pais é fundamental para o
DI, as interações que ocorrem na família serão a
base para o fortalecimento das relações desta
criança.

Crescimento adequado

O crescimento adequado é um sinal de cuidados
apropriados especialmente quanto à nutrição,
fator indispensável à constituição dos sistemas
que

orgânicos

que

garantem

as

bases

fisiológicas do desenvolvimento. Crescimento e
desenvolvimento são fenômenos que ocorrem
interligados e afetam-se mutuamente.
Criança amamentada

A amamentação é um fator protetor do DI, tanto
pelo vínculo e interação mãe/filho, quanto pela
nutrição que a amamentação proporciona.

Apoio

dos

cuidadores Ter o apoio dos cuidadores no enfrentamento de

para vivenciar situações situações estressantes evita o estresse tóxico e
de estresse (entrada na favorece a criança alcançar novos níveis de
creche,

hospitalização, habilidades e capacidades.

mudanças familiares, etc)
(conclusão)
Fonte: Souza JM. Desenvolvimento infantil: análise de conceito e revisão dos diagnósticos
da NANDA-I [tese]. São Paulo: Escola de Enfermagem, Universidade de São Paulo; 2014.

8.1.2. Análise do conteúdo dos diagnósticos revisados
Após a análise de conceito e revisão dos diagnósticos, a próxima
etapa para sua validação é a avaliação por juízes ou especialistas (NANDAI, 2010). Isso proporciona maior consistência aos diagnósticos, antes de seu
teste na população, garantindo assim maior potencial de adequação e
aspectos éticos, como a beneficência e não maleficência na pesquisa clínica.
Assim, foi elaborado um questionário para análise do título,
definição, características definidoras, fatores relacionados ou fatores de
risco dos diagnósticos de enfermagem revisados (apêndice I). O instrumento
foi elaborado buscando a concordância dos juízes, sendo colocadas três
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alternativas de respostas: “concorda”; “concorda parcialmente” e “não
concorda”, também foi deixado um espaço para possíveis comentários. O
instrumento foi então apreciado no grupo de pesquisa Cuidado à Saúde
Infantil, para acerto de linguagem e organização do conteúdo.
A coleta de dados ocorreu em um evento da Sociedade Brasileira de
Enfermeiros Pediatras, o V Congresso Brasileiro de Enfermagem Pediátrica
e Neonatal, realizado em Gramado, RS, em outubro de 2013. O evento foi
escolhido por considerar que haveria um grande número de profissionais
que atendessem aos critérios de inclusão, e o retorno seria mais rápido. A
coleta de dados foi autorizada pela Presidente do Congresso (anexo 3) e
foram distribuídos 100 questionários, juntamente com uma carta convite
(apêndice J), uma síntese da proposta (apêndice K) e o TCLE (apêndice J).
A pesquisadora fez uma apresentação breve dos objetivos em dois
minicursos pré-evento e foram feitos contatos individuais com os
participantes do congresso para entrega dos questionários.
Do total de 100 questionários distribuídos, retornaram apenas 16.
Buscando ampliar o número de sujeitos, foram enviados via mensagem
eletrônica para aproximadamente 40 enfermeiros cadastrados em um banco
de dados do Grupo de Pesquisa Cuidado da Saúde Infantil, com retorno de
04 questionários. Na análise final, houve 20 questionários sendo que dois
foram excluídos, um por estar incompleto e outro pelo tempo de experiência
do respondente ser menor do que um ano.
Para a análise dos resultados, utilizou-se a porcentagem de
concordância, que é uma forma simples de se calcular a concordância entre
os juízes (Alexandre, Coluci, 2011). Neste estudo, consideramos 80% de
concordância.
Os resultados foram discutidos em um grupo focal, com membros do
grupo de pesquisa Cuidado à Saúde Infantil, para análise das discordâncias e
sugestões apresentadas.
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8.2 RESULTADOS
Foram analisados 18 questionários quanto à concordância com os
enunciados

diagnósticos,

suas

definições,

características

e

fatores

relacionados. Inicialmente, será apresentada a caracterização dos sujeitos e,
após, a análise de cada proposta diagnóstica.
No grupo focal, todo o conteúdo dos diagnósticos foi também
revisto, e foram discutidas as sugestões e questionamentos apontados nos
questionários, até obtenção de consenso.

8.2.1 Caracterização dos sujeitos
Participaram 18 enfermeiros, sendo apenas um do sexo masculino. A
média de idade foi de 36 anos. Foram representados cinco estados do país:
São Paulo (13 participantes); Minas Gerais (02), Mato Grosso do Sul (01),
Paraná (01) e Ceará (01). O tempo de formado variou de um ano a mais de
15 anos, representado no gráfico 01.
Gráfico 01: Distribuição dos sujeitos da pesquisa segundo
tempo de formados.
7
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Fonte: Souza JM. Desenvolvimento infantil: análise de conceito e revisão dos diagnósticos
da NANDA-I [tese]. São Paulo: Escola de Enfermagem, Universidade de São Paulo; 2014.

Quanto à qualificação profissional, 14 profissionais apresentavam
especialização, nas áreas de Saúde Pública, UTI neonatal, Gestão de
Organização Pública, cardiologia ou pediatria. Doze pessoas tinham
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mestrado e quatro pessoas doutorado. Duas pessoas cursavam residência em
pediatria.
O tempo de atuação com saúde da criança também variou bastante,
como mostra o gráfico 02.

Gráfico 02: Distribuição dos participantes segundo tempo de atuação
em saúde da criança.
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Fonte: Souza JM. Desenvolvimento infantil: análise de conceito e revisão dos diagnósticos
da NANDA-I [tese]. São Paulo: Escola de Enfermagem, Universidade de São Paulo; 2014.

Cinco pessoas atuavam na área hospitalar e quatro em instituições de
ensino; as demais atuavam em mais de um local, sendo duas na atenção
básica e instituições de ensino; duas na área hospitalar e atenção básica;
quatro na área hospitalar e instituição de ensino e uma pessoa referiu atuar
na atenção básica, instituição de ensino e área hospitalar.
Quanto às experiências em saúde da criança, 14 tinham publicações
em pediatria, 17 referiram fazer avaliação do DI em sua prática profissional
e 16 utilizavam diagnósticos de enfermagem na sua atuação. O gráfico 03
apresenta as classificações de enfermagem que os participantes referiram
usar.
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Grafico 03: Distribuição dos participantes segundo classificações
de enfermagem utilizadas em sua prática profissional.
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Fonte: Souza JM. Desenvolvimento infantil: análise de conceito e revisão dos diagnósticos
da NANDA-I [tese]. São Paulo: Escola de Enfermagem, Universidade de São Paulo; 2014.

Os dados dos questionários, após analisados, foram discutidos em
um grupo focal realizado no dia 16/12/2013 no Grupo de Pesquisa Cuidado
à Saúde Infantil, com duração de 1 hora e 20 minutos. Participaram oito
enfermeiros, sendo cinco mestres e três doutores. A seguir, apresentam-se os
resultados da avaliação de cada diagnóstico revisado.

8.2.2

Diagnóstico

de

Enfermagem:

Atraso

no

crescimento

e

desenvolvimento
A tabela 02 apresenta as respostas dos peritos com relação ao
enunciado e definição proposta.
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Tabela 02– Concordância dos juízes quanto ao enunciado e definição do
diagnóstico “Atraso no desenvolvimento infantil”.
Resultado
Item avaliado
Concorda
Concorda
Não
Parcialmente

N
Título: Atraso no desenvolvimento 17
infantil
Definição Criança classificada em
situação
de
atraso
no 16
desenvolvimento segundo escala
de avaliação de desenvolvimento
adotada como referência.

concorda

%
94,4

N
01

%
5,6

N
0

%
0

89,9

02

11,1

0

0

Fonte: Souza JM. Desenvolvimento infantil: análise de conceito e revisão dos diagnósticos
da NANDA-I [tese]. São Paulo: Escola de Enfermagem, Universidade de São Paulo; 2014.

O título e a definição proposta tiveram um alto índice de
concordância, sendo ambos maiores do que 80% e nenhuma discordância.
Apenas uma pessoa sugeriu que fosse utilizado outro termo como
julgamento. Na discussão grupal, optou-se por manter o termo atraso, por
ser um termo já aprovado pela NANDA-I e por ser um diagnóstico a ser
utilizado somente a partir de uma avaliação na qual a criança será
classificada em atraso. Uma pessoa sugeriu retirar a palavra “classificada”
da definição, mas foi mantida por considerar-se a definição mais clara dessa
forma.
A

validação

concordância

das

acima

características
de

80%,

definidoras
exceto

também

a

teve

característica

“Dificuldade/Incapacidade em desempenhar habilidades típicas do grupo
etário” (tabela 03). Para os que concordaram parcialmente, ou discordaram,
a justificativa foi que tal característica seria desnecessária, por estar incluída
nas demais características definidoras. Na discussão do grupo focal, porém,
considerou-se pertinente mantê-la, uma vez que poderá ser utilizada uma
escala que não tenha a divisão por áreas para classificar o atraso de
desenvolvimento, ou ainda, podem ser utilizadas escalas que apresentem
outras

dimensões

do

desenvolvimento,

como

uma

desenvolvimento funcional, ou de atividades de vida diária.

escala

de
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Tabela 03 – Concordância dos juízes quanto às características definidoras
propostas para o diagnóstico “Atraso no desenvolvimento infantil”.
Resultado
Item avaliado
Concorda
Concorda
Não
Parcialmente

concorda

N

%

N

%

N

%

Dificuldade/Incapacidade em
desempenhar habilidades típicas do
grupo etário

13

72,2

04

22,2

01

5,6

Dificuldade/Incapacidade em
desempenhar habilidades motoras
típicas do grupo etário

17

94,4

01

5,6

0

0

Dificuldade/Incapacidade em
desempenhar habilidades
psicossociais típicas do grupo etário

16

88,9

02

11

0

0

Dificuldade/Incapacidade em
desempenhar habilidades na
linguagem típicas do grupo etário

17

94,4

01

5,6

0

0

Dificuldade/Incapacidade em
desempenhar habilidades cognitivas
típicas do grupo etário

17

94,4

01

5,6

0

0

Fonte: Souza JM. Desenvolvimento infantil: análise de conceito e revisão dos diagnósticos
da NANDA-I [tese]. São Paulo: Escola de Enfermagem, Universidade de São Paulo; 2014.

Dos fatores relacionados propostos, apenas um teve concordância
inferior a 80% (tabela 04), com apenas uma discordância. Não foi
apresentada justificativa para tal discordância. Considerando que há
evidências de que o crescimento inadequado pode ocasionar atraso no
desenvolvimento, esse fator foi mantido (Brasil, 2013).
Tabela 04 – Concordância dos juízes quanto aos fatores relacionados
propostos para o diagnóstico “Atraso no desenvolvimento infantil”
(continua)

Resultado
Item avaliado

Concorda

Concorda
Parcialmente

Não
concordo

N

%

N

%

N

%

Fatores intrínsecos da criança:
Doenças

17

94,4

01

5,6

0

0

Distúrbios genéticos

18

100

0

0

0

0

Distúrbios congênitos

18

100

0

0

0

0
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continuação

Distúrbios sensoriais

17

94,4

0

0

01

5,6

Crescimento inadequado (perímetro 12
cefálico, curvas de peso e estatura
muito abaixo do esperado para a
idade)*

70,6

04

23,5

01

5,9

Prematuridade e/ou baixo peso ao
nascer*

14

82,3

02

11,8

01

5,9

Uso de medicações na gestação

16

88,9

02

11,1

0

0

Uso de tabaco na gestação

17

94,4

01

5,6

0

0

Uso de álcool na gestação

16

88,9

02

11,1

0

0

Uso de drogas na gestação

16

88,9

02

11,1

0

0

Exposição a poluentes ambientais na 17
gestação (por exemplo: dióxido de
nitrogênio,
benzeno,
chumbo,
manganês, pesticida, metais pesados)

94,4

01

5,6

0

0

Saúde mental materna alterada 16
(ansiedade, depressão e estresse)

88,9

02

11,1

0

0

Doença materna

15

83,3

03

16,7

0

0

pré-natal 17

94,4

01

5,6

0

0

15

88,2

02

11,8

0

0

Saúde mental materna alterada 17
(ansiedade, depressão e estresse)*

100

0

0

0

0

Exposição à violência doméstica 17
(negligência, maus tratos, violência

100

0

0

0

Desenvolvimento cognitivo dos pais 14
prejudicado*

82,3

03

17,7

0

0

Institucionalização*

15

88,2

02

11,8

0

0

Vivenciar situações estressantes sem 16
ter o apoio suficiente de um cuidador
(adoção, hospitalização, entrada na
creche, mudanças familiares)*

94,1

01

5,9

0

0

Falta de estímulo (ambiente físico 16
inadequado, falta de oportunidade de
brincar, interação inconsistente do
cuidador com a criança, etc)*

94,1

01

5,9%

0

0

Aspectos relacionados à gestação

Acompanhamento
insuficiente ou ausente
Aspectos de cuidado
Ausência de vínculo*

0

parental)*
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continuação

Falta de apoio de profissional de 15
saúde*

88,2

02

11,8

0

0

desfavorecido 15
insuficiente,

88,2

02

11,8

0

0

Condições
sociais
desfavoráveis 17
(violência, falta de acesso a rede de
apoio, etc)*

100

0

0

0

0

Condições socioeconômicas
Economicamente
(renda
familiar
desemprego)*

(conclusão)
* para estas características, o número de respostas soma 17, pois houve uma resposta em
branco.
Fonte: Souza JM. Desenvolvimento infantil: análise de conceito e revisão dos diagnósticos
da NANDA-I [tese]. São Paulo: Escola de Enfermagem, Universidade de São Paulo; 2014.

Todas as sugestões e comentários foram discutidos no grupo focal,
sendo consideradas pertinentes as seguintes: acrescentar ao fator
relacionado “Ausência de vínculo” a palavra cuidador; juntar em um único
fator relacionado “Uso de álcool na gestação” e “Uso de drogas na
gestação”.
Alguns juízes comentaram que seria importante um novo diagnóstico
voltado para o crescimento, uma vez que ele foi excluído neste novo
diagnóstico.
O quadro 05 apresenta a proposta final do diagnóstico de
enfermagem “Atraso no desenvolvimento infantil” de acordo com o modelo
da NANDA-I:
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Quadro 05: Proposta final do diagnóstico de enfermagem “Atraso no
desenvolvimento infantil”
Atraso no desenvolvimento infantil
Domínio 13: Crescimento/desenvolvimento
Classe 2: Desenvolvimento
Definição Criança classificada em situação de atraso no desenvolvimento segundo escala
de avaliação de desenvolvimento adotada como referência.
Características definidoras
• Dificuldade/Incapacidade em
desempenhar habilidades típicas
do grupo etário
•
•

Dificuldade/Incapacidade em
desempenhar habilidades motoras
típicas do grupo etário
Dificuldade/Incapacidade em
desempenhar habilidades
psicossociais típicas do grupo
etário

Fatores relacionados
Fatores intrínsecos da criança
• Doenças
• Distúrbios genéticos
• Distúrbios congênitos
• Distúrbios sensoriais
Aspectos relacionados à gestação
• Uso de medicações na gestação
• Uso de tabaco na gestação
• Uso de álcool e drogas na
gestação
• Exposição a poluentes ambientais
(por exemplo: dióxido de
nitrogênio, benzeno, chumbo,
manganês, pesticida, metais
pesados)
Aspectos de cuidado
• Ausência de vínculo com o
cuidador
• Saúde mental materna alterada
(ansiedade, depressão e estresse)
• Exposição à violência doméstica
(negligência, maus tratos,
violência parental)
• Desenvolvimento cognitivo dos
pais prejudicado
• Falta de apoio de profissional de
saúde

•

Dificuldade/Incapacidade em
desempenhar habilidades na
linguagem típicas do grupo etário

•

Dificuldade/Incapacidade em
desempenhar habilidades
cognitivas típicas do grupo etário

•

Crescimento inadequado
(perímetro cefálico, curvas de
peso e estatura muito abaixo do
esperado para a idade)
Prematuridade e/ou baixo peso
ao nascer

•
•
•
•

•
•

•

Saúde mental materna alterada
(ansiedade, depressão e estresse)
Doença materna
Acompanhamento pré-natal
insuficiente ou ausente

Institucionalização
Vivenciar situações estressantes
sem ter o apoio suficiente de um
cuidador (adoção, entrada na
creche, hospitalização,
mudanças familiares)
Falta de estímulo (ambiente
físico inadequado, falta de
oportunidade de brincar,
interação inconsistente do
cuidador com a criança, etc)
Condições sociais desfavoráveis
(violência, falta de acesso a rede
de apoio, etc)

Condições socioeconômicas
•
• Economicamente desfavorecido
(renda familiar insuficiente,
desemprego)
Fonte: Souza JM. Desenvolvimento infantil: análise de conceito e revisão dos diagnósticos
da NANDA-I [tese]. São Paulo: Escola de Enfermagem, Universidade de São Paulo; 2014.
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8.2.3 Diagnóstico de Enfermagem: Risco de atraso no desenvolvimento
O título, definição e fatores de risco do diagnóstico Risco de atraso
no desenvolvimento infantil foram avaliados.
O título e a definição tiveram concordância maior que 80%. Foi
sugerido incluir o termo infantil na definição e retirar a palavra apresentar,
sugestões consideradas pertinentes na discussão do grupo.
Foi sugerido por um juiz retirar o termo infantil do título, para que o
diagnóstico pudesse incluir também os adolescentes. Porém, o foco do
diagnóstico não inclui os adolescentes, sendo necessário outro estudo sobre
um diagnóstico específico. A tabela 05 apresenta a concordância dos juízes
quanto ao título e definição.

Tabela 05 – Concordância dos juízes quanto ao título e definição do
diagnóstico “Risco de atraso no desenvolvimento infantil”
Resultado
Item avaliado
Concorda
Concorda
Não
Parcialmente

Título: Risco de atraso no
desenvolvimento infantil

N %
17 94,4

Definição: Risco de apresentar atraso
no desenvolvimento devido exposição 15 88,2
a
situações
que
interferem
negativamente no desenvolvimento*

concorda

N
0

%
0

N
01

%
5,6

02

11,8

0

0

* para este item, o número de respostas soma 17, pois houve uma resposta em branco.
Fonte: Souza JM. Desenvolvimento infantil: análise de conceito e revisão dos diagnósticos
da NANDA-I [tese]. São Paulo: Escola de Enfermagem, Universidade de São Paulo; 2014.

Todos os fatores de risco tiveram concordância superior a 80%.
Foram sugeridas as mesmas alterações dos fatores relacionados do
diagnóstico anterior: acrescentar ao fator relacionado “Ausência de vínculo”
a palavra cuidador, e juntar em um único fator de risco “Uso de álcool na
gestação” e “Uso de drogas na gestação”.
A tabela 06 apresenta a concordância dos juízos quanto aos fatores
de risco do diagnóstico “Risco de atraso no desenvolvimento infantil”
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Tabela 06 – Concordância dos juízes quanto às mudanças nos fatores de
risco do diagnóstico “Risco de atraso no desenvolvimento infantil”
(continua)

Resultado
Item avaliado

Concorda

Concorda
Parcialmente

Não
concordo

N

%

N

%

N

%

Fatores intrínsecos da criança:
Doenças

18

100

0

0

0

0

Distúrbios genéticos

17

94,4

01

5,6

0

0

Distúrbios congênitos

18 100%

0

0

0

0

Distúrbios sensoriais

18 100%

0

0

0

0

Crescimento inadequado (perímetro 18 100%
cefálico, curvas de peso e estatura
muito abaixo do esperado para a
idade)

0

0

0

0

Prematuridade e/ou baixo peso ao
nascer

18

100

0

0

0

0

Ser classificada como risco para o 18
desenvolvimento segundo escala de
avaliação padronizada

100

0

0

0

0

17

94,4

01

5,6

0

0

Uso de tabaco na gestação

17

94,4

01

5,6

0

0

Uso de álcool na gestação

18

100

0

0

0

0

Uso de drogas na gestação

16

88,9

02

11,1

0

0

Exposição a poluentes ambientais na 16
gestação (por exemplo: dióxido de
nitrogênio,
benzeno,
chumbo,
manganês, pesticida, metais pesados)

88,9

02

11,1

0

0

Saúde mental materna alterada 17
(ansiedade, depressão e estresse)

94,4

01

5,6

0

0

Doença materna

16

88,9

02

11,1

0

0

pré-natal 18

100

0

0

0

0

Aspectos
gestação

relacionados

com

a

Uso de medicações na gestação

Acompanhamento
insuficiente ou ausente
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continuação

Aspectos de cuidado
Ausência de vínculo

16

88,9

02

11,1

0

0

Saúde mental materna alterada 18
(ansiedade, depressão e estresse)

100

0

0

0

0

Exposição à violência doméstica 18
(negligência, maus tratos, violência
parental)

100

0

0

0

0

Desenvolvimento cognitivo dos pais 17
prejudicado

94,4

01

5,6

0

0

Institucionalização

16

88,9

02

11,1

0

0

Vivenciar situações estressantes sem 17
ter o apoio suficiente de um cuidador
(adoção, hospitalização, entrada na
creche, mudanças familiares)*

100

0

0

0

0

Falta de estímulo (ambiente físico 16
inadequado, falta de oportunidade de
brincar, interação inconsistente do
cuidador com a criança, etc)

88,9

02

11,1

0

0

Fata de apoio de profissional de saúde

17

94,4

01

5,9

0

0

desfavorecido 17
insuficiente,

94,4

01

5,6

0

0

Condições
sociais
desfavoráveis 18
(violência, falta de acesso a rede de
apoio, etc)

100

0

0

0

Condições socioeconômicas
Economicamente
(renda
familiar
desemprego)

0

(conclusão)
* para estas características, o número de respostas soma 17, pois houve uma resposta em
branco.
Fonte: Souza JM. Desenvolvimento infantil: análise de conceito e revisão dos diagnósticos
da NANDA-I [tese]. São Paulo: Escola de Enfermagem, Universidade de São Paulo; 2014.

O quadro 06 apresenta a proposta final do diagnóstico de
enfermagem “Risco de atraso no desenvolvimento infantil” de acordo com o
modelo da NANDA-I:
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Quadro 06: Proposta final do diagnóstico de enfermagem “Risco de atraso
no desenvolvimento infantil”
Risco de atraso no desenvolvimento infantil
Domínio 13: Crescimento/desenvolvimento
Classe 2: Desenvolvimento
Definição: Risco de atraso no desenvolvimento infantil devido exposição a situações que
interferem negativamente no desenvolvimento.
Fatores relacionados
Fatores intrínsecos da criança
• Doenças
• Distúrbios genéticos
• Distúrbios congênitos
• Distúrbios sensoriais
• Prematuridade e/ou baixo peso ao
nascer

Aspectos relacionados à gestação
• Uso de medicações na gestação
• Uso de tabaco na gestação
• Uso de álcool e drogas na gestação
• Exposição a poluentes ambientais
(por
exemplo:
dióxido
de
nitrogênio, benzeno, chumbo,
manganês,
pesticida,
metais
pesados)
Aspectos de cuidado
• Ausência de vínculo com o
cuidador
• Saúde mental materna alterada
(ansiedade, depressão e estresse)
• Exposição à violência doméstica
(negligência, maus tratos, violência
parental)
• Desenvolvimento cognitivo dos
pais prejudicado
• Institucionalização
• Fata de apoio de profissional de
saúde
Condições socioeconômicas
• Economicamente
desfavorecido
(renda
familiar
insuficiente,
desemprego)

•

•

•
•
•

•

•

•

Crescimento
inadequado
(perímetro cefálico, curvas de
peso e estatura muito abaixo do
esperado para a idade)
Ser classificada como risco para
o desenvolvimento segundo
escala de avaliação padronizada

Saúde mental materna alterada
(ansiedade, depressão e estresse)
Doença materna
Acompanhamento
pré-natal
insuficiente ou ausente

Vivenciar situações estressantes
sem ter o apoio suficiente de um
cuidador
(adoção,
hospitalização,
entrada
na
creche, mudanças familiares)
Falta de estímulo (ambiente
físico inadequado, falta de
oportunidade
de
brincar,
interação inconsistente com o
cuidador, etc)

Condições sociais desfavoráveis
(violência, falta de acesso a rede
de apoio, etc)

Fonte: Souza JM. Desenvolvimento infantil: análise de conceito e revisão dos diagnósticos
da NANDA-I [tese]. São Paulo: Escola de Enfermagem, Universidade de São Paulo; 2014.
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8.2.4 Diagnóstico de Enfermagem: Disposição para desenvolvimento
infantil melhorado
A proposta de um novo diagnóstico voltado para a promoção do
desenvolvimento infantil foi apresentada e teve concordância baixa em
relação ao título e definição, porém, nos comentários, nota-se que é um
diagnóstico considerando relevante. A baixa concordância deveu-se à falta
de familiaridade com a terminologia da NANDA-I uma vez que foram
questionados os termos disposição e um padrão de cuidado, usados por
orientação da taxonomia. Apenas uma pessoa comentou que a definição está
alinhada com as proposições da NANDA-I, e esta foi uma das que
concordou com o DE proposto.
Três juízes consideraram desnecessária a palavra suficiente na
definição, o que foi considerado adequado no grupo focal.
A tabela 07 apresenta os resultados quanto a proposta de definição e
título do novo diagnóstico.

Tabela 07 – Concordância dos juízes quanto à proposta de título e definição
do diagnóstico “Disposição para desenvolvimento infantil melhorado”
Resultado
Item avaliado
Concorda
Concorda
Não
Título: Disposição para
desenvolvimento infantil melhorado

N %
11 61,1

Definição Um padrão de cuidado que
é suficiente para apoiar/promover o 11 61,1
processo de desenvolvimento da
criança
e
pode
ser
fortalecido/reforçado

Parcialmente

concorda

N
06

%
33,3

N
01

%
5,6

06

33,3

01

5,6

Fonte: Souza JM. Desenvolvimento infantil: análise de conceito e revisão dos diagnósticos
da NANDA-I [tese]. São Paulo: Escola de Enfermagem, Universidade de São Paulo; 2014.

Quanto à validação das características definidoras propostas para
este D.E., três tiveram índice de concordância inferior a 80%, porém muito
próximo deste valor, sendo as demais concordâncias parciais. Três pessoas
sugeriram incluir a palavra favorável na característica “Interação com os
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pais” o que foi considerado pertinente. A amamentação também foi
questionada como fator de proteção, mas há evidências dessa relação e foi
mantido no grupo focal. A tabela 08 apresenta os resultados sobre a
concordância dos juízes quanto às características definidoras propostas para
o diagnóstico “Disposição para desenvolvimento infantil melhorado”.

Tabela 08 – Concordância dos juízes quanto às características definidoras
propostas para o diagnóstico “Disposição para desenvolvimento infantil
melhorado”
Resultado
Item avaliado
Concorda
Concorda
Não
Parcialmente

concordo

N
18

%
100

N
0

%
0

N
0

%
0

17

94,4

01

5,6

0

0

ao 17

94,4

01

5,6

0

0

Condições econômicas favoráveis

15

83,3

02

11,1

01

5,6

Contexto social adequado

16

88,9

02

11,1

0

0

Apoio de profissional de saúde

17

94,4

01

5,6

0

0

Interação com os pais

14

77,8

04

22,2

0

0

Crescimento adequado

17

94,4

01

5,6

0

0

Criança amamentada

14

77,8

04

22,2

0

0

Apoio dos cuidadores para vivenciar 14
situações de estresse (entrada na
creche, hospitalização, mudanças
familiares, etc)

77,8

04

22,2

0

0

Evidencia de vínculo da criança com
o cuidador
Necessidades da criança atendidas
Ambiente familiar
desenvolvimento

favorável

Fonte: Souza JM. Desenvolvimento infantil: análise de conceito e revisão dos diagnósticos
da NANDA-I [tese]. São Paulo: Escola de Enfermagem, Universidade de São Paulo; 2014.

O quadro 07 apresenta a proposta final do diagnóstico de
enfermagem “Disposição para desenvolvimento infantil melhorado” de
acordo com o modelo da NANDA-I:
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Quadro 07: Proposta final do diagnóstico de enfermagem “Disposição para
desenvolvimento infantil melhorado”
Disposição para desenvolvimento infantil melhorado
Domínio 13: Crescimento/desenvolvimento
Classe 2: Desenvolvimento

Definição Um padrão de cuidado que apoie/promova o processo de
desenvolvimento da criança e pode ser fortalecido/reforçado.

Características definidoras
•

Evidência de vínculo da criança
com o cuidador

•
•

•
•
•
•

Necessidades
da
criança
atendidas
Ambiente familiar favorável ao
desenvolvimento
Condições
econômicas
favoráveis
Contexto social adequado

•
•
•

Apoio de profissional de
saúde
Interação com os pais
favorável
Crescimento adequado
Criança amamentada
Ter apoio dos cuidadores
para vivenciar situações de
estresses (entrada na creche,
hospitalização,
mudanças
familiares, etc)

Fonte: Souza JM. Desenvolvimento infantil: análise de conceito e revisão dos diagnósticos
da NANDA-I [tese]. São Paulo: Escola de Enfermagem, Universidade de São Paulo; 2014.

8.3 DISCUSSÃO
A análise de conceito do termo desenvolvimento infantil segundo o
Modelo Híbrido forneceu subsídios para a revisão dos diagnósticos já
existentes na NANDA-I e a proposta de um novo diagnóstico voltado para a
promoção do desenvolvimento infantil.
Um dos pontos mais frágeis dos estudos de validação tem sido a
seleção dos enfermeiros especialistas (Chaves, Carvalho, Rossi, 2008).
Conforme já discutido no referencial metodológico, nos estudos de
validação de diagnóstico, Fehring (1987) é uma referência amplamente
utilizada na enfermagem e propõe que a titulação mínima de um perito deve
ser mestre. Considerando todas as dificuldades já apontadas em pesquisas
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anteriores em encontrar os peritos definiu-se como critério para seleção de
juízes serem profissionais que atuassem na área de saúde da criança e
tivessem no mínimo especialização como formação. Esse critério, contudo,
excluiu a participação de pessoas que poderiam trazer contribuições valiosas
por terem conhecimento no assunto e experiência clínica, mas que não
possuíam titulação necessária para ser incluída na pesquisa.
O formato de instrumento de coleta de dados foi considerado
positivo quando discutido no grupo de pesquisa, pois permitiu ao
respondente consultar o diagnóstico que estava sendo revisado para
esclarecer dúvidas e até mesmo comparar com a nova proposta.
Os diagnósticos revisados têm uma abrangência maior do fenômeno
desenvolvimento infantil, incluindo fatores relacionados a várias dimensões
do contexto, como explica o modelo bioecológico do desenvolvimento
(Bronfenbrenner, 1996; Bronfenbrenner, Morris, 2006; Bronfenbrenner,
2011).
Os diagnósticos “Atraso no crescimento e desenvolvimento” e
“Risco de atraso no desenvolvimento” foram reformulados para abordar
com exclusividade o fenômeno desenvolvimento, uma vez que o fenômeno
crescimento, apesar de relacionado diretamente com o desenvolvimento,
apresenta definição, características definidoras e fatores relacionados
diferentes (Souza, Veríssimo, 2013).
A nova definição do diagnóstico “Atraso no desenvolvimento
infantil” remete ao uso de uma escala de avaliação de desenvolvimento
infantil. Isto vai ao encontro da Sistematização da Assistência de
Enfermagem, uma vez que, anteriormente à fase do diagnóstico de
enfermagem, há a fase de coleta de dados, e a apreciação do
desenvolvimento demanda o uso de instrumentos específicos. Dessa forma,
garante-se que a coleta de dados seja apropriada, o que fortalece a prática da
enfermagem.
As

características

definidoras

do

diagnóstico

“Atraso

no

desenvolvimento infantil” trazem um conjunto de sinais que estarão
presentes quando a criança apresentar atraso no desenvolvimento.
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A organização dos fatores relacionados do diagnóstico “Atraso no
desenvolvimento infantil” e dos fatores de risco do diagnóstico “Risco de
atraso no desenvolvimento infantil” irá facilitar a relação dos fatores com o
diagnóstico. Os fatores de risco foram validados com alto índice de
concordância, acima ou próximo de 90%.
A proposta de um diagnóstico de promoção da saúde traz
instrumentos para a enfermeira atuar na promoção do desenvolvimento
infantil, uma vez que atuar nesta promoção é fundamental para a criança. Ao
avaliar uma criança, a enfermeira pode não encontrar riscos ou atrasos no
DI. No entanto, ela dispõe de intervenções para apoiar e promover o DI, o
que só poderá incluir no plano de cuidados se elaborar um diagnóstico que
justifique tais intervenções. O menor índice de concordância nesse
diagnóstico deve ter ocorrido por falta de familiaridade com a nomenclatura
utilizada pela taxonomia, uma vez que não houve discordâncias e sim
concordâncias parciais com o título e definição, e um alto índice de
concordância com as características definidoras.
Os diagnósticos revisados e o diagnóstico proposto poderão
contribuir com a NANDA-I com diagnósticos estruturados com maior
evidencia cientifica do que os atuais diagnósticos.

SÍNTESE E CONSIDERAÇÕES
FINAIS
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9.0 SÍNTESE E CONSIDERAÇÕES FINAIS
O

estudo

possibilitou

a

construção

de

um

conceito

de

desenvolvimento infantil que contribuirá para a padronização da linguagem
de

enfermagem

e

subsidiará

as

classificações

de

enfermagem,

instrumentalizando o enfermeiro para elaboração de um plano de cuidado de
qualidade.
A realização da análise de conceito através do método do Modelo
Híbrido foi crucial para a elaboração de um conceito que contemplasse toda
a complexidade do fenômeno, uma vez que os dados da revisão de literatura
e da fase de campo foram complementares: alguns dados pouco explorados
na fase de campo foram detalhados na fase teórica e dados pouco abordados
na revisão teórica, como os atributos e consequências do DI, foram descritos
pelos profissionais.
A inclusão da fase de campo permite conhecer a concepção dos
profissionais a respeito do conceito, no entanto, este método de análise de
conceito requer um tempo maior para sua execução, o que pode ser um fator
de exclusão deste método como fase inicial da validação de diagnósticos de
enfermagem.
A revisão de literatura do termo DI foi bastante difícil, pois o termo
não é especifico da enfermagem e nem da área da saúde, sendo necessário
realizar a busca em diversas bases de dados e portais de informação como
educação e ciências comportamentais, o que retornou um número imenso de
trabalhos, porém foi um critério fundamental para permitir uma visão mais
ampliada do conceito. Para tornar o estudo viável, foi necessário delimitar o
tempo da busca em um ano, o que poderia ser um limite do estudo, porém
ao observar a qualidade dos estudos pode-se inferir que não foi.
Foi necessário incluir na busca de literatura livros textos para
compor os atributos e as definições do conceito, porém a qualidade do
conteúdo foi garantida ao selecionar as principais referências utilizadas no
ensino de enfermagem pediátrica. Torna-se essencial ter critérios para a
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escolha destas referências para que o conteúdo traga contribuições para o
estudo.
Na fase de campo, a inclusão de outros profissionais além da
enfermagem foi importante uma vez que, neste caso, o conceito estudado é
de domínio de outras profissões. A seleção proposital dos sujeitos
envolvidos com projeto de capacitação em DI foi importante, pois os
participantes estavam sensibilizados no tema. Caso a escolha fosse aleatória,
é possível que houvesse mais dificuldade em obter as respostas, mas
também pode ter sido um dos limites do estudo, pois as respostas
incorporaram conhecimentos discutidos na capacitação e que pode ser
diferente dos demais profissionais.
Na fase de campo, emergiu uma nova categoria É preciso
habilidades específicas para apreender o DI na sua complexidade,
evidenciando que a abordagem da enfermagem a este fenômeno precisa ser
melhorada desde a fase da coleta de dados, fase anterior ao DE. Isto pode
estar relacionado à complexidade de avaliação do fenômeno, que necessita
de habilidades e conhecimentos específicos, e também à falta de
padronização de instrumentos que subsidiem a atuação do enfermeiro.
A análise de conceito pelo Modelo Híbrido define a realização das
fases teórica, de campo e analítica. No entanto, foi realizada a validação da
definição do conceito por outros profissionais para que a definição proposta
se tornasse mais clara e não representasse apenas a análise da pesquisadora
sobre os dados. A escolha do grupo focal como técnica para realizar a
validação com peritos foi fundamental, pois proporcionou discussão entre os
peritos e o resultado imediato sem requerer nova etapa de análise dos dados
e reavaliação pelos peritos. Cabe destacar que os participantes desta etapa
eram todos experientes em realização de pesquisa, pois tinham, no mínimo,
título de mestre, e vários realizam orientação de estudantes de iniciação
científica, em sua atuação como docentes.
A revisão dos diagnósticos de enfermagem já existentes na NANDAI possibilitou DE mais precisos e com abordagem mais ampla do fenômeno,
e a elaboração de um novo diagnóstico voltado para a promoção do DI
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ampliará a atuação do enfermeiro na elaboração de um plano de cuidado
voltado para a promoção do desenvolvimento infantil.
Selecionar os peritos e alcançar o número recomendado na literatura
para realizar a validação dos diagnósticos é apontado por diversas pesquisas
como uma das dificuldades encontradas .Neste estudo também foi difícil
conseguir o retorno dos sujeitos da pesquisa. Mesmo com a elaboração de
um instrumento de coleta de dados menos extenso e utilizado um local para
coleta de dados onde permitiria ter acesso a um grande número de possíveis
enfermeiros juízes, houve pouco envolvimento dos sujeitos em retornar os
instrumentos, o baixo número de juízes pode ser um dos limites do estudo.
No entanto a discussão destes resultados no grupo focal permitiu a análise
do conteúdo por um grupo de peritos que trouxe contribuições importantes
para a proposta final de revisão dos diagnósticos
Considerando as discussões existentes sobre os modelos de
validação e as dificuldades encontradas, o uso do grupo focal com peritos no
tema é uma alternativa que pode ser utilizada e possibilitar resultados
rápidos e com qualidade.
A definição elaborada será organizada para submissão à CIPE®,
como sugestão de substituição do termo foco existente sobre DI; os
diagnósticos de enfermagem revisados e analisados por peritos serão
submetido para apreciação na NANDA-I para serem incluídos na nova
edição.
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APÊNDICE B
Carta de solicitação para realização da pesquisa de campo nos
municípios
São Paulo,
de
de
.
Município:__________________________________________________
Ilmo Sr. Secretário de Saúde Municipal
Venho através desta, solicitar autorização para realizar a coleta de dados do
projeto “Desenvolvimento Infantil: análise de conceito”, com os
enfermeiros de seu município que participaram da formação “Promoção de
desenvolvimento infantil com foco nos cuidados à criança de 0 a 3 anos
‘Apurando o olhar para as crianças’”. Este projeto é uma pesquisa de
doutorado desenvolvida por mim, Juliana Martins de Souza e com
orientação da Professora Maria De La Ó Ramallo Veríssimo da Escola de
Enfermagem da USP. Nesta fase de estudo, nosso objetivo é buscar
descrever a compreensão de enfermeiros acerca do termo desenvolvimento
infantil. Participarão da pesquisa as (os) enfermeiras (os) envolvidas no
projeto de desenvolvimento infantil do município que tenham realizado a
formação acima citada. Após aprovação do município, será feito contato
com os participantes para seleção da amostra e enviado o convite por email
a cada um. A data para coleta de dados será definida de acordo com a
disponibilidade do participante e da pesquisadora. Pretende-se realizar a
entrevista no local de trabalho, com duração aproximada de 20 minutos.
O projeto será apreciado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da
Escola de Enfermagem da USP.
Desde já agradecemos a atenção e
estamos a disposição para quaisquer esclarecimentos.

Juliana Martins de Souza
tel: 19 9341 9074
e-mail jumartins@usp.br
Autorizo a coleta de dados: (

Maria De La Ó Ramallo Veríssimo
tel: 3066-7602
e-mail mdlorver@usp.br
) sim

(

) não

Nome:______________________________________________________
Assinatura: __________________________________________________
Data: _____________________________
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APÊNDICE C
Termo de Consentimento Livre Esclarecido da fase de campo
Meu nome é Juliana Martins. Sou enfermeira, aluna de doutorado da Escola de
Enfermagem da USP, e estou desenvolvendo uma pesquisa sobre desenvolvimento infantil,
sob orientação da Professora Maria De La Ó Ramallo Veríssimo. Este estudo tem como
objetivo realizar análise de conceito do termo desenvolvimento infantil. A coleta de dados
será feita mediante entrevista individual, e busca conhecer a compreensão de profissionais
envolvidos com ações de promoção do desenvolvimento infantil sobre o tema. As
entrevistas serão gravadas e depois transcritas e analisadas a fim de organizar os conteúdos
que, posteriormente, subsidiarão elaboração de um conceito sobre desenvolvimento infantil
para a elaboração de diagnósticos e intervenções de enfermagem. Na apresentação do
relatório da pesquisa, serão seguidos passos para garantir o anonimato dos participantes. As
entrevistas somente serão realizadas após a assinatura do Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido que será assinado em duas cópias, sendo uma da pesquisadora e outra do
participante da pesquisa. Cada um dos participantes tem total liberdade de recusar ou retirar
seu consentimento a qualquer momento da pesquisa, sem que isso implique em
penalização. A desvantagem que o participante pode ter em participar da pesquisa é o
dispêndio de tempo e a vantagem é contribuir para o aprimoramento do conhecimento da
profissão.
O projeto de pesquisa foi submetido à apreciação do Comitê de Ética em Pesquisa
da Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo e autorizado pela secretaria
municipal de saúde. Qualquer questão, dúvida, esclarecimento ou reclamação sobre os
aspectos éticos dessa pesquisa, favor entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa
da Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo através do email: edipesq@usp.br
.Caso sinta necessidade de contatar a pesquisadora responsável, em qualquer momento do
trabalho, poderá fazê-lo pelo telefone (11) 3066-7652. Ciente destas informações, concorda
em participar do estudo?
Concordo em participar como informante na coleta de dados para essa investigação.
Nome: ____________________________________________________________
Assinatura:____________________________________________________
Pesquisadoras:
________________________

_________________________

Juliana Martins de Souza
São Paulo,

de

Maria De La Ó R. Veríssimo
de
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APÊNDICE D
Carta convite enviada por email aos participantes da fase de
campo
Eu, Juliana Martins de Souza, aluna de doutorado da Escola de Enfermagem da USP, estou
desenvolvendo uma pesquisa sobre desenvolvimento infantil, sob orientação da Professora
Maria De La Ó Ramallo Veríssimo. Este estudo tem como objetivo realizar análise de
conceito do termo desenvolvimento infantil. O estudo terá 4 fases, na primeira será feito
uma busca na literatura sobre o assunto, na segunda fase

buscaremos descrever a

compreensão de enfermeiros acerca do termo desenvolvimento infantil, na terceira fase as
duas fases anteriores serão comparadas para formar o conceito de desenvolvimento infantil
e na última fase este conceito será submetido a análise por peritos. As enfermeiras (os) que
participaram da formação “Promoção de desenvolvimento infantil com foco nos cuidados à
criança de 0 a 3 anos ‘Apurando o olhar para as crianças’”, que ocorreu em alguns
municípios, estão sendo convidadas (os) para participarem da segunda fase desta pesquisa.
Por isto, estamos convidando-o para participar de uma entrevista a ser realizada pela
pesquisadora no seu local de trabalho, na qual será conversado sobre o seu olhar para o
desenvolvimento infantil. A data será definida posteriormente de acordo com sua
disponibilidade e da pesquisadora e a entrevista terá duração aproximada de 20 minutos. O
seu consentimento em participar da pesquisa deve considerar as seguintes informações:
•

A pesquisa justifica-se pela necessidade de definir um conceito de desenvolvimento
infantil para subsidiar a padronização da linguagem em enfermagem.

•

O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Escola de Enfermagem da
USP e autorizado pela Secretaria Municipal de Saúde de sua cidade.

•

A participação será voluntária, e os convidados poderão recusar-se ou desistir durante a
coleta de dados, sem risco de qualquer prejuízo ou penalização.

•

Será garantido o anonimato dos participantes no relatório e na divulgação do estudo.

•

As reuniões serão gravadas a fim de registrar fielmente as falas dos participantes que
subsidiarão a avaliação.

•

No final do estudo, os resultados serão apresentados para os grupos participantes.

Pedimos que retorne este email, ou entrem em contato conosco até o dia

,

para confirmar sua disponibilidade, a fim de podermos combinar o melhor dia para o
encontro. Caso tenha alguma outra dúvida, também poderá entrar em contato.
Agradecemos a atenção e esperamos poder contar com sua valiosa contribuição.
Juliana Martins de Souza

Maria De La Ó Ramallo Veríssimo

tel: 19 9341 9074

tel: 3066-7602

e-mail jumartins@usp.br

e-mail mdlorver@usp.br
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APÊNDICE E
Roteiro de entrevista da fase de campo
Nome:______________________________________________________
Idade: _______________________

Sexo: ( )F ( )M

Tempo de formação: _______________________________
Tempo de atuação em saúde da criança:_____________________________
Curso de Pós-Graduação: ( ) Sim ( ) Não
Área(s): ________________________________________________
Participação na Capacitação da FMCSV: ( )Módulo I

( )Módulo II

( ) Módulo III ( ) Módulo IV

O que é Desenvolvimento Infantil para você?
Quais são os fatores que influenciam o DI (o que faz a criança se
desenvolver ou não)?
Como você sabe que a criança está se desenvolvendo bem (ou não está se
desenvolvendo bem)?
Quais são as consequências do DI (o que acontece quando a criança tem um
bom desenvolvimento e quando ela não tem um bom desenvolvimento)?

Obs: As questões serão exploradas, buscando-se estimular o relato de
exemplos da prática e explicações, a fim de alcançar (profundidade e
extensão / densidade) dos conteúdos
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APÊNDICE F
Termo de Consentimento Livre Esclarecido da Validação da
Definição do Conceito
Meu nome é Juliana Martins de Souza. Sou enfermeira, aluna de doutorado da Escola de
Enfermagem da USP, e estou realizando uma pesquisa sobre desenvolvimento infantil, sob
orientação da Professora Maria De La Ó Ramallo Veríssimo. Este estudo tem como
objetivo realizar análise de conceito do termo desenvolvimento infantil e revisão dos
diagnósticos de enfermagem da NANDA-I relativos ao desenvolvimento infantil. Em fases
anteriores do estudo, o conceito “desenvolvimento infantil” foi construído tendo por base a
literatura científica e a compreensão de profissionais envolvidos com ações de promoção do
desenvolvimento infantil acerca do termo, bem como foram revisados os diagnósticos da
NANDA-I. Nesta fase, o conceito elaborado será submetido à análise por profissionais com
experiência em saúde da criança. Sendo assim, gostaríamos de contar com sua contribuição,
participando de um grupo focal sobre o tema, que será gravado. Na apresentação do
relatório da pesquisa, serão seguidos passos para garantir o anonimato dos participantes.
Cada um dos participantes tem total liberdade de recusar ou retirar seu consentimento a
qualquer momento da pesquisa, sem que isso implique em penalização. A desvantagem que
o participante pode ter em participar da pesquisa é o dispêndio de tempo e a vantagem é
contribuir para o aprimoramento do conhecimento da profissão. Este termo será assinado
em duas vias, sendo uma do participante e uma da pesquisadora. O projeto de pesquisa foi
aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Escola de Enfermagem da Universidade de
São Paulo. Qualquer questão, dúvida, esclarecimento ou reclamação sobre os aspectos
éticos dessa pesquisa, favor entrar em contato com o referido Comitê (Av. Dr. Enéas de
Carvalho

Aguiar,

n°

419,

São

Paulo-SP,

telefone:

(11)-3061

7548,

e-mail:

edipesq@usp.br). Caso sinta necessidade de contatar a pesquisadora responsável, em
qualquer momento do trabalho, poderá fazê-lo pelo telefone (64) 9268 3680 ou email:
jumartins@usp.br. Ciente destas informações, concorda em participar do estudo?

Concordo em participar como informante na coleta de dados para essa investigação.

Assinatura:___________________________________________________Data:___/___/__
__
Pesquisadoras:

_______________________
Juliana Martins de Souza

__________________________
Maria De La Ó R. Veríssimo
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APÊNDICE G
Questionário de caracterização dos sujeitos da pesquisa no grupo focal
Meu nome é Juliana Martins de Souza. Sou enfermeira, aluna de doutorado da Escola de
Enfermagem da USP, e estou realizando uma pesquisa sobre desenvolvimento infantil, sob
orientação da Professora Maria De La Ó Ramallo Veríssimo. Este estudo tem como
objetivo realizar análise de conceito do termo desenvolvimento infantil e revisão dos
diagnósticos de enfermagem da NANDA-I relativos ao desenvolvimento infantil. Nas fases
anteriores do estudo, o conceito “desenvolvimento infantil” foi construído tendo por base a
literatura científica e a compreensão de profissionais envolvidos com ações de promoção do
desenvolvimento infantil acerca do termo, bem como foram revisados os diagnósticos da
NANDA-I. Nesta fase, o conceito elaborado será submetido à análise por profissionais com
experiência em saúde da criança. Sendo assim, gostaríamos de contar com sua contribuição,
participando de um grupo focal sobre o tema, que será gravado. Na apresentação do
relatório da pesquisa, serão seguidos passos para garantir o anonimato dos participantes.
Cada um dos participantes tem total liberdade de recusar ou retirar seu consentimento a
qualquer momento da pesquisa, sem que isso implique em penalização. A desvantagem que
o participante pode ter em participar da pesquisa é o dispêndio de tempo e a vantagem é
contribuir para o aprimoramento do conhecimento da profissão. Este termo será assinado
em duas vias, sendo uma do participante e uma da pesquisadora. O projeto de pesquisa foi
aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Escola de Enfermagem da Universidade de
São Paulo. Qualquer questão, dúvida, esclarecimento ou reclamação sobre os aspectos
éticos dessa pesquisa, favor entrar em contato com o referido Comitê (Av. Dr. Enéas de
Carvalho Aguiar, n° 419, São Paulo-SP, telefone: (11)-3061 7548, e-mail:
edipesq@usp.br). Caso sinta necessidade de contatar a pesquisadora responsável, em
qualquer momento do trabalho, poderá fazê-lo pelo telefone (64)9268 3680 ou e-mail:
jumartins@usp.br. Ciente destas informações, concorda em participar do estudo?
Concordo em participar como informante na coleta de dados para essa investigação.
Assinatura:______________________________________________Data:_____________
Caracterização do respondente
1. Profissão: ___________________
2. Idade: _____________________
3- Sexo: ( ) F ( ) M
4-Cidade/Estado em que trabalha: ________________________________
5-Local(is) de atuação profissional (assinalar todos, se houver mais do que um)
( ) Hospital ( ) Atenção Básica ( ) Instituição de Ensino ( ) Outro (especificar):
_____________________
6-Formação acadêmica
( )graduação Ano de conclusão: ________
( ) mestrado Ano de conclusão: ________ Área: __________________________________
( ) doutorado Ano de conclusão: _________Área: _________________________________
( ) especialização Ano de conclusão: ________Área: ______________________________
7-Tempo de atuação em Saúde da Criança: ______________ anos
8- Tem publicação em Saúde da Criança? ( ) sim ( ) não
9- Atua ou já atuou na temática do desenvolvimento infantil?
( ) não
( ) sim .Especificar a temática com a qual trabalha/estuda relativa ao DI
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Apêndices 183

APÊNDICE H
Questionário do grupo focal
O Desenvolvimento Infantil é parte do desenvolvimento humano, um
processo único de cada criança que tem como finalidade sua inserção na
sociedade em que vive. É expresso por continuidade e mudanças nas
habilidades motoras, cognitivas, psicossociais e de linguagem, com
aquisições progressivamente mais complexas nas funções da vida diária.
O período pré natal e os primeiros anos de vida são o alicerce deste processo
que decorre da interação de características biopsicológicas, herdadas
geneticamente, e experiências oferecidas pelo meio ambiente. As
experiências são constituídas pelo cuidado que a criança recebe e pelas
oportunidades que ela tem para exercitar ativamente suas habilidades. O
cuidado voltado às necessidades de desenvolvimento possibilita à criança
alcançar todo o seu potencial em cada fase do seu desenvolvimento, com
repercussões positivas na sua vida adulta.

1- Você considera que a definição proposta está clara? Se
não, cite os pontos que geram dúvidas.

2- A definição expressa a complexidade do fenômeno
desenvolvimento infantil?

3- Quais as potencialidades desta definição?

4- Você sugere alguma mudança na definição?
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APÊNDICE I
INSTRUMENTO PARA ANÁLISE DOS DIAGNÓSTICOS DE ENFERMAGEM REVISADOS
Proposta: incluir o diagnóstico Disposição para desenvolvimento infantil melhorado.
Título: Disposição para desenvolvimento infantil melhorado

( )concordo ( )concordo parcialmente ( ) não
concordo

Comentários:

Definição Um padrão de cuidado que é suficiente para apoiar/promover o processo de ( )concordo ( )concordo parcialmente ( ) não
desenvolvimento da criança e pode ser fortalecido/reforçado.
concordo
Comentários:

Características definidoras do diagnóstico Disposição para desenvolvimento infantil
melhorado
Evidencia de vínculo da criança com o cuidador

( )concordo ( )concordo parcialmente ( ) não
concordo
( )concordo ( )concordo parcialmente ( ) não
concordo
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Necessidades da criança atendidas

( )concordo
concordo
Ambiente familiar favorável ao desenvolvimento
( )concordo
concordo
Condições econômicas favoráveis
( )concordo
concordo
Contexto social adequado
( )concordo
concordo
Apoio de profissional de saúde
( )concordo
concordo
Interação com os pais
( )concordo
concordo
Crescimento adequado
( )concordo
concordo
Criança amamentada
( )concordo
concordo
Apoio dos cuidadores para vivenciar situações de estresses (entrada na creche, ( )concordo
hospitalização, mudanças familiares, etc)
concordo
Comentários:

( )concordo parcialmente ( ) não
( )concordo parcialmente ( ) não
( )concordo parcialmente ( ) não
( )concordo parcialmente ( ) não
( )concordo parcialmente ( ) não
( )concordo parcialmente ( ) não
( )concordo parcialmente ( ) não
( )concordo parcialmente ( ) não
( )concordo parcialmente ( ) não
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Proposta: excluir o diagnóstico Atraso no crescimento e desenvolvimento e incluir o diagnóstico Atraso no desenvolvimento infantil
Título: Atraso no desenvolvimento infantil

( )concordo ( )concordo parcialmente ( ) não
concordo

Comentários:

Definição Criança classificada em situação de atraso no desenvolvimento segundo escala de ( )concordo ( )concordo parcialmente ( ) não
avaliação de desenvolvimento adotada como referência.
concordo
Comentários:

Características definidoras do diagnóstico Atraso no desenvolvimento infantil
Dificuldade/Incapacidade em desempenhar habilidades típicas do grupo etário
Dificuldade/Incapacidade em desempenhar habilidades motoras típicas do grupo etário
Dificuldade/Incapacidade em desempenhar habilidades psicossociais típicas do grupo etário
Dificuldade/Incapacidade em desempenhar habilidades na linguagem típicas do grupo etário

( )concordo
concordo
( )concordo
concordo
( )concordo
concordo
( )concordo
concordo

( )concordo parcialmente ( ) não
( )concordo parcialmente ( ) não
( )concordo parcialmente ( ) não
( )concordo parcialmente ( ) não
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Dificuldade/Incapacidade em desempenhar habilidades cognitivas típicas do grupo etário

( )concordo ( )concordo parcialmente ( ) não
concordo

Comentários:

Fatores relacionados ao diagnóstico Atraso no desenvolvimento infantil
Fatores intrínsecos da criança:
Doenças

( )concordo
concordo
Distúrbios genéticos
( )concordo
concordo
Distúrbios congênitos
( )concordo
concordo
Distúrbios sensoriais
( )concordo
concordo
Crescimento inadequado (perímetro cefálico, curvas de peso e estatura muito abaixo do ( )concordo
esperado para a idade)
concordo
Prematuridade e/ou baixo peso ao nascer
( )concordo
concordo
Aspectos relacionados com a gestação
Uso de medicações na gestação
( )concordo
concordo
Uso de tabaco na gestação
( )concordo

( )concordo parcialmente ( ) não
( )concordo parcialmente ( ) não
( )concordo parcialmente ( ) não
( )concordo parcialmente ( ) não
( )concordo parcialmente ( ) não
( )concordo parcialmente ( ) não

( )concordo parcialmente ( ) não
( )concordo parcialmente ( ) não
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concordo
( )concordo
concordo
Uso de drogas na gestação
( )concordo
concordo
Exposição a poluentes ambientais na gestação (por exemplo: dióxido de nitrogênio, benzeno, ( )concordo
chumbo, manganês, pesticida, metais pesados)
concordo
Saúde mental materna alterada (ansiedade, depressão e estresse)
( )concordo
concordo
Doença materna
( )concordo
concordo
Acompanhamento pré-natal insuficiente ou ausente
( )concordo
concordo
Aspectos de cuidado
Ausência de vínculo
( )concordo
concordo
Saúde mental materna alterada (ansiedade, depressão e estresse)
( )concordo
concordo
Exposição à violência doméstica (negligência, maus tratos, violência parental)
( )concordo
concordo
Desenvolvimento cognitivo dos pais prejudicado
( )concordo
concordo
Institucionalização
( )concordo
concordo
Vivenciar situações estressantes sem ter o apoio suficiente de um cuidador (adoção, ( )concordo
hospitalização, entrada na creche, mudanças familiares)
concordo
Uso de álcool na gestação

( )concordo parcialmente ( ) não
( )concordo parcialmente ( ) não
( )concordo parcialmente ( ) não
( )concordo parcialmente ( ) não
( )concordo parcialmente ( ) não
( )concordo parcialmente ( ) não

( )concordo parcialmente ( ) não
( )concordo parcialmente ( ) não
( )concordo parcialmente ( ) não
( )concordo parcialmente ( ) não
( )concordo parcialmente ( ) não
( )concordo parcialmente ( ) não
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Falta de estímulo (ambiente físico inadequado, falta de oportunidade de brincar, interação ( )concordo
inconsistente do cuidador com a criança, etc)
concordo
Fata de apoio de profissional de saúde
( )concordo
concordo
Condições socioeconômicas
( )concordo
Economicamente desfavorecido (renda familiar insuficiente, desemprego)
concordo
Condições sociais desfavoráveis (violência, falta de acesso a rede de apoio, etc)
( )concordo
concordo
Comentários:

( )concordo parcialmente ( ) não
( )concordo parcialmente ( ) não
( )concordo parcialmente ( ) não
( )concordo parcialmente ( ) não
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Proposta: excluir o diagnóstico Risco de atraso no desenvolvimento e incluir o diagnóstico Risco de atraso no desenvolvimento infantil
Título: Risco de atraso no desenvolvimento infantil

( )concordo ( )concordo parcialmente ( ) não
concordo

Comentários:

Definição Risco de apresentar atraso no desenvolvimento devido exposição a situações que ( )concordo ( )concordo parcialmente ( ) não
interferem negativamente no desenvolvimento
concordo
Comentários:

Fatores de risco relacionados ao diagnóstico Risco de atraso no desenvolvimento infantil
Fatores intrínsecos da criança:
Doenças
Distúrbios genéticos
Distúrbios congênitos

( )concordo ( )concordo parcialmente ( ) não
concordo
( )concordo ( )concordo parcialmente ( ) não
concordo
( )concordo ( )concordo parcialmente ( ) não
concordo
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Distúrbios sensoriais

( )concordo
concordo
Crescimento inadequado (perímetro cefálico, curvas de peso e estatura muito abaixo do ( )concordo
esperado para a idade)
concordo
Prematuridade e/ou baixo peso ao nascer
( )concordo
concordo
Ser classificada como risco para o desenvolvimento segundo escala de avaliação padronizada ( )concordo
concordo
Aspectos relacionados com a gestação
Uso de medicações na gestação
( )concordo
concordo
Uso de tabaco na gestação
( )concordo
concordo
Uso de álcool na gestação
( )concordo
concordo
Uso de drogas na gestação
( )concordo
concordo
Exposição a poluentes ambientais na gestação (por exemplo: dióxido de nitrogênio, benzeno, ( )concordo
chumbo, manganês, pesticida, metais pesados)
concordo
Saúde mental materna alterada (ansiedade, depressão e estresse)
( )concordo
concordo
Doença materna
( )concordo
concordo
Acompanhamento pré-natal insuficiente ou ausente
( )concordo
concordo
Aspectos de cuidado

( )concordo parcialmente ( ) não
( )concordo parcialmente ( ) não
( )concordo parcialmente ( ) não
( )concordo parcialmente ( ) não

( )concordo parcialmente ( ) não
( )concordo parcialmente ( ) não
( )concordo parcialmente ( ) não
( )concordo parcialmente ( ) não
( )concordo parcialmente ( ) não
( )concordo parcialmente ( ) não
( )concordo parcialmente ( ) não
( )concordo parcialmente ( ) não
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Ausência de vínculo

( )concordo
concordo
Saúde mental materna alterada (ansiedade, depressão e estresse)
( )concordo
concordo
Exposição à violência doméstica (negligência, maus tratos, violência parental)
( )concordo
concordo
Desenvolvimento cognitivo dos pais prejudicado
( )concordo
concordo
Institucionalização
( )concordo
concordo
Vivenciar situações estressantes sem ter o apoio suficiente de um cuidador (adoção, ( )concordo
hospitalização, entrada na creche, mudanças familiares)
concordo
Falta de estímulo (ambiente físico inadequado, falta de oportunidade de brincar, interação ( )concordo
inconsistente do cuidador com a criança, etc)
concordo
Fata de apoio de profissional de saúde
( )concordo
concordo
Condições socioeconômicas
( )concordo
Economicamente desfavorecido (renda familiar insuficiente, desemprego)
concordo
Condições sociais desfavoráveis (violência, falta de acesso a rede de apoio, etc)
( )concordo
concordo
Comentários:

( )concordo parcialmente ( ) não
( )concordo parcialmente ( ) não
( )concordo parcialmente ( ) não
( )concordo parcialmente ( ) não
( )concordo parcialmente ( ) não
( )concordo parcialmente ( ) não
( )concordo parcialmente ( ) não
( )concordo parcialmente ( ) não
( )concordo parcialmente ( ) não
( )concordo parcialmente ( ) não
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APÊNDICE J
CARTA CONVITE E TCLE DA ANÁLISE DOS
DIAGNÓSTICOS DE ENFERMAGEM
Convite
Meu nome é Juliana Martins de Souza e gostaria de convidá-la(o) para
participar da coleta de dados do meu projeto de doutorado que tem como
objetivo, nesta fase, validar o conceito do termo desenvolvimento infantil e
a revisão dos diagnósticos de enfermagem da NANDA-I . Se você
concordar em participar deverá assinar o termo de consentimento livre
esclarecido e responder o questionário a seguir, no verso desta folha você
encontrará outras informações. Esta carta convite com o Termo de
Consentimento deverá ficar com você e os questionários poderão ser
entregues a qualquer momento para a pesquisadora ou na recepção do
evento. Caso queira receber resultados da pesquisa e participar da próxima
etapa de validação do conceito de desenvolvimento infantil, entrar em
contato pelo email: jumartins@usp.br. Obrigada!

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
Meu nome é Juliana Martins de Souza. Sou enfermeira, aluna de doutorado
da Escola de Enfermagem da USP, e estou realizando uma pesquisa sobre
desenvolvimento infantil, sob orientação da Professora Maria De La Ó
Ramallo Veríssimo. Este estudo tem como objetivo realizar análise de
conceito do termo desenvolvimento infantil e revisão dos diagnósticos de
enfermagem da NANDA-I relativos ao desenvolvimento infantil. Em fases
anteriores do estudo, o conceito “desenvolvimento infantil” foi construído
tendo por base a literatura científica e a compreensão de profissionais
envolvidos com ações de promoção do desenvolvimento infantil acerca do
termo, bem como foram revisados os diagnósticos da NANDA-I. Nesta fase,
o conceito elaborado e os diagnósticos revistos serão submetidos à análise
por enfermeiros com experiência em saúde da criança. Sendo assim,
gostaríamos de contar com sua contribuição, respondendo o formulário em
anexo. Na apresentação do relatório da pesquisa, serão seguidos passos para
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garantir o anonimato dos participantes. Cada um dos participantes tem total
liberdade de recusar ou retirar seu consentimento a qualquer momento da
pesquisa, sem que isso implique em penalização. A desvantagem que o
participante pode ter em participar da pesquisa é o dispêndio de tempo e a
vantagem é contribuir para o aprimoramento do conhecimento da profissão.
Este termo será assinado em duas vias, sendo uma do participante e uma da
pesquisadora. O projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética em
Pesquisa da Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo.
Qualquer questão, dúvida, esclarecimento ou reclamação sobre os aspectos
éticos dessa pesquisa, favor entrar em contato com o referido Comitê (Av.
Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, n° 419, São Paulo-SP, telefone: (11)-3061
7548, e-mail: edipesq@usp.br). Caso sinta necessidade de contatar a
pesquisadora responsável, em qualquer momento do trabalho, poderá fazêlo pelo telefone (19) 99341 9074 ou email: jumartins@usp.br. Ciente destas
informações, concorda em participar do estudo?
Concordo em participar como informante na coleta de dados para essa
investigação.
Assinatura:____________________________________Data:___/___/____

Pesquisadoras:
____________________
Juliana Martins de Souza

____________________________
Maria De La Ó R. Veríssimo
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APÊNDICE K
Síntese da proposta diagnóstica
A NANDA-I apresenta 02 diagnósticos de enfermagem que abordam o Desenvolvimento
Infantil. Este estudo propõe a revisão destes diagnósticos e a proposta de um novo
diagnóstico. A seguir apresento os diagnósticos atuais da NANDA-I que você pode
consultar para responder o questionário caso sinta necessário. Os questionários para coleta
de dados já apresentam a proposta dos diagnósticos revisados.

Atraso no crescimento e desenvolvimento* (00111) (1986)
Domínio 13: Crescimento/desenvolvimento
Classe 1: Crescimento Classe 2: Desenvolvimento
Definição Desvios em relação aos padrões do grupo etário.
Características definidoras
•
Afeto embotado
•
Incapacidade em desempenhar
atividades de autocontrole
•
Atraso em desempenhar habilidades
apropriadas à idade
típicas do grupo etário
•
Incapacidade de realizar atividades
•
Crescimento físico alterado
de autocuidado apropriadas à idade
•
Desatenção
•
Tempo de reação diminuída
•
Dificuldade em desempenhar
habilidades típicas do grupo etário
Fatores relacionados
•
Consequencias de incapacidade física
•
Dependência prescrita
•
Cuidado inadequado
•
Indiferença
•
Deficiências ambientais
•
Múltiplos cuidadores
•
Deficiências de estimulação
•
Responsividade inconsistente
•
Separação de pessoas significativas
*Este diagnóstico será retirado da Taxonomia da NANDA-I na edição de 2015-2017, a não ser que seja feita mais
investigação para separar os focos do diagnóstico de (1) crescimento e (2) desenvolvimento em dois conceitos
diagnósticos separados.

Risco de atraso no desenvolvimento (00112) (1998)
Domínio 13: Crescimento/desenvolvimento
Classe 2: Desenvolvimento
Definição Risco de atraso de 25% ou mais em uma ou mais áreas do comportamento social ou
autorregulador, ou em habilidades cognitivas, de linguagem e motoras grossas ou finas
Fatores de risco
Ambientais
•
Economicamente desfavorecido
•
Violência
Do cuidador
•
Abuso
•
Doença mental
•
Dificuldade de aprendizagem
•
Grave incapacidade de
Individuais
aprendizagem
•
Abuso de substâncias
•
Convulsões
•
Fracasso para desenvolver-se
•
Criança adotada
•
Lesão cerebral (p. ex., hemorragia
•
Criança em instituição infantil
•
Dependente de tecnologia
no período pós natal, síndrome do
•
Desastre natural
bebê sacudido,abuso, acidente)
•
Distúrbios congênitos
•
Nutrição inadequada
•
Distúrbios genéticos
•
Otite média freqüente
•
Doença crônica
•
Prejuízo na audição
•
Efeitos adversos relacionados ao
•
Prejuízo na visão
tratamento (p. ex., quimioterapia,
•
Prematuridade
radioterapia, medicamentos
•
Envenenamento por chumbo
•
Teste para detecção de
Pré natais
substâncias positivo
•
Abuso de substâncias
•
Transtornos de comportamento
•
Analfabetismo
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•
•
•
•
•

Cuidado pré natal ausente
Distúrbios genéticos
Economicamente desfavorecido
Gravidez não desejada
Gravidez não planejada

•
•
•
•
•
•
•

Cuidado pré natal insatisfatório
Cuidado pré natal tardio
Distúrbios endócrinos
Idade materna inferior a 15 anos
Idade materna superior a 35 anos
Infecções
Nutrição inadequada
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ANEXO 1
Aprovação do Comitê de Ética da Escola de Enfermagem da USP
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