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RESUMO 

 

O uso das diferentes tecnologias aplicadas à promoção dos cuidados de enfermagem é 

pertinente para prestação de uma assistência qualificada. O uso de diagnósticos de 

enfermagem, mais do que integrar o processo de sistematização da assistência, é um meio de 

promover o cuidado efetivo à saúde das populações. Assim, objetivou-se avaliar as 

características definidoras do diagnóstico de enfermagem “Disposição para autocontrole da 

saúde melhorado” em escolares de Picos-Piauí. Para tanto, utilizou-se de um estudo do tipo 

descritivo, comparativo, transversal e de abordagem quantitativa, realizado em duas escolas 

estaduais situadas na cidade de Picos, no estado do Piauí, no período de março a junho de 

2015 com 54 adolescentes. Uma das escolas teve 4 participações semanais dos alunos no 

programa “Em Sintonia com a Saúde” através da web rádio Associação dos Jovens de Irajá 

(AJIR), a outra escola não teve nenhum tipo de contato com o programa, servindo de 

comparativo.  Na segunda etapa da pesquisa que verificou-se a presença das características 

definidoras do diagnóstico realizada através de um formulário semiestruturado com os alunos 

que participaram e não participaram das exibições do programa. A análise estatística das 

variáveis foi efetuada pelo pacote estatístico IBM SPSS
® 

versão 20.0 e pelas inferências de 

um enfermeiro com experiência em diagnóstico de enfermagem. O estudo foi aprovado por 

comitê de Ética em Pesquisa com parecer nº 11043817-5. A população apresentou-se 

predominantemente do sexo feminino, solteiras, com idade entre 14-15 anos, 

autodenominadas pardas, residindo com os pais, com renda entre 1-2 salários mínimos e 

somente estudando. O diagnóstico “Disposição para autocontrole da saúde melhorado” esteve 

presente em 37% dos adolescentes que participaram do programa. Entre as características 

definidoras com maior frequência no público participante em relação ao não participante, 

destacam-se: Escolhas do dia a dia adequadas para atendimento das metas (37%) e Expressa 

desejo de controlar a doença (92,6%). Não houve valores de sensibilidade diagnóstica 

significativos. As principais características definidoras mais específicas para o diagnóstico 

estudado foram: “Escolhas do dia a dia adequadas para atendimento das metas”, seguido dela 

merecem destaque a “Expressa pouca dificuldade com o regime de terapêutico prescrito” e 

“Não há aceleração inesperada dos sintomas da doença” que também tiveram valores 

significativos. O estudo revelou-se significativo, pois propiciou a validação das características 

já existentes do diagnóstico de enfermagem estudado, preencheu as lacunas existentes nesse 

diagnóstico e promoveu fortalecimento ao cuidado no âmbito escolar. Espera-se que 

profissionais de enfermagem utilizem dos achados aqui descritos para inferir de forma mais 

adequada este diagnóstico de enfermagem 

 

Palavras-chave: Diagnóstico de Enfermagem. Adolescente. Tecnologia. Enfermagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The use of different technologies applied to the promotion of nursing care is appropriate to 

provide a qualified assistance. The use of nursing diagnoses, rather than integrate the process 

of systematization of care, is a means of promoting effective care the health of populations. 

The objective was to evaluate the defining characteristics of the nursing diagnosis 

"Willingness to self the improved health" in school Picos-Piauí. Therefore, we used a 

descriptive study, comparative, cross and quantitative approach, carried out in two public 

schools located in the city of Picos, state of Piauí, in the period from March to June 2015 with 

54 adolescents. One of the schools had weekly student participation in the program "In Tune 

with Health" through the web radio Association of Youth Irajá (AJIR), the other school did 

not have any kind of contact with the program, serving comparative. In the second stage of 

the research it was found that the presence of the defining characteristics of the diagnosis 

made through a semi-structured form with the students who participated and did not 

participate in the program views. Statistical analysis of the variables was performed by IBM 

SPSS version 20.0 statistical package and the inferences of a nurse with experience in nursing 

diagnosis. The study was approved by the Research Ethics Committee with opinion number 

11043817-5. The population made up predominantly female, single, aged 14-15 years, self-

declared brown, living with parents, with incomes between 1-2 minimum wages and only 

studying. Diagnosis "provision for the improved health self" was present in 37% of 

adolescents who participated in the program. Among the defining characteristics more 

frequently in the participating public in relation to non-participating, are: Daily chooses 

appropriate to meet the targets (37%) and expresses desire to control the disease (92.6%). 

There were no significant diagnostic sensitivity values. The main more specific defining 

characteristics for diagnosis were studied: “Daily chooses appropriate to meet the targets”, 

following, it’s worth mentioning the "Express little trouble with the prescribed therapeutic 

regimen" and "No unexpected acceleration of the symptoms of disease "which also had 

significant values. The study proved significant because it led to the validation of the existing 

characteristics of the nursing diagnosis studied, filled the gap in this diagnosis and promoted 

strengthening care in schools. It is expected that nurses use of the above findings to infer the 

most appropriate form of this nursing diagnosis 

 

Keywords: Nursing Diagnosis. Teenager. Technology. Nursing. 
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1 INTRODUÇÃO   

 

O cuidar, executado pela Enfermagem, pode ser compreendido como um processo 

que abrange e produz atitudes, ações e comportamentos que se amparam no conhecimento 

científico, cultural, técnico, econômico, político, pessoal e psicoespiritual, no intuito de 

manter, promover e/ou recuperar a saúde (MAIA; ERDMANN; CARRARO; RADUNZ, 

2003). Com o surgimento da fundamentação científica houve o reconhecimento da 

manifestação tecnológica do cuidado, tanto quanto processo como produto (ROCHA; 

PRADO; WALL; CARRARO, 2008).  

A promoção dos cuidados de enfermagem e o uso das diferentes tecnologias estão 

associados, uma vez que para prestação de uma assistência qualificada a enfermagem pode 

contar com uso de tecnologias do cuidado. Ao deparar-se com uma situação em que é 

fundamental o cuidado de enfermagem, se faz necessário primeiramente saber qual a 

finalidade daquele cuidado para então compreender qual tecnologia será utilizada. 

As Tecnologias da Comunicação e Informação (TIC) são recursos tecnológicos 

que permitem, por meio do uso e da aplicação de hardwares, softwares e da telecomunicação, 

dentre outros, a criação, a troca e armazenamento de informações (PARNAIBA; GOBBI, 

2010). A presença das tecnologias na rotina da enfermagem é imprescindível e o seu 

desenvolvimento é inevitável e importante para o desenvolvimento da profissão e da prática 

do cuidado humano. Essas tecnologias, quando realizadas e administradas de forma adequada 

fortalecem a prática do cuidado ao ser humano em múltiplas esferas (BAGGIO; ERDMANN; 

SASSO, 2010).  

Para melhor descrever o atual uso das tecnologias, destaca-se uma pesquisa 

realizada pelo Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística (IBOPE) no qual no ano de 

2013 por iniciativa do Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), com adolescentes 

de todas as regiões do Brasil, onde se constatou que 70% (15 milhões) dos adolescentes 

pesquisados estavam incluídos na vida digital, com isso, acredita-se que este público poderá 

ter benefícios diretos quando estes recursos tecnológicos forem utilizados como forma de 

motivação para o aprendizado quanto às informações de saúde.  

A adolescência é uma fase de importante relevância dentro do processo de 

desenvolvimento e crescimento do ser humano, tendo em vista as inúmeras mudanças 

biológicas, psicológicas e sociais, o que resulta em necessidades de cuidados específicos para 

esta fase da vida (MARQUES; NÓBREGA; SILVA, 2012).  
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Antes, pelo fato da adolescência ser vista como um dos períodos mais sadios do 

ciclo vital e pelo pouco conhecimento que havia das suas características marcantes do 

desenvolvimento, os adolescentes não tiveram espaço definido nos programas de saúde 

(COLI, 2003). No entanto, hoje a assistência aos adolescentes tem aumentado enfaticamente 

devido às condições de saúde deste grupo tornarem-se um diferencial por conta da sua 

fragilidade frente às variadas formas de violência e aumento da incidência de mortalidade, 

principalmente por causas externas, o que proporciona o aumento do conhecimento relativo a 

esse grupo etário. 

Além do modo típico de agir dos adolescentes, os fatores externos possuem uma 

poderosa influência sobre a maneira como os adolescentes pensam e agem. Os valores e 

comportamento dos amigos vão ganhando importância na medida em que há um 

distanciamento natural dos pais em direção a uma maior independência, consequentemente, 

esse grupo populacional pode ficar fragilizado frente aos agravos provocados, por exemplo, 

pelo uso abusivo de álcool e outras drogas, violência, infecções sexualmente transmissíveis 

(IST) e Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS), gravidez não planejada, início ou 

estabelecimento de doenças crônicas, o que interferirá no seu crescimento e desenvolvimento 

(BRASIL, 2010).  

Por meio de um alicerce teórico-prático, pode-se propiciar uma assistência 

direcionada às necessidades reais dos adolescentes. Uma vez fornecidas as informações sobre 

doenças e agravos, será facilitada a melhora do seu estado saúde/doença através do 

conhecimento, evitando-se o agravamento da sua condição. Promover a saúde de jovens e 

adolescentes exige a percepção de que os comportamentos que são iniciados nesta fase 

repercutirão durante toda vida, pois ecoarão no seu desenvolvimento integral enquanto 

pessoa. 

Diante disso, dentre as etapas do processo de enfermagem (PE) estão os 

diagnósticos de enfermagem (DE) que constituem a base para implementação das 

intervenções de enfermagem. Segundo o Conselho Federal de Enfermagem (COFEN), os DE 

são uma importante ferramenta da Enfermagem, em razão de proporcionar o conhecimento da 

realidade do sujeito por meio da identificação dos riscos e necessidades de saúde do 

indivíduo, favorecendo o planejamento intervenções de cuidado no campo individual, familiar 

e/ou comunitário, e em todos os níveis de atenção à saúde (COFEN, 2009). 

Tomando por referencial teórico a taxonomia da NANDA-I, no ano de 2002 foi 

introduzido o diagnóstico de enfermagem “Disposição para autocontrole da saúde melhorado” 

sendo publicado na taxonomia II da NANDA do referido ano, no domínio Promoção da 
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Saúde e, na classe Controle da Saúde. Este DE é definido como um padrão de regulação e 

integração à vida diária de um regime terapêutico para o tratamento de doenças e suas 

sequelas que é suficiente para alcançar os objetivos relacionados à saúde, e que pode ser 

fortalecido. Ainda, possui como características definidoras (CD): Descreve redução de fatores 

de risco; Escolhas do dia a dia adequadas para o atendimento de metas; Expressa desejo de 

controlar a doença; Expressa pouca dificuldade com o regime de tratamento prescrito; Não há 

aceleração inesperada dos sintomas da doença. E, até a última publicação da NANDA-I, não 

apresenta nenhum fator relacionado (HERDMAN, 2013). 

No entanto, apesar do empoderamento do autocuidado ser uma das metas da 

enfermagem (SILVA et al., 2009), percebe-se que poucos são os estudos com o uso deste 

diagnóstico, especialmente na população de adolescentes. Diante disso, há a necessidade de 

conhecer a presença das características definidoras do DE disposição para autocontrole da 

saúde melhorado, evidenciada pelo conteúdo do discurso dos adolescentes, justificando sua 

importância pela falta de dados sobre este assunto e pelo fato de trazer melhorias para prática 

clínica baseada em evidências, acredita-se que a inserção de uma TIC, como uma web rádio 

que transmitirá informações educativas, são importantes meios de prevenção dos problemas 

específicos dessa fase de vida, contribuindo para a melhora no conhecimento dessa 

população.  
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Geral 

 

 Avaliar a presença do diagnóstico de enfermagem “disposição para autocontrole da 

saúde melhorado (00162)” e suas características definidoras em escolares de Picos-

Piauí. 

2.2 Específicos 

 

 Apresentar o perfil dos participantes da pesquisa; 

 Comparar a presença do DE “disposição para autocontrole da saúde melhorado” e suas 

CD entre os adolescentes escolares que assistiram ao programa “Em Sintonia com a 

Saúde” com os que não assistiram; 

 Avaliar as medidas de especificidade e de sensibilidade das características definidoras 

do DE “disposição para autocontrole da saúde melhorado”. 
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3 REVISÃO DE LITERATURA 

 

Neste capítulo será abordada uma síntese dos estudos desenvolvidos e apontados 

na literatura científica acerca da temática em questão, incluindo o uso das tecnologias na 

enfermagem, o DE disposição para autocontrole da saúde melhorado e saúde do escolar. 

Os estudos aqui descritos foram selecionados a partir diversificadas leituras sobre 

a temática e pesquisas na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) no período de abril à maio de 

2015, utilizando os descritores: enfermagem, tecnologia biomédica, diagnóstico de 

enfermagem e saúde escolar. 

 

3.1 Tecnologias na enfermagem  

Tecnologia se refere a um grupo de informações organizadas, oriundas de 

múltiplas fontes, obtidas por meio de diversos métodos, para a produção de bens e serviços. 

Inclui pessoas, por exemplo, como aquelas envolvidas na concepção, disseminação e uso de 

tecnologia, que são os enfermeiros, médicos, pacientes, consumidores de serviços de saúde 

em geral, técnicos, vendedores e pessoal de manutenção. Engloba os instrumentos como 

ferramentas e maquinismo, desde termômetros até scaners de tomografia computadorizada. E 

inclui técnicas que dizem respeito aos procedimentos que utilizam instrumentos para uso 

clínico, tais como cateterismo cardíaco, punção venosa e cirurgia (OLIVEIRA, 2002). 

E a tecnologia em enfermagem compreende o conhecimento humano de natureza 

científica e/ou empírica, de forma sistematizada e que requer a presença humana, visa à 

qualidade de vida e se concretiza no ato de cuidar, considerando a questão ética e o processo 

reflexivo (MEIER, 2004).  

Segundo Merhy (2005) as tecnologias do cuidar são classificadas em: duras, 

leves-duras e leves. As tecnologias duras se referem aos equipamentos, máquinas e material 

concreto utilizado no ato de cuidado em saúde. A tecnologia leve-dura corresponde a uma 

tecnologia menos dura do que os aparelhos e as ferramentas de trabalho, e que está sempre 

presente nas atividades de saúde, a exemplo dos saberes profissionais estruturados, como a 

epidemiologia, a clínica e os conhecimentos dos profissionais que compõem a equipe de 

saúde. As tecnologias leves correspondem às relações baseadas na comunicação e no 

acolhimento objetivando o estabelecimento de vínculos e a autonomização. 

Nos últimos anos temos testemunhado um processo de transformação e de 

inovação tecnológica sem precedentes na área da saúde. Uma grande proporção das técnicas, 

instrumentos, meios diagnósticos e terapêuticos foram desenvolvidos e estão sob constante 
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aprimoramento (SALVADOR et al., 2011). E a enfermagem tem acompanhado este processo 

de inserção das tecnologias computacionais e vem se renovando na medida em que procura 

adaptá-las às suas necessidades, a título de exemplo, o desenvolvimento de web sites ou 

softwares educacionais (MARQUES, MARIN, 2002). 

Atualmente, as unidades de saúde vêm sendo destacadas por grandes avanços 

científicos, por conta do uso de tecnologias e técnicas cada vez mais sofisticadas. Todavia, 

apesar de todos os recursos tecnológicos e humanos que existem neste ambiente, eles ainda 

são insuficientes para resolver grande parte dos problemas de saúde das pessoas (SILVA; 

ALVIM; FIGUEIREDO, 2008).  

Um dos motivos que justifica esta incongruência é a visão de que tecnologia se 

abrevia em máquinas de última geração, o que dificulta a percepção de que quando se fala em 

trabalho em saúde não se refere unicamente ao conjunto de máquinas usadas nas ações de 

saúde com os pacientes (MERHY, 1998). 

Sabe-se que a tecnologia tem relevante importância na construção de processos 

educativos em saúde, dado que busca, superar o modelo tradicional, para o foco da co-

produção de saber e autonomia (GUBERT et al., 2009) 

As TIC também merecem destaque no ambiente escolar, visto que servem de 

amparo ao estudo e favorece a aprendizagem trazendo o conhecimento de forma mais 

estruturada. Estudar e utilizando as tecnológicas de informação, modificando o que é 

complicado em útil, pratica em dinâmica além de ser mais criativo, é estimulante (SOUZA; 

SOUZA, 2010). 

Pode-se afirmar que os avanços tecnológicos incidem de forma importante na área 

da saúde, em particular na do adolescente. Pesquisas realizadas com este público frente à 

realidade da comunicação proveniente do progresso das tecnologias evidenciaram que a 

incursão das mídias e o uso das tecnologias no cotidiano moldam gradativamente o 

comportamento intelectual e afetivo. Nos dias de hoje, os jovens apresentam outras demandas, 

relacionamentos, percepções, além dos conhecimentos que muitas vezes são vazios de sentido 

que lhes são transmitidos por meio de livros e das escolas, organizados de maneira racional e 

linear. Sendo assim, com o uso das TIC são fornecidas outras formas de aprender, sentir, 

perceber e compreender, devendo ser considerado as relações, afetividade, valores e 

imaginação. São alternativas de aprendizagem que os ajudam a escolher, participar e interagir 

nas estruturas sociais e educativas (PORTO, 2006).  

Enquanto tecnologia do cuidado, o PE também pode ser visto como um modelo 

metodológico ou instrumento tecnológico que guia a prática profissional e assume aspectos de 
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prática reflexiva do enfermeiro sobre os significados contidos em suas ações, transações e 

reações com os clientes. Desse modo, possibilita-lhe mudar seu raciocínio, julgamento e 

ações, transformando o modo de pensar para uma mudança na prática (GARCIA; 

NÓBREGA; CARVALHO, 2004). Garcia e Nóbrega (2009) referem que estes elementos são 

inerentes à prática profissional, pois contribuem para o desenvolvimento de sistemas de 

classificação de conceitos que fazem parte da linguagem da enfermagem.  

 

3.2 Disposição para autocontrole da saúde melhorado 

Inúmeros autores têm mencionado que os diagnósticos de enfermagem 

representam uma valiosa fonte de conhecimento científico para a Enfermagem, sendo 

primordial para o planejamento da assistência que vai ser prestada ao paciente (POMPEO; 

ROSSI; GALVÃO, 2009; GALDEANO; ROSSI; PEZZUTO, 2004). 

A autora Lunney (2011) relata que o diagnóstico de respostas a problemas de 

saúde e/ou processos de vida, é uma atribuição significativa do enfermeiro, porque estas 

respostas interferem no estado de saúde e guiam o cuidado de enfermagem.  

O vocábulo “diagnósticos de enfermagem” foi introduzido pela primeira vez no 

Brasil na segunda metade dos anos de 1960, por Wanda Aguiar Horta, e constituiu uma das 

etapas do PE já propostas pela referida autora há 55 anos atrás (TANURE; GONÇALVES, 

2009). Assim, ao contrário do que muitos o percebem, o diagnóstico de enfermagem não é 

algo novo no Brasil. 

O DE disposição para autocontrole da saúde melhorado, pertence ao domínio 1 - 

Promoção da Saúde e à classe 2 - Controle da saúde da NANDA-I e é definido como um 

padrão de regulação e integração à vida diária de um regime terapêutico para o tratamento de 

doenças e suas sequelas que é suficiente para alcançar os objetivos relacionados à saúde, e 

que pode ser fortalecido. 

Possui como CD: Descreve redução de fatores de risco; Escolhas do dia a dia 

adequadas para o atendimento das metas; Expressa desejo de controlar a doença; Expressa 

pouca dificuldade com o regime de tratamento prescrito; Não há aceleração inesperada dos 

sintomas da doença. As CD são um conjunto de sinais e sintomas que confirmam a presença 

de determinado diagnóstico, além disso, são evidências clínicas que necessitam ser estudadas 

quanto à representação na prática (ALITI et al., 2011; GUIMARÃES; BARROS; 

GUTIERREZ, 2000) 
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Vale frisar que estudos que evidenciassem este diagnóstico com adolescentes e/ou 

escolares não foram encontrados, mas há alguns estudos que foram publicados com outros 

contextos avaliando a presença deste DE.  

Inicia-se destacando um estudo descritivo realizado por Zapelini (2013) em um 

serviço de referência estadual de cardiologia em Santa Catarina com pacientes com a intenção 

de compreender como se estabeleceram as relações entre as pessoas com doença arterial 

coronariana e sua rede de cuidado, na perspectiva dessas pessoas. Este estudo de abordagem 

qualitativa identificou em 33,3% dos participantes o DE disposição para autocontrole da 

saúde melhorado, acreditando que a busca do cuidado e as mudanças no estilo de vida são os 

principais fatores para promoção de atitudes positivas para a saúde. 

Outra pesquisa realizada por Ximenes (2013) e que teve como amostra pacientes 

acometidos por infarto agudo do miocárdio (61), insuficiência cardíaca (37) e doença arterial 

coronariana (25), foram entrevistados por meio de formulário, verificou em 34,2% a presença 

do DE disposição para autocontrole da saúde melhorado, o que é associado à motivação dos 

pacientes para o enfrentamento e controle da doença, e a procura para a integração de um 

regime terapêutico à sua condição de vida e de saúde. 

3.3 Saúde do escolar 

A escola tem o compromisso de desenvolver o processo de ensino-aprendizagem, 

realizando um papel importante na formação e atuação das pessoas em todos os campos da 

vida social. Em conjunto com outros espaços sociais, ela desempenha papel essencial na 

formação dos estudantes, na assimilação e construção da cidadania e no acesso às políticas 

públicas. Destarte, pode tornar-se locus para ações de promoções da saúde para crianças, 

adolescentes e jovens adultos (DEMARZO; AQUILANTE, 2008). 

Nos últimos anos, a percepção dos países sobre a definição e a prática de saúde 

escolar e de promoção da saúde tem sido mudadas. Nos anos 80, a opinião do setor de 

educação com relação ao setor de saúde de que este não fazia uso da escola como uma aliada 

e parceira tornou-se mais contundente. Concomitantemente, os resultados de vários estudos 

apontaram que a educação para a saúde, fundamentada no modelo médico tradicional e focada 

no controle e na prevenção de doenças, é pouco eficiente para estipular mudanças de atitudes 

e opções mais saudáveis de vida que reduzam as situações de risco à saúde de crianças, 

adolescentes e jovens adultos (BRASIL, 2006). 

O campo da Saúde Escolar contempla ações que envolvem a saúde geral da 

criança e do adolescente em idade escolar, dentro e fora da entidade e deve contar também 
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com a participação da família, comunidade e órgãos governamentais (SISTON; VARGAS, 

2007). Ferriani e Gomes (1997) reconhece a escola como espaço privilegiado para formação 

do cidadão e do homem, com isso conclui-se que o aluno saudável aprende mais rápido e de 

forma melhor. 

A escola é desafiada a introduzir estratégias pedagógicas que englobem 

linguagens e práticas relacionadas ao cotidiano dos adolescentes, de modo a tornar este 

processo prazeroso e participativo, proporcionando condições a este público para apropriação 

crítica de conhecimentos sobre saúde, dos quais as reflexões e discussões repercutam em sua 

vida em sociedade (IERVOLINO, 2000). 

A atuação do enfermeiro no ambiente escolar torna possível e é determinante para 

a atenção aos processos de promoção em saúde ao suscitar ações, estimular debates técnicos, 

promover discussões, e apresentar sua perspectiva em relação aos processos de saúde e 

doença, além de fortificar as relações sociais entre os profissionais da educação, da saúde e 

dos escolares. O enfermeiro torna-se responsável pelo cuidado e observação da rotina escolar, 

reparando nos problemas encontrados e suas possíveis soluções (RASHE; SANTOS, 2013). 
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4 METODOLOGIA 

 

4.1 Tipo de estudo 

Trata-se de um estudo descritivo, comparativo, transversal com abordagem 

quantitativa. Segundo Gil (2010) as pesquisas descritivas tem como principal objetivo a 

descrição das características de determinada população ou fenômeno ou, então, o 

estabelecimento de relações entre variáveis. Rouquayrol e Gurgel (2013) afirmam que o 

estudo transversal são investigações de caráter instantâneo, em que a produção do dado é 

realizada em um determinado ponto do tempo.  

Este tipo de estudo aparenta ter grande relevância por considerar os objetivos 

propostos e fornecer informações de prevalência sobre o diagnóstico pesquisado, pois 

permitiu aprofundar cada CD estudada. 

 

4.2 Local e período do estudo 

A rede de ensino de Picos é composta por escolas públicas e particulares, desde o 

ensino infantil, fundamental, médio e superior. Atualmente, tem-se nas escolas municipais o 

ensino fundamental e nas estaduais o ensino fundamental e médio. A cidade de Picos dispõe 

de 11 escolas privadas, 73 escolas municipais e 20 estaduais, onde 43 estão situados na zona 

urbana e 61 na zona rural. 

A pesquisa foi realizada em duas escolas estaduais situadas na cidade de Picos, no 

estado do Piauí, no período de março a junho de 2015. Por o ambiente escolar ser o local onde 

se encontra reunido um grande número de alunos na faixa etária pretendida no estudo, e por a 

escola pública ser a instituição de ensino mais procurada por grande parcela da população, 

optou-se por esse tipo de instituição. 

 

4.3 População e amostra 

A população foi constituída de estudantes matriculados nas referidas escolas, que 

cursavam o 9º ano, de ambos os sexos e supostamente sadios. Trata-se de uma amostra por 

conveniência que segundo Polit e Beck (2011), este tipo de seleção amostral envolve o uso de 

pessoas mais convenientes disponíveis como participantes. 

Entretanto, dentre estes, para melhor controlar os possíveis vieses de pesquisa, 

destacamos que se aplicou critérios de exclusão e inclusão. Os estudantes que assistiram a 

exibição do programa “Em Sintonia com a Saúde” foram selecionados segundo os seguintes 

critérios de inclusão: Estar matriculado e frequentar regularmente a escola pesquisada e 
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participar das exibições do programa através da web rádio. Já os alunos que não participaram 

de um total igual ou maior que 50% de exibições do programa foram excluídos da pesquisa. 

Enquanto para os estudantes da escola em que não houve exibição do programa, empregaram-

se os seguintes critérios de inclusão: Estar matriculado, frequentar regularmente a escola 

pesquisada e não ter tido nenhum contato com o programa “Em Sintonia com a Saúde”. A 

amostra de estudantes foi estratificada por escolas, como mostrado no Quadro 1. 

Quadro 1: Estratificação de estudantes por escolas. Picos, 2015 

Escola População Amostra 

Participante 34 27 

Não participante 48 27 

Fonte: Dados da pesquisa, 2015. 

4.4 Coleta de dados 

Antes de iniciar a coleta de dados houve uma reunião tanto com a diretora da 

escola que iria participar do programa quanto com o diretor da escola que não participou para 

apresentação do projeto e esclarecimento de riscos e benefícios e busca de autorização da 

pesquisa. 

A coleta de dados aconteceu nas próprias escolas para facilitar a adesão dos 

alunos, no período de abril a junho de 2015. 

Dentre as variáveis, observou-se a influência da transmissão da webrádio AJIR. A 

web rádio foi criada por jovens da AJIR (Associação dos Jovens de Irajá) e é uma das 

milhares de ferramentas disponíveis na grande rede virtual. Ela oferece programas com 

conteúdos de música, como também desenvolve atividades para a formação acadêmica do 

curso de Graduação em Enfermagem, educação permanente em saúde para os profissionais de 

saúde, e educação em saúde para adolescentes escolares. A web rádio AJIR hospeda vários 

programas, sendo o “Em Sintonia com a Saúde” um dos principais da programação. 

Inicialmente os alunos participaram de 4 exibições semanais do programa “Em 

Sintonia com a Saúde”, este é exibido ao vivo todas as quartas-feiras no horário das 16:00h às 

17:00h, com a transmissão de entrevistas com especialistas em saúde, formando uma 

estratégia de educação em saúde articulada com escolas públicas, através de um canal de 

comunicação digital da extensão universitária, a web rádio AJIR (www.ajir.com.br), em que 

no decorrer das transmissões semanais as dúvidas e inquietações dos ouvintes podem ser 

enviadas por softwares de comunicação livre como o Whatsapp, Skype ou pelo mural de 
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recados situado no web site da rádio. Os temas exibidos nas apresentações semanais foram: 

tuberculose, sexualidade, relações de gênero e diversidade sexual. 

Após, a exibição dos 4 programas foi iniciada a segunda etapa da pesquisa que se 

refere à coleta de dados para avaliação da presença das características definidoras do 

diagnóstico “disposição para autocontrole da saúde melhorado”, esta realizada através de um 

formulário semiestruturado com os alunos que participaram e não participaram das exibições 

do programa (APÊNDICE A). 

4.5 Análise dos dados 

Os dados foram tabulados e analisados através do programa estatístico Statitical 

Package for the Social Sciences (SPSS) versão 20.0, o mesmo foi usado para o tratamento dos 

dados, sendo a análise efetuada por meio de estatística descritiva. A análise foi feita pela 

autora deste estudo e por um estatístico com experiência em análise de dados em saúde. 

Após a tabulação dos dados, um enfermeiro com experiência na assistência e 

pesquisa com adolescentes e uso de taxonomias de enfermagem foi selecionado para avaliar a 

presença do diagnóstico em cada um dos participantes da pesquisa. O enfermeiro foi 

selecionado dentre os integrantes de um grupo de estudos em diagnóstico em enfermagem da 

Universidade Federal do Ceará (UFC). Porém, observou-se o alcance dos critérios mínimos: 

experiência teórica e prática em diagnósticos de enfermagem de promoção da saúde e com 

público de adolescentes. Após a inferência do diagnóstico os dados retornaram para o 

estatístico realizar a análise dos valores de sensibilidade e de especificidade. 

Os dados também foram transcritos para o banco de dados conforme descrito nas 

definições que estão situadas no Quadro 2, destaca-se que este quadro foi criado pela 

pesquisadora deste estudo e foi revisado por 2 enfermeiros, antes de ser aplicado: 

Quadro 2 - Conceitos, presença e ausência das CD do DE avaliado. 
Característica 

definidora 

Definição 

conceitual 

Definição 

operacional 

Presença Ausência 
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Descreve redução 

dos fatores de 

risco 

É definido como o 

relato de redução de 

um atributo ou 

exposição que 

aumente a 

probabilidade de 

ocorrência da 

doença ou de outro 

desfecho de 

interesse. (MUÑOZ, 

TOWSEND, 1998) 

Indivíduo relata 

escolhas de 

alimentos não 

industrializados, 

realização de 

atividades física, 

não uso de álcool e 

tabaco. 

Estará presente caso 

o indivíduo assinale 

três dos quatros 

critérios avaliados, 

a saber: outros tipos 

de alimentos que 

não sejam 

industrializados, 

pratique algum tipo 

de exercício físico, 

não faça uso de 

bebidas alcóolicas e 

nem do tabaco.   

Estará ausente se o 

indivíduo não 

obedecer nenhum 

dos critérios 

estabelecidos para 

inferir a presença 

desta CD. 

Escolhas do dia a 

dia adequadas 

para o 

atendimento das 

metas 

Definido como 

escolhas 

comportamentais 

dos quais os 

indivíduos 

protegem, mantém e 

promovem o 

próprio estado de 

saúde em busca de 

atingir metas de 

controle da saúde. 

Segue as metas 

propostas pelo 

profissional de 

saúde, no sentido de 

quantidade e tempo 

proposto, com 

vistas a atender 

suas necessidades 

de tratamento. 

O indivíduo relata 

que faz algum tipo 

de exercício físico e 

segue alguma dieta 

alimentar 

equilibrada. 

Caso o indivíduo 

relate não fazer 

nenhuma ação que 

promova, mantenha 

ou proteja seu 

estado de saúde, ou 

caso realize, o faça 

da maneira 

incorreta, essa CD 

será definida como 

ausente. 

Expressa desejo 

de controlar a 

doença 

Refere-se a uma 

série de esforços e 

intervenções 

integradas, visando 

prevenir, 

diagnosticar 

precocemente ou 

tratar um agravo à 

saúde, assim como 

limitar os danos por 

ele gerados 

(LÓPEZ-ACUÑA; 

ROMERO, 1984). 

Indivíduo identifica 

e importa-se com as 

complicações da 

doença e a vontade 

de controlá-la. 

O indivíduo relata 

sentir vontade de 

controlar a 

patologia que 

possui e a faz de 

maneira correta. 

Caso não possua 

nenhuma patologia 

no momento, porém 

ficou doente 

anteriormente e 

utilizou medidas 

que a controlou. 

Estará ausente caso 

o indivíduo não 

expresse nenhum 

desejo de controlar 

o seu estado de 

saúde ou não utilize 

medidas de 

controle. 
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Expressa pouca 

dificuldade com o 

regime de 

tratamento 

prescrito 

Refere-se ao 

alcance de 

recomendações dos 

prestadores de 

cuidados de saúde 

com pouca ou 

nenhuma 

dificuldade. 

(HAYNES; 

MCDONALD; 

GARG; 

MONTAGUE, 

2003) 

Indivíduo sabe 

mencionar 

medicamentos que 

está fazendo uso, 

dose e horário sem 

consultar receita 

médica  

prescrita, além de 

descrever medidas 

não farmacológicas, 

quando cabíveis. 

Estará presente caso 

haja o indivíduo 

relate que houve 

nenhuma ou pouca 

dificuldade em 

seguir algum 

tratamento 

(medicamentoso ou 

não). 

Caso o indivíduo 

demonstre muita 

dificuldade com o 

seguimento de um 

regime terapêutico 

a característica 

estará ausente. 

Não há aceleração 

inesperada dos 

sintomas da 

doença 

Significa quando a 

doença ou agravo 

que acomete ou 

acometeu o 

indivíduo mantém 

seu curso previsto 

sem que os sintomas 

apresentem-se mais 

intensos do que o 

esperado. 

É observado que 

não há aceleração 

fora do esperado 

para os padrões dos 

sintomas da doença. 

Estará presente, 

caso não haja 

aceleração dos 

sintomas da doença 

ou se os sintomas 

considerados como 

inesperados sejam 

do curso natural da 

patologia. 

Estará ausente, se o 

indivíduo relata que 

os sintomas se 

aceleraram de 

forma inesperada 

e/ou os sintomas 

descritos conferem 

com aceleração do 

esperado para 

aquela doença. 

 

4.6 Aspectos éticos 

O estudo foi realizado seguindo os pressupostos da Resolução 466/12 da 

Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP), que dispõe acerca das pesquisas 

envolvendo seres humanos. Essa resolução incorpora, sob a ótica do indivíduo e das 

coletividades, os referenciais básicos da bioética: autonomia, não maleficência, beneficência, 

justiça, entre outros, e visa assegurar os direitos e deveres que dizem respeito à comunidade 

científica, aos sujeitos da pesquisa e ao Estado (BRASIL, 2012).   

De acordo com a referida resolução o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE) foi assinado pelos pais ou responsáveis dos escolares que concordaram 

em participar da pesquisa, bem como o Termo de Assentimento Livre e Esclarecido (TALE) 

(APÊNDICE B e C), nos quais constavam informações detalhadas sobre o estudo, a liberdade 

de o participante desistir a qualquer momento e a garantia do anonimato (BRASIL, 2012) Em 

que uma via de cada um dos termos ficou com o pesquisador e outra com o participante.  



26 
 

Esse trabalho foi realizado em parceria com o Projeto de Extensão: “Em Sintonia 

com a Saúde” através da web rádio AJIR e foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da 

Universidade Estadual do Ceará (UECE), com o parecer positivo de número 11043817-5 

(ANEXO A).  
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5 RESULTADOS 

 

Os resultados ora apresentados se referem à análise das variáveis obtidas por meio 

da investigação realizada com 54 adolescentes estudantes do 9º ano de duas escolas estaduais 

de Picos. Para facilitar a compreensão do alcance de cada objetivo, optou-se pela divisão das 

descrições em três tópicos, a saber: 1) Caracterização socioeconômica dos estudantes; 2) 

Distribuição da prevalência das características definidoras do diagnóstico “Disposição para 

autocontrole da saúde melhorado”; 3) Descrição da presença ou ausência dos fatores 

relacionados, segundo a presença ou ausência da Disposição para autocontrole da saúde 

melhorado e 4) Apresentação da curva ROC, no sentindo de inferir valores de especificidade. 

Estes dados estão apresentados nas linhas a seguir: 

 

Tabela 1 - Caracterização socioeconômica dos adolescentes que participaram as exibições do 

programa “Em Sintonia com a Saúde”. Picos, 2015. 
Variáveis                                                                                                      f %  

Sexo                                        

Feminino                                                        

Masculino                

Faixa etária 

12-13 anos 

14-15 anos 

16-17 anos 

Cor (autoreferida) 

Branca 

Parda 

Negra 

Amarela 

Estado civil 

Solteiro(a) 

Casado(a) 

Moradia 

Pais 

Sozinho(a) 

Familiares 

Amigos 

Companheiro(a) 

 

17 

10 

 

63 

37 

 

 

2 

19 

6 

 

4 

15 

8 

0 

 

7,4 

70,4 

22,2 

 

14,8 

55,6 

29,6 

0 

 

 

Média:14,59 

 

 

27 

0 

 

14 

0 

13 

0 

0 

 

100 

0 

 

51,9 

0 

48,1 

0 

0 
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Renda familiar mensal 

< 1 salário mínimo 

Entre 1 a 2 salários mínimos 

Entre 2 a 4 salários mínimos 

> 4 salários mínimos 

Situação laboral 

Somente estuda 

Estuda e trabalha informalmente 

Estuda e trabalha formalmente 

 

0 

19 

8 

 

 

20 

7 

0 

 

0 

70,3 

29,6 

 

 

74,1 

25,9 

0 

 

 

Média: R$ 1.409,62 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2015. 

De acordo com os dados apresentados na Tabela 1, a maior parte dos adolescentes 

participantes do programa “Em Sintonia com a Saúde” era do sexo feminino (63%), possuíam 

idade na faixa de 14-15 anos (70,4%) com idade em média 14,59 anos, se autoreferiam pardos 

(55,6%), eram solteiros (100%), moravam com os pais (51,9%), porém com uma diferença 

discreta em relação aos que moravam com familiares (48,1%). As famílias dos adolescentes 

avaliados possuíam uma renda média de R$1.409,62. Os dados mostram também que em 

relação à situação laboral, aqueles que somente estudavam (74,1%) eram maioria.  

 

Tabela 2 - Caracterização socioeconômica dos adolescentes que não participaram as 

exibições do programa “Em Sintonia com a Saúde”. Picos, 2015. 
Variáveis                                                                                                      f %  

Sexo                                        

Feminino                                                        

Masculino                         

Faixa etária 

12-13 anos 

14-15 anos 

16-17 anos 

Cor (autoreferida) 

Branca 

Parda 

Negra 

Amarela 

Estado civil 

Solteiro(a) 

Casado(a) 

 

14 

13 

 

3 

22 

2 

 

8 

14 

5 

0 

 

27 

0 

 

51,9 

48,1 

 

11,1 

81,5 

7,4 

 

29,6 

51,9 

18,5 

0 

 

100 

0 

 

 

 

 

 

Média: 14,37 
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Moradia 

Pais 

Sozinho(a) 

Familiares 

Amigos 

Companheiro(a) 

Renda familiar mensal 

< 1 salário mínimo 

Entre 1 a 2 salários mínimos 

Entre 2 a 4 salários mínimos 

> 4 salários mínimos 

Situação laboral 

Somente estuda 

Estuda e trabalha informalmente 

Estuda e trabalha formalmente 

 

20 

0 

7 

0 

0 

 

74,1 

0 

25,9 

0 

0 

 

7 

10 

8 

2 

 

25,9 

37 

29,6 

  7,4 

 

 

 

Média: R$ 1.632,22 

23 

4 

0 

85,2 

14,8 

0 

Fonte: Dados da pesquisa, 2015. 

 

   

Já os dados da Tabela 2 evidenciam o perfil socioeconômico dos alunos que não 

tiveram nenhum tipo de contato com o programa “Em Sintonia com a Saúde”. Em que se 

pode constatar que havia predominância discreta do sexo feminino (51,9%). A maior parte 

possuía faixa etária entre os 14-15 anos (81,5%), com média de 14,37 anos, se autoreferiam 

de cor parda (51,9%), eram solteiros (100%), moravam com os pais (74,1%), a renda familiar 

era de em média R$ 1632,22 e somente estudavam (85,2%).  

 

Tabela 3 - Distribuição da prevalência do diagnóstico “Disposição para autocontrole da saúde 

melhorado” e suas características definidoras nos adolescentes escolares que participaram e 

não participaram do programa “Em Sintonia com a Saúde” (n = 27). Picos, 2015. 
Variáveis 

 

 

Diagnóstico de Enfermagem 

Disposição para autocontrole da 

saúde melhorado 

 

Participou 

 f              % 

 

10             37 

Adolescentes 

 

 

 

Não participou 

f                   % 

 

6                  22,2 

Valor p* 

 

 

 

0,233 
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Características definidoras 

Descreve redução dos fatores de 

risco 

Escolhas do dia a dia adequadas 

para atendimento das metas 

Expressa desejo de controlar a 

doença 

Expressa pouca dificuldade com o 

regime terapêutico prescrito 

Não há aceleração inesperada dos 

sintomas da doença 

 

18          66,7 

 

10             37 

 

25          92,6 

 

25          92,6 

 

24          88,9 

  

19                70,4 

 

6                  22,2 

 

22                81,5 

 

26                96,3 

 

26                96,3 

 

0,770 

 

0,233 

 

0,224 

 

0,552 

 

0,299 

Fonte: Dados da pesquisa, 2015. 

* Teste de Qui-Quadrado de Pearson 

 

Os achados da Tabela 3 apresentam a avaliação realizada pelo enfermeiro 

diagnosticador da presença do DE “Disposição para autocontrole da saúde” e suas 

características definidoras, bem como o resultado do Teste de Qui-Quadrado de Pearson.  

De acordo com os dados apresentados na referida apontam que o DE esteve mais 

presente nos adolescentes que participaram da exibição do programa “Em Sintonia com a 

Saúde” (37%). 

Além disso, entre as características definidoras mais presentes no público 

participante em relação ao o outro, destacam-se: Escolhas do dia a dia adequadas para 

atendimento das metas (37%) e Expressa desejo de controlar a doença (92,6%).  

No geral, pode-se constatar que não há associação estatisticamente significativa 

entre a participação ou não participação dos adolescentes nas exibições do programa “Em 

Sintonia com a Saúde” com o DE supracitado e suas CD. 

 

Tabela 4 - Descrição da presença ou ausência das características definidoras, segundo a 

presença ou ausência da Disposição para autocontrole da saúde melhorado, nos adolescentes 

participantes do programa “Em Sintonia com a Saúde” (n = 27). Picos, 2015. 
Características definidoras Disposição para o autocontrole da saúde 

melhorado 

Valor p* 

 

 

Descreve redução dos fatores de risco 

Ausente 

f             % 

9           33,3 

Presente 

f             % 

18          66,7 

 

 

0,005 
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Escolhas do dia a dia adequadas para 

atendimento das metas 

Expressa desejo de controlar a doença 

Expressa pouca dificuldade com o 

regime terapêutico prescrito 

17            63 

 

2            7,4 

2            7,4 

10           37 

 

25         92,6 

25         92,6 

 0,000 

 

0,055 

0,693 

Não há aceleração inesperada dos 

sintomas da doença 

3            11,1 24           88,9 0,260 

Fonte: Dados da pesquisa, 2015. 

* Teste de Qui-Quadrado de Pearson 

 

De acordo com a Tabela 5, o diagnóstico de enfermagem “Disposição para o 

autocontrole da saúde melhorado” manteve associação estatisticamente significante com as 

seguintes características definidoras: Descreve redução dos fatores de risco (p=0,005) e, 

escolhas do dia a dia adequadas para atendimento das metas (p=0,000), na qual a significância 

desta foi bem maior do que “Descreve redução dos fatores de risco”. 

 

Gráfico 1 - Curva ROC da CD “Escolhas do dia a dia adequadas para atendimento das 

metas”. Picos, 2015. 

 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2015. 
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Gráfico 2 - Curva ROC da CD “Expressa pouca dificuldade com o regime de terapêutico 

prescrito”. Picos, 2015. 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2015. 

 

Gráfico 3 - Curva ROC da CD “Não há aceleração inesperada dos sintomas da doença”. 

Picos, 2015. 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2015. 
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Após a análise dos dados e de acordo com o Gráfico 1, o valor de especificidade 

da CD “Escolhas do dia a dia adequadas para atendimento das metas” chegou a 100%, 

tornando-se a principal CD que prediz a existência do DE “Disposição para autocontrole da 

saúde melhorado”, seguido dele estão as CD demonstradas no Gráfico 2 e 3, com 30,4% e 

39,0% de valores específicos, respectivamente. 

Ressalta-se que as outras CD não tiveram valores de sensibilidade ou de 

especificidade relevantes. 
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6 DISCUSSÃO 

 

A análise dos resultados à luz da literatura científica pertinente sobre a temática 

permitiu elaborar este capítulo. Ainda, não se encontrou estudos que avaliem este diagnóstico 

em adolescentes, e também não há um estudo que o analise de forma aprofundada em outras 

faixas etárias, existindo somente outras publicações que trazem este diagnóstico de uma forma 

mais generalizada. 

A presente pesquisa contemplou a caracterização dos adolescentes escolares 

participantes do estudo e inferência sobre a presença do DE “Disposição para o autocontrole 

da saúde melhorado”, suas CD, valores de sensibilidade e especificidade, bem como sua 

correlação com os adolescentes que participara das exibições do programa “Em Sintonia com 

a Saúde”.  

O reconhecimento de um DE é realizado baseado nas características definidoras 

levantadas. Contudo, sabe-se que algumas características manifestam-se em mais de um 

diagnóstico, sendo necessário atentar-se para a definição de indicadores clínicos que facilitem 

a inferência diagnóstica (OLIVEIRA, 2012). 

Após a apresentação dos resultados, é possível traçar um perfil da maioria dos 

participantes: em geral são do sexo feminino, com idade entre 14 e 15 anos, pardos e 

residindo com os pais. Dados semelhantes foram evidenciados no estudo desenvolvido por 

Malta et al. (2010), que objetivou identificar e descrever a ocorrência do bullying, episódios 

de humilhação ou provocação perpetrados pelos colegas da escola, no qual investigou-se 

estudantes do 9º ano do ensino fundamental de escolas públicas e privadas das 26 capitais dos 

estados brasileiros e do Distrito Federal; em que a distribuição dos discentes das escolas 

públicas e privadas  evidenciou que o sexo feminino foi predominante (52,5%), bem como a 

faixa etária de 14 a 15 anos de idade (71,8%), cor autorreferida parda (70,8%) e morando com 

os pais (69,8%). 

No que tange a prevalência do diagnóstico “Disposição para o autocontrole da 

saúde melhorado”, o presente estudo verificou sua presença em 37% dos estudantes que 

participaram das exibições do programa “Em Sintonia com a Saúde através da web rádio 

AJIR. Valores semelhantes ao encontrado por Zapelini (2013) que foi de 33,3% e por 

Ximenes (2013) que foi de 34,2%. Porém, destaca-se que estes outros estudos aconteceu com 

outra população e em contexto hospitalar, o que torna difícil o comparar de médias. 

Todavia, um estudo realizado por Lima (2014) que tinha como objetivo propor 

intervenções de enfermagem para pessoas com doença crônica renal, em tratamento dialítico e 
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com enfoque na qualidade de vida, encontrou 19 diagnósticos de enfermagem nos pacientes, 

dentre eles, “Disposição para o autocontrole da saúde melhorado” (73,3%). Tais dados 

demonstram que deve haver uma maior necessidade de intervenções neste público, tendo em 

vista, que os adolescentes mais do que reconhecer o seu estado de saúde, precisam agir de 

alguma forma para controlá-las. Porém, já se sabe que estudos que examinam muitos 

diagnósticos em um mesmo período tendem a ser menos precisos em seus resultados 

(OLIVEIRA, 2012). E isso, talvez, explique a alta prevalência neste estudo. 

Entre as características definidoras mais presentes no público participante das 

exibições do programa “Em Sintonia com a Saúde” em relação ao o outro, destaca-se: 

“Escolhas do dia a dia adequadas para atendimento das metas” (37%) e “Expressa desejo de 

controlar a doença” (92,6%), corroborando com o estudo de Azzolin (2011) que buscou 

avaliar a efetividade da implementação de intervenções e atividades, por meio dos resultados, 

a pacientes com insuficiência cardíaca sob cuidado domiciliar, onde foram acompanhados em 

domicílio em quatro visitas em um período de seis meses, na primeira visita pode-se constatar 

que a CD “Escolhas do dia a dia adequadas para atendimento das metas” (30,4%) e “Expressa 

desejo de controlar a doença” (36,1%) foi uma das mais frequentes visualizadas nos pacientes, 

e na última visita esses valores estavam aumentados (55%) e (45%), respectivamente.  

Apesar de ser um estudo feito com populações e intervenções diferentes, percebe-

se que o uso de alguma ferramenta promotora da saúde influencia nas escolhas do paciente, 

por exemplo, os estudantes que participaram das atividades da web rádio AJIR obtiveram um 

número maior de escolhas do dia a dia adequada (37%) do que os que não participaram 

(22,2%), contudo, não houve associação estatisticamente significante (p=0,233). 

 Sobre a presença e/ou ausência das características definidoras, associadas a 

presença ou ausência do DE estudado, pode-se inferir que a presença das CD “Descreve 

redução dos fatores de risco” (66,7%) e, “Escolhas do dia a dia adequadas para atendimento 

das metas” (37%), tiveram associação significativa com o DE, possuindo um valor de 

p=0,005 e 0,000, respectivamente.  

Não foram identificadas outras pesquisas que abordassem a associação do referido 

DE e suas CD, mas somente a frequência absoluta do DE e já apresentada nos parágrafos 

anteriores. Porém, a prevalência dessas CD nos adolescentes, pode ser justificada por um 

estudo realizado por Brasil et al. (2006) que buscou investigar e discutir situações de risco 

psicossocial em adolescentes escolares do Distrito Federal, neste estudo o autor evidenciou 

que violência, bem como as tentativas de suicídio, o consumo de drogas e a sexualidade 

precoce ativa são fatores de risco para os jovens. Contudo, estes adolescentes têm 
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desenvolvido estratégias efetivas para a promoção de sua saúde, como o uso de preservativos 

nas relações sexuais, a convivência familiar cotidiana, a expectativa de apoio de vizinhos e 

líderes comunitários.  

A característica “Escolhas do dia a dia adequadas para atendimento das metas” 

mostrou-se preditora do DE “Disposição para autocontrole da saúde melhorado”. Esta 

característica definidora foi originalmente proposta pela NANDA-I no ano de 2002 e é 

definida como escolhas comportamentais dos quais os indivíduos protegem, mantém e 

promovem o próprio estado de saúde em busca de atingir metas de controle da saúde. 

Reforçando os resultados supracitados, ou seja, os jovens estão cada vez mais em busca de 

estratégias que visem o controle da sua saúde e prevenção de agravos. 

Embora com valores preditivos menores que a da característica acima discutida, 

as CD “Não há aceleração inesperada dos sintomas da doença” e “Expressa pouca dificuldade 

com o regime de terapêutico prescrito” se mostraram específicas para o DE estudado. Esta 

pode ser conceituadas como o alcance de recomendações dos prestadores de cuidados de 

saúde com pouca ou nenhuma dificuldade (HAYNES; MCDONALD; GARG; MONTAGUE, 

2003) e aquela como o período da doença ou agravo que acomete ou acometeu o indivíduo 

mantém seu curso previsto sem que os sintomas apresentem-se mais intensos do que o 

esperado. 

Os valores de especificidade encontrados para estas duas CD supracitadas são um 

importante achado. Pois, podem colaborar na prática clínica do enfermeiro, ao passo em que 

auxiliará este profissional a analisar de forma mais acurada este DE com base nestas CD. 

Ainda, pode ser um bom instrumento de treinamento de processo de inferência diagnóstica 

com estudantes de enfermagem, pois o enfermeiro/docente poderá utilizar destas CD para 

justificar a inferência deste DE. 

Não obstante os resultados discutidos, ressalta-se que o tema não pode ser 

comparado a tantas outras obras, devido a escassez na literatura sobre o DE “Disposição para 

autocontrole da saúde” e suas CD, bem como estudos de acurácia que o abordem, devendo 

estes serem estimulados no sentido de melhor embasar a prática de Enfermagem.  

Destarte, afirma-se que os resultados encontrados eram totalmente desconhecidos 

até então, e, portanto, espera-se suprir esta lacuna com os resultados ora aqui apresentados e 

colaborar para o desenvolvimento da prática de inferência diagnóstica, segundo um modelo 

lógico, que fortaleça o desenvolver científico e da inferência clínica da enfermagem. 
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No entanto, é preciso cuidado ao utilizar os resultados aqui apresentados, pois 

como em qualquer pesquisa observacional, há possíveis variáveis que pode influenciar nos 

achados. Destaca-se que houve um o tempo limitado para o levantamento e análise dos dados. 
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7 CONCLUSÃO 

 

Os dados levantados trazem ricas informações sobre a avaliação do Diagnóstico 

de enfermagem “Disposição para autocontrole da saúde melhorado”. Na medida em que se 

observados os dados encontrados, o enfermeiro poderá inferir este diagnóstico com maior 

segurança. 

Outro ponto a ser considerado é a escassez de estudos com desenhos 

metodológicos semelhantes a esta monografia, o que limitou a comparação dos resultados. 

Ressalta-se, então, a importância de outros estudos para avaliar a acurácia deste diagnóstico 

em uma população maior e/ou verificar durante um maior tempo sua associação com 

tecnologias educativas, tal como a web rádio AJIR. 

Ainda, o estudo poderá contribuir no processo de ensino-aprendizagem dos 

estudantes de processo diagnóstico em enfermagem. Uma vez, em posse das características 

mais específicas e daquelas em que a frequência é mais esperada, o enfermeiro/docente 

poderá auxiliar a melhor fazer inferência clínica com base nesses dados. 

Por fim, mas não menos importante, é fato que este estudo também colabora para 

o fortalecimento das taxonomias de enfermagem, especialmente a de diagnósticos da 

NANDA-I. Pois, mensurou-se e pode-se verificar que as características ora apresentadas por 

este grupo de enfermeiros, são pertinentes também na prática brasileira. 

Em suma, o estudo revelou-se significativo, propiciou a validação das 

características já existentes do diagnóstico de enfermagem estudado, preencheu as lacunas 

existentes nesse diagnóstico e promoveu fortalecimento ao cuidado no âmbito escolar. Assim, 

espera-se que estas informações possam contribuir para uma prática de enfermagem eficiente 

e sistematizada. 

Espera-se que este trabalho colabore ainda com a formulação de novas políticas 

de assistência a promoção de saúde do adolescente em situação escolar, a fim de fortalecer as 

características definidoras do Diagnóstico de enfermagem “Disposição para autocontrole da 

saúde melhorado”. 
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APÊNDICE A - Formulário para coleta de dados 

 

I - DADOS SOCIOECONÔMICOS 

Sexo: Feminino (   )   Masculino (   )  Data de nascimento: ___/___/___    

Cor (autoreferida): Branca (   )    Parda (   ) Negra (   ) Amarela (   ) 

Estado civil: Solteiro(a) (   )  Casado(a) (   )   Outro (   ): _______________  

Moradia: Pais (   ) Sozinho(a) (   ) Familiares (   ) Amigos (   ) Companheiro(a) (   )   

Renda familiar mensal: R$________ 

Situação laboral: Somente estuda (   ) Estuda e trabalha formalmente (   ) Estuda e trabalha 

informalmente (   )  

 

II - AVALIAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS DEFINIDORAS 

Quando você vai se alimentar, quais os tipos de alimentos de sua escolha? 

Alimentos industrializados (Ex: macarrão instantâneo, biscoitos, refrigerantes e etc.) (   )  

Frutas (   )  Massas (   )  Doces (   )Hortaliças, verduras e/ou legumes (   ) Carnes (   ) 

 

Você pratica alguma atividade física? 

Sim (   ) Não(   ) 

Se sim, qual tipo de atividade?  

Caminhada (   ) Musculação (   ) Ciclismo (   )  Corrida (   ) Outro:______________ 

Quantas vezes por semana?  ________  

Por quantos minutos a cada sessão de exercício?_______ 

 

Você consome alguma bebida alcoólica?  

Sim (   ) Não (   ) 

Se sim, com que frequência? 

Uma vez por mês ou menos (   )  Duas a quatro vezes por mês (   ) 

Duas a três vezes por semana (   )  Quatro ou mais vezes por semana (   ) 

 

Você faz uso do tabaco (cigarro) ou de outra droga? Se outra droga, 

cite:_________________________________ 

Sim (   ) Não (   ) 

Se sim, com que frequência? 

Uma vez por mês ou menos (   )  Duas a quatro vezes por mês (   ) 
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Duas a três vezes por semana (   )  Quatro ou mais vezes por semana (   ) 

 

No dia a dia, o que você faz para se manter saudável? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Essas atividades foram recomendações de (pode marcar mais de uma opção): 

(   ) Algum profissional de saúde 

(   ) Amigos 

(   ) Pesquisas na internet 

(   ) Pais ou responsáveis 

(   ) Professores 

(   ) Outros: __________________________ 

 

Você encontra-se doente ou com algum problema de saúde? 

Sim (   )  Não (   ) 

Se sim, com qual doença/problema de saúde? ______________________________________ 

Você sente vontade de controlar esta doença ou problema de saúde? Sim (   )   Não (   ) 

O que você faz para controlar esta doença ou problema de saúde? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________  

Se você não se encontra com nenhuma patologia ou problema de saúde agora, quando ficou 

doente o que fez para que ela fosse controlada? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Você está fazendo uso de algum medicamento? Sim (   )  Não (   ) 

Se sim, qual o nome do medicamento, dose e horário que você utiliza? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Você estar fazendo uso de algum outro tratamento de saúde que não seja medicamentoso?  
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Sim (   )   Não (   ) 

Se sim, qual? ______________________________________ 

No passado, quando você precisou seguir algum tratamento (medicamentoso ou não) você 

teve dificuldade em seguir o que lhe foi recomendado? 

Nenhuma dificuldade (   )   Pouca dificuldade (   )  Muita dificuldade (   ) 

Se teve dificuldade, qual foi a maior dificuldade (pode marcar mais de uma opção)? 

(   ) Compreender o que me foi repassado 

(   ) Dificuldade em comprar os medicamentos/produtos prescritos 

(   ) Falta de tempo 

(   ) Outros. Descreva: _________________________________________________________ 

 

O que você faz para prevenir-se de adquirir alguma patologia? Como por exemplo, a 

tuberculose ou alguma doença sexualmente transmissível. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Quando você esteve doente, percebeu que os sintomas que você sentia se aceleram de forma 

inesperada? (por exemplo, sentiu que os sintomas ocorreram mais rápido do que o 

profissional de saúde recomendou) 

 Sim (   )   Não (   ) 

Se sim, você estava doente de quê e o que sentiu?___________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE B - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 

 

 

 

 

Seu filho(a) está sendo convidado(a) para participar, como voluntário, em uma 

pesquisa. Você precisa decidir se ele(a) quer participar ou não. Por favor, não se apresse em 

tomar a decisão. Leia cuidadosamente o que se segue e pergunte ao responsável pelo estudo 

qualquer dúvida que você tiver. Após ser esclarecido(a) sobre as informações a seguir, no 

caso de aceitar fazer parte do estudo, assine ao final deste documento, que está em duas vias. 

Uma delas é sua e a outra é do pesquisador responsável. Em caso de recusa você não será 

penalizado(a) de forma alguma. 

Estou realizando uma pesquisa sobre Uso da Web Rádio como Tecnologia do 

Cuidado ao Escolar com adolescentes do nono ano. O projeto tem como objetivo diagnosticar 

nos adolescentes a disposição para autocontrole da saúde aumentado, orientando o uso das 

tecnologias como fonte de conhecimento. 

Participando, seu filho(a) aprenderá a usar os novos meios de informação como 

forma de aprendizado e cultura. Caso aceite o convite, seu filho(a) deverá responder um 

questionário e assistirá ao programa da web rádio “Em Sintonia com a Saúde”.  

Devo esclarecer que sua participação não envolverá riscos e nem transtornos.  

Asseguro que sua identidade será mantida em segredo e que você poderá retirar 

seu consentimento para a pesquisa em qualquer momento, bem como obter outras 

informações se lhe interessar. Além disso, sua participação não envolverá nenhum custo para 

você. 

 

Consentimento da participação da pessoa como sujeito 

Eu, _____________________________________, RG/CPF/n.º de matrícula 

_______________, abaixo assinado, concordo em participar do estudo 

_____________________________________________, como sujeito. Fui suficientemente 

informado a respeito das informações que li ou que foram lidas para mim, descrevendo o 

estudo “Uso da Web Rádio como Tecnologia do Cuidado ao Escolar”. Eu discuti com os 

pesquisadores responsáveis sobre a minha decisão em participar nesse estudo. Ficaram claros 

Título do projeto: Uso da Web Rádio como Tecnologia do Cuidado ao Escolar 

Subprojeto: Web Cuidado em Infância e Juventude nas Escolas 

Pesquisador responsável: Marcos Renato de Oliveira - Pesquisador participante: Rávida da Rocha L. Silva 

Instituição/Departamento: UFPI/CSHNB/Picos 

Telefone para contato (inclusive a cobrar): (89) 9922-9013 

E-mail: ravida_rocha@hotmail.com 
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para mim quais são os propósitos do estudo, os procedimentos a serem realizados, seus 

desconfortos e riscos, as garantias de confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. 

Ficou claro também que minha participação é isenta de despesas e que tenho garantia do 

acesso a tratamento hospitalar quando necessário. Concordo voluntariamente em participar 

deste estudo e poderei retirar o meu consentimento a qualquer momento, antes ou durante o 

mesmo, sem penalidades ou prejuízo ou perda de qualquer benefício que eu possa ter 

adquirido, ou no meu acompanhamento nesta escola. 

 

Local e data: __________, ___/____/____.      

                 

Nome e Assinatura do sujeito ou responsável:                                                                     

___________________________________________________ 

 

Presenciamos a solicitação de consentimento, esclarecimentos sobre a pesquisa e aceite do 

sujeito em participar. 

Testemunhas (não ligadas à equipe de pesquisadores): 

 

Nome: _________________________________, RG: __________,  

Assinatura: ____________________________________________ 

Nome: _________________________________, RG: __________, 

 Assinatura: ____________________________________________ 

 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e Esclarecido 

deste sujeito de pesquisa ou representante legal para a participação neste estudo. 

 

Picos, _____ /_____/ ____.  

 

Assinatura do pesquisador responsável:_____________________________________ 
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APÊNDICE C - Termo de Assentimento Livre e Esclarecido 

 

 

 

 

 

 

Você está sendo convidado (a) como voluntário (a) a participar da pesquisa “Uso da Web 

Rádio como Tecnologia do Cuidado ao Escolar”. Neste estudo pretendemos identificar o 

diagnóstico “Disposição para autocontrole da saúde melhorado” e suas características 

definidoras. O motivo que nos leva a estudar esse assunto é o número significativos de jovens 

e adolescentes que fazem uso dos meios de comunicação e informação virtual e poder orienta-

los quanto ao uso da internet como um ambiente de aprendizado. Para este estudo adotaremos 

o(s) seguinte(s) procedimento(s): deverá assistir algumas sessões do programa “Em Sintonia 

com a Saúde” da web rádio AJIR e responder a um formulário. Devo esclarecer que sua 

participação não envolverá riscos e nem transtornos. Para participar deste estudo, o 

responsável por você deverá autorizar e assinar um termo de consentimento. Você não terá 

nenhum custo, nem receberá qualquer vantagem financeira. Você será esclarecido(a) em 

qualquer aspecto que desejar e estará livre para participar ou recusar-se. O responsável por 

você poderá retirar o consentimento ou interromper a sua participação a qualquer momento. A 

sua participação é voluntária e a recusa em participar não acarretará qualquer penalidade ou 

modificação na forma em que é atendido(a) pelo pesquisador que irá tratar a sua identidade 

com padrões profissionais de sigilo. Você não será identificado em nenhuma publicação. 

Você tem assegurado o direito a ressarcimento ou indenização no caso de quaisquer danos 

eventualmente produzidos pela pesquisa. Os resultados estarão à sua disposição quando 

finalizada. Seu nome ou o material que indique sua participação não será liberado sem a 

permissão do responsável por você. Os dados e instrumentos utilizados na pesquisa ficarão 

arquivados com o pesquisador responsável por um período de 5 anos, e após esse tempo serão 

destruídos. Este termo de consentimento encontra-se impresso em duas vias, sendo que uma 

cópia será arquivada pelo pesquisador responsável, e a outra será fornecida a você. 

Eu, __________________________________________________, portador (a) do 

documento de Identidade ____________________ (se já tiver documento), fui informado(a) 

dos objetivos do presente estudo de maneira clara e detalhada e esclareci minhas dúvidas. Sei 

que a qualquer momento poderei solicitar novas informações, e o meu responsável poderá 

Título do projeto: Uso da Web Rádio como Tecnologia do Cuidado ao Escolar 

Subprojeto: Web Cuidado em Infância e Juventude nas Escolas 

Pesquisador responsável: Marcos Renato de Oliveira - Pesquisador participante: Rávida da Rocha L. Silva 

Instituição/Departamento: UFPI/CSHNB/Picos 

Telefone para contato (inclusive a cobrar): (89) 9922-9013 

E-mail: ravida_rocha@hotmail.com  

 

mailto:rayane.s.b@hotmail.com
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modificar a decisão de participar se assim o desejar. Tendo o consentimento do meu 

responsável já assinado, declaro que concordo em participar desse estudo. Recebi uma cópia 

deste termo assentimento e me foi dada a oportunidade de ler e esclarecer as minhas dúvidas. 

 

Picos, ____ de ______________ 20____. 

 

 

______________________________________________________ 

Assinatura do (a) menor 

 

 

____________________________________________________                                                  

Assinatura do Pesquisador 
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ANEXO A - Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa 
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