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RESUMO 

 

Enfatiza-se a consulta de enfermagem como espaço de interação propício para a 

realização do Processo de Enfermagem. Pesquisa do tipo metodológica, visando à 

elaboração e validação de um Protocolo de Consulta de Enfermagem em Saúde Mental 

para o adolescente. Desse modo, o estudo foi dividido em dois blocos. O primeiro bloco 

consistiu na construção do Protocolo de Consulta de Enfermagem pela demanda de 

saúde mental dos adolescentes, orientado pela literatura com a posterior elaboração do 

instrumento. O segundo bloco foi a validação de conteúdo com os juízes. Foi aprovado 

pelo comitê de ética da Universidade Estadual do Ceará, sob o n°2.345.292. Elaborou-

se o Protocolo de Consulta de Enfermagem ao adolescente e foi validado por juízes 

especialistas de acordo com os critérios de Lynn (1986) e analisado estatisticamente 

para consolidar o instrumento. Foram estabelecidos o índice de concordância de 80% e 

o nível de significância de 5%. Após duas rodadas de avaliação dos juízes, o protocolo 

foi reformulado e aprovado com Índice de Validação de Conteúdo médio total de 0,95. 

Os dados apresentam alto índice de comunalidade. Em termos de conteúdos foram 

realizadas algumas mudanças de acordo com as sugestões dos juízes, clarificando 

alguns termos da teoria Tidal Model nos dois instrumentos, reconfigurando o protocolo 

com um texto mais sintético e prático, e o plano de cuidados, acrescentando itens nos 

dados pessoais e clínicos e adequando seu tamanho para algumas respostas, numa 

configuração mais ampla. Considera-se que uma tecnologia inovadora na enfermagem 

em saúde mental juvenil pode contribuir para inclusão do adolescente no processo de 

cuidado, sendo relevante para a prática clínica, por promover cuidado por meio do 

processo de enfermagem, consolidando o corpo científico de enfermagem em saúde 

mental. Recomenda-se sua validação clínica no público alvo com o intuito de verificar a 

aplicabilidade do instrumento e possíveis adaptações conforme o previsto na literatura.  

 

Palavras-chave: Adolescente. Enfermagem. Cuidado de Enfermagem. Saúde Mental. 
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ABSTRACT 

 

The nursing consultation is emphasized as a space of interaction conducive to the 

realization of the Nursing Process. Research of the methodological type, aiming at the 

elaboration and validation of a Protocol of Consultation of Nursing in Mental Health for 

the adolescent. Thus, the study was divided into two blocks. The first block consisted of 

the construction of the Nursing Consultation Protocol for the mental health of 

adolescents, guided by the literature and the subsequent elaboration of the instrument. 

The second block was the validation of content with the judges. It was approved by the 

Ethics Committee of the State University of Ceará under No. 2,345,292. The Nursing 

Consultation Protocol was developed for the adolescent and was validated by expert 

judges according to the criteria of Lynn (1986) and statistically analyzed to consolidate 

the instrument. The concordance index of 80% and the level of significance of 5% were 

established. After two rounds of evaluation of the judges, the protocol was reformulated 

and approved with a Total Validation Content Index of 0.95. The data present a high 

index of commonality. In terms of contents, some changes were made according to the 

judges' suggestions, clarifying some terms of the Tidal Model theory in both instruments, 

reconfiguring the protocol with a more synthetic and practical text, and the care plan, 

adding items in the personal data and and tailoring their size to some responses, in a 

broader setting. It is considered that an innovative technology in juvenile mental health 

nursing can contribute to the inclusion of the adolescent in the care process, being 

relevant to clinical practice, promoting care through the nursing process, consolidating 

the scientific body of nursing in mental health . Its clinical validation is recommended in 

the target public with the purpose of verifying the applicability of the instrument and 

possible adaptations as foreseen in the literature.. 

Keywords: Adolescen. Nursing. Nursing Care. Mental Health. 

 

 

 

  
 

  

 



9 

 

RESUMEN 

 

Enfatiza la consulta de enfermería como espacio de interacción propicio para la realización 

del Proceso de Enfermería. Investigación del tipo metodológico, con miras a la elaboración 

y validación de un Protocolo de Consulta de Enfermería en Salud Mental para el 

adolescente. De este modo, el estudio se dividió en dos bloques. El primer bloque 

consistió en la construcción del Protocolo de Consulta de Enfermería por la demanda de 

salud mental de los adolescentes, orientado por la literatura con la posterior elaboración 

del instrumento. El segundo bloque fue la validación de contenido con los jueces. Fue 

aprobado por el comité de ética de la Universidad Estatal de Ceará, bajo el nº 2.345.292. 

Se elaboró el protocolo de consulta de enfermería al adolescente y fue validado por jueces 

especialistas de acuerdo con los criterios de Lynn (1986) y analizado estadísticamente 

para consolidar el instrumento. Se estableció el índice de concordancia del 80% y el nivel 

de significancia del 5%. Después de dos rondas de evaluación de los jueces, el protocolo 

fue reformulado y aprobado con Índice de Validación de Contenido medio total de 0,95. 

Los datos presentan un alto índice de comunalidad. En términos de contenidos se 

realizaron algunos cambios de acuerdo con las sugerencias de los jueces, aclarando 

algunos términos de la teoría Tidal Model en los dos instrumentos, reconfigurando el 

protocolo con un texto más sintético y práctico, y el plan de cuidados, añadiendo 

elementos en los datos personales y los médicos y el ajuste de su tamaño para algunas 

respuestas, en una configuración más amplia. Se considera que una tecnología 

innovadora en la enfermería en salud mental juvenil puede contribuir a la inclusión del 

adolescente en el proceso de cuidado, siendo relevante para la práctica clínica, por 

promover el cuidado por medio del proceso de enfermería, consolidando el cuerpo 

científico de enfermería en salud mental . Se recomienda su validación clínica en el 

público objetivo con el fin de verificar la aplicabilidad del instrumento y posibles 

adaptaciones conforme a lo previsto en la literatura. 

 

Palabras clave: Adolescente. Enfermería. Cuidado de Enfermería. Salud Mental. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 CONTEXTO DO PROBLEMA DO ESTUDO 

 

A adolescência é um período da vida marcada como uma fase de intermédio, 

a transição da vida infantil para a vida adulta. Entretanto, essa fase da vida é 

fundamental na formação e desenvolvimento do indivíduo, sendo importante dar 

atenção às mudanças, além dos possíveis problemas de saúde que podem ocorrer 

nesse período.    

É uma etapa do ciclo de vida que se caracteriza por mudanças físicas, 

psicológicas e ambientais, que estão diretamente relacionadas ao contexto histórico, 

social e cultural no qual ocorre o seu desenvolvimento. As vulnerabilidades e 

potencialidades nesse recorte da trajetória de vida são caracterizadas por esses 

diferentes contextos, demonstrando que abordar os adolescentes a partir dessa 

perspectiva promove um desenvolvimento mais positivo e saudável (ZAPPE; 

DELL’AGLIO, 2016).   

Cerca de 1,2 bilhões de pessoas no mundo têm idade entre 10 a 19 anos, 

isso quer dizer que um entre seis indivíduos é adolescente. Essa parcela da população 

além de ser um número considerável, é extremamente relevante para o crescimento e 

desenvolvimento do futuro mundial. Estima-se que a adolescência é o período mais 

saudável do ciclo de vida do indivíduo, entretanto, doenças nesse período podem 

dificultar sua capacidade de crescer e desenvolver plenamente (WHOa, 2016).   

É importante que esse período do ciclo de vida seja o mais saudável 

possível, pois as consequências dos processos de saúde-doença durante a 

adolescência podem ter sequelas e influenciar a qualidade de vida por toda a sua 

jornada.  

Sendo assim, é preciso ter prioridades na atenção à saúde dos 

adolescentes. Essas prioridades de saúde dependem da epidemiologia e limitações de 

recursos de cada país, entretanto, a Organização Mundial de Saúde (OMS) enfatiza 

que geralmente os adolescentes precisam de: acesso à informação; oportunidades para 

desenvolver habilidades de vida; atendimento em serviços de saúde; ambientes 
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seguros e de apoio; participação ativa na programação das ações de saúde (WHO, 

2014). 

A atenção integral a saúde do adolescente ocorre por meio de ações que 

possibilitam a escuta, satisfaçam suas necessidades e permitam o desenvolvimento de 

competências e habilidades, com a perspectiva de enfrentamento dos problemas 

diagnosticados e minimização da vulnerabilidade. Deste modo, é importante ressaltar 

que a adolescência é uma fase da vida permeada por diversas vulnerabilidades, sendo 

essas individuais, sociais ou programáticas (SILVA et al., 2014).  

A vulnerabilidade individual relaciona-se diretamente com as ações 

individuais, por meio de atitudes e comportamentos do adolescente, a partir de um 

determinado grau de consciência que ele manifesta. Enquanto, a vulnerabilidade social, 

diz respeito à estrutura disponível de acesso a informações, financiamentos, serviços, 

bens culturais, liberdade de expressão, entre outros; a vulnerabilidade programática 

refere-se a ações comandadas pelo poder público, iniciativa privada e agências da 

sociedade civil, que visam ao enfrentamento de situações que causem vulnerabilidade, 

proposição de ações e destinação de recursos para essa finalidade (SILVA et al., 

2014). 

Igualmente, a preocupação com a saúde do adolescente é devido à 

mudança atual da abordagem de atenção à saúde, que incorpora a saúde dentro dos 

ciclos de vida, sendo urgente descobrir o que é necessário para agir agora e ter uma 

diferença real na saúde dos adolescentes. 

Atualmente, é notório que os mesmos fatores que predispõem as crianças e 

adolescentes para terem risco de ansiedade, depressão e abuso de substâncias, 

também contribuem para o risco de obesidade, diabetes e hipertensão, além de muitos 

outros problemas de saúde gerais, sendo um avanço na área de promoção da saúde a 

utilização e endereçamento adequado desses dados (O’LOUGHLIN et al., 2017).  

A neurociência moderna, com a oportunidade de estudar o cérebro desde a 

gravidez até a vida adulta tem ampliado a visão de promoção da saúde mental de 

jovens para além da epidemiologia e dos estudos diagnósticos quantitativos, pois 

estabelece a obviedade que toda criança e adolescente experimentam a tristeza, a 

ansiedade, a falta de atenção, que se arriscam, quebram regras e podem ter 
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comportamentos inadequados. Ao acreditar que todos nós possuímos sintomas 

emocionais e temos comportamentos vulneráveis, modificamos a população alvo de 

promoção da saúde mental, saindo daqueles que atendem somente aos critérios 

diagnósticos de doenças severas, para abranger a todos aqueles que necessitam 

(O’LOUGHLIN et al., 2017).  

Seguindo os postulados de que a saúde mental do adolescente é 

influenciada pelo ambiente, e que o ambiente influencia a estrutura e função cerebral, 

que consequentemente influencia pensamentos, sentimentos e comportamentos, 

devemos prever que a saúde mental começa com a saúde emocional e 

comportamental, e que o caminho para o bem-estar começa com a criação de 

ambientes saudáveis para todos os jovens e suas famílias. Essa redefinição de critérios 

sobre o que e como os adolescentes se sentem serve para uma promoção da saúde 

mental mais abrangente, baseando-a fundamentalmente na família (O’LOUGHLIN et al, 

2017).  

Deste modo, ao direcionar o olhar da saúde mental para o adolescente, se 

torna possível identificar e entender quais os problemas de saúde que acometem essa 

população, para intervir precocemente e evitar os possíveis transtornos, sequelas e 

danos que repercutem na vida adulta.  

Sabe-se que mundialmente, metade de todos os transtornos mentais 

existentes durante a fase adulta se iniciaram por volta dos 14 anos, entretanto, a 

maioria desses casos não foi detectada ou tratada nesse período inicial (WHOa, 2016). 

Dentre os problemas de saúde que acometem os adolescentes o suicídio é a 

terceira maior causa de morte, e a depressão a principal causa de doenças e invalidez. 

Como principais fatores de risco para problemas de saúde mental têm-se a violência, 

pobreza, humilhação e sentimento de desvalorização (WHOa, 2016). 

Sendo assim, para a manutenção da saúde do adolescente é necessário 

conhecer seus determinantes de saúde, fatores de risco e proteção, considerando suas 

vulnerabilidades, reconhecendo e intervindo nos problemas de saúde que se iniciam 

nessa fase, principalmente em problemas como o abuso de drogas, sedentarismo, 

obesidade, sexualidade e transtornos de saúde mental (WHO, 2014).  
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Além disso, a melhor compreensão das intervenções realizadas nessa fase 

da vida, já que o cérebro ainda está em desenvolvimento e que as intervenções devem 

ser específicas para essa população; bem como, o reconhecimento de problemas de 

saúde evitáveis que até então foram negligenciados, como a saúde sexual e 

reprodutiva, lesões intencionais e não intencionais, transtornos mentais, uso e abuso de 

drogas e distúrbios alimentares, também fazem parte da saúde integral do adolescente 

que tem consequências por toda a vida (WHO, 2014). 

Portanto, é importante que as políticas públicas estejam direcionadas para os 

fatores que predispõem problemas de saúde nos adolescentes e que tenham foco 

nessa faixa da população como modo de promover a saúde integralmente, pois as 

ações que são direcionadas aos adolescentes influenciam na saúde dos indivíduos na 

vida adulta e na velhice, prevenindo agravos e economizando custos futuros.  

Deste modo, a política de saúde mental ao adolescente brasileiro se firmou 

em 2001, quando ocorreu a 3ª Conferência Nacional de Saúde Mental, que instaurou 

um novo olhar a saúde mental juvenil, em busca de atender as questões político-

assistenciais necessárias, culminando na Lei n°10.216 de 6/4/2001, que dispõe sobre a 

proteção dos direitos das pessoas portadoras de transtorno mental, e eredireciona o 

modelo assistencial em saúde mental. Especificamente a criança e ao adolescente, a 

prioridade se materializa na instituição do Fórum Nacional de Saúde Mental Infanto-

juvenil, fortalecendo o espaço de diálogo e construção de consensos possíveis sobre o 

tema, consolidando as redes de serviço, de modo a possibilitar o atendimento dos 

diferentes problemas apresentados por crianças e adolescentes portadores de 

transtornos mentais (BRASIL, 2005). 

Dentro do contexto das ações de saúde necessárias para promoção e 

manutenção da saúde mental do adolescente, são realizadas intervenções nos diversos 

níveis de atenção de saúde. Em nível primário a equipe de atenção básica é 

responsável pelo contato inicial e reconhecimento de necessidades de saúde mental, 

sendo encaminhados para outros serviços os adolescentes que necessitem de 

intervenções mais especificas. Em nível secundário, os Centros de Atenção 

Psicossocial, ambulatórios e serviços de hospital dia dão suporte especializado e 

menos intensivo. Em nível terciário os CAPS com atendimento 24 horas para usuários 
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em crise, os leitos psiquiátricos em hospitais gerais e hospitais psiquiátricos dão suporte 

em situações mais extremas de crise (BRASIL, 2015).  

Nesse contexto, o Centro de Atenção Psicossocial Infanto-juvenil (CAPSi), tem 

como princípio que a criança/adolescente é um sujeito, sujeito de responsabilidades por 

sua demanda, por seu sofrimento, seu sintoma, e um sujeito de direitos, dentre eles o 

cuidado. É um serviço de atenção diária que atende portadores de autismo, psicoses, 

neuroses graves e todos aqueles que, apresentam algum tipo de sofrimento psíquico que 

dificultam a manutenção ou estabelecimento de laços sociais (BRASIL, 2014).  

A demanda de atendimento dos adolescentes no CAPSi é principalmente 

devido ao comportamento alterado dos usuários no âmbito social que estão inseridos, 

ideações suicidas, agressividade, agitação, delitos como furtos, entre outros. Em sua 

maioria são encaminhados pela escola, Conselho Tutelar e Unidade Básica de Saúde 

(MACHINESKI et al., 2013).  

Sendo assim, a equipe do CAPSi precisa ser composta de modo a atender as 

necessidades e problemas de saúde que os adolescentes apresentam, direcionando o 

cuidado para essa demanda que surge e que por vezes é negligenciada por não serem 

transtornos aparentemente tão severos. É necessária uma equipe multiprofissional que 

atenda e compreenda que esses problemas de saúde são relevantes e vão influenciar no 

estado de saúde geral desse individuo, de modo a prejudicar seu desenvolvimento 

adequado, que podem se transformar em dados de morbimortalidade. 

O CAPSi é composto por uma equipe multiprofissional, que inclui um médico 

psiquiatra, ou neurologista ou pediatra com formação em saúde mental; um enfermeiro; 

quatro profissionais de nível superior (psicólogo, assistente social, enfermeiro, terapeuta 

ocupacional, fonoaudiólogo, pedagogo ou outro profissional necessário ao projeto 

terapêutico) e cinco profissionais de nível médio (técnico e/ou auxiliar de enfermagem, 

técnico administrativo, técnico educacional e artesão) (BRASIL, 2004). 

O enfermeiro destaca-se na equipe multiprofissional por sua atuação diária com 

os usuários do serviço, acompanhando o processo terapêutico por meio da participação 

em grupos, acolhimento, oficinas, consultas individuais, entre outras ações, enfatizando a 

consulta de enfermagem como espaço de interação propício para a realização do cuidado 

de enfermagem integral.  
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O cuidado de enfermagem em saúde mental juvenil no Brasil vem sofrendo 

modificações de acordo com as propostas da reforma psiquiátrica, em busca de reinserir 

socialmente esses jovens, dar autonomia e recriar a sua realidade vivida.  Esse novo olhar 

para o adolescente em sofrimento psíquico demanda de uma abordagem multiprofissional, 

interdisciplinar e integrada em um plano terapêutico único, com vistas a amenizar o 

sofrimento e atender as necessidades de saúde do indivíduo.  

De acordo com Canabrava et al. (2011) as relações interpessoais entre o 

enfermeiro e o usuário são estabelecidas por meio da consulta de enfermagem por 

requerer um contato direto com o usuário, possibilitando a detecção precoce de problemas 

de saúde, na criação de estratégias eficazes e no acompanhamento do tratamento, 

visando a promoção do bem-estar. Logo, a relação terapêutica é uma ferramenta que o 

enfermeiro possui para compreender as angustias e as dificuldades da pessoa em 

sofrimento mental, tornando-se essencial no projeto terapêutico e no planejamento dos 

cuidados de enfermagem. 

A consulta de enfermagem é uma atividade privativa do enfermeiro, que se 

utiliza do método científico para identificar situações de saúde-doença, prescrever e 

implementar medidas de enfermagem que contribuam para a promoção, prevenção, 

proteção da saúde, recuperação e reabilitação do indivíduo. É um processo de prática de 

enfermagem na perspectiva da concretização de um modelo assistencial adequado às 

condições das necessidades de saúde da população (COFEN, 2017). 

Existem diversas formas de sistematizar a consulta de enfermagem, dentre 

elas, constam: o plano de cuidados, os protocolos, a padronização de procedimentos e o 

processo de enfermagem. São formas distintas de se desenvolver o cuidado, entretanto 

podem ser aplicados individual e conjuntamente, dependendo do tipo de demanda a ser 

atendida (CARVALHO; BACHION, 2009). 

Deste modo, a Consulta de Enfermagem constitui-se de etapas inter-

relacionadas, interdependentes e recorrentes, que são: histórico de enfermagem 

(compreendendo a entrevista), exame físico, diagnóstico de enfermagem, prescrição e 

implementação da assistência e evolução de enfermagem (COFEN, 2017).  

De acordo com a resolução 358/09 do COFEN o histórico de enfermagem é 

quando o enfermeiro conhece os hábitos individuais e biopsicossociais visando à 
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adaptação do paciente à unidade de tratamento, assim como a identificação de 

problemas. O exame físico é realizado através dos métodos propedêuticos: inspeção, 

ausculta, palpação e percussão, de forma criteriosa para levantar dados sobre o estado de 

saúde do paciente, anotando as anormalidades encontradas para validar as informações 

obtidas no histórico. 

É importante ressaltar que o histórico e o exame físico são etapas da consulta 

de enfermagem que são realizadas concomitantemente, de modo a dar conforto e 

segurança ao paciente, além de agilizar o processo de coleta de informações (COFEN, 

2009). 

O diagnóstico de enfermagem é a etapa da consulta que culmina na tomada de 

decisão sobre a seleção das ações ou intervenções com as quais se objetiva alcançar os 

resultados esperados. É quando se identifica os problemas de enfermagem, as 

necessidades básicas afetadas e grau de dependência, fazendo julgamento clínico sobre 

as respostas do individuo, família e comunidade aos problemas, processos de vida vigente 

ou potenciais (COFEN, 2009).   

A prescrição de enfermagem é o conjunto de medidas tomadas pelo enfermeiro 

que direcionam e coordenam a assistência ao paciente de forma individualizada e 

contínua, objetivando a prevenção, promoção, recuperação e manutenção da saúde 

(COFEN, 2009). 

Evolução de enfermagem é o registro feito pelo enfermeiro após a avaliação do 

estado geral do paciente. Nele consta os problemas novos identificados, um resumo 

sucinto dos resultados dos cuidados prescritos e os problemas a serem abordados 

subsequentemente (COFEN, 2009). 

A resolução 358/09 enfatiza que a Consulta de Enfermagem corresponde ao 

Processo de Enfermagem quando ele é realizado em instituições prestadoras de serviços 

ambulatoriais de saúde, domicílios, escolas, associações comunitárias, entre outros. 

Sendo assim, podemos estabelecer como equivalentes o processo de enfermagem e a 

consulta de enfermagem que é realizada no CAPSi, pois o serviço é uma instituição 

ambulatorial.  

Contudo, se faz necessário conhecer que o processo de enfermagem deve 

estar embasado num suporte teórico, momento em que se colocam em prática as teorias 
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de enfermagem. São as teorias de enfermagem que articulam o trabalho das enfermeiras 

e suas funções no cuidado, oferecendo a visão acerca dos fundamentos filosóficos de 

enfermagem.   

O Coren estabelece que o suporte por meio das teorias de enfermagem deva 

orientar a coleta de dados, o estabelecimento de diagnósticos de enfermagem e o 

planejamento das ações ou intervenções de enfermagem; e que forneça apoio para a 

avaliação dos resultados de enfermagem alcançados (COFEN, 2009). 

A aplicação das teorias de enfermagem por meio do processo de enfermagem 

durante a consulta de enfermagem surge como ferramenta de auxílio ao enfermeiro na 

sua prática clínica, auxiliando no seu raciocínio clínico e pensamento crítico.  

Por conseguinte, sabe-se que as teorias de enfermagem existentes são 

numerosas e que elas podem ser aplicadas em diversos contextos e situações. No âmbito 

da saúde mental existem teorias que são bem consolidadas e que já foram aplicadas em 

diferentes contextos, continentes e clientelas, expandindo a capacidade de atuação do 

enfermeiro. 

Assim sendo, por meio de pesquisa de diversas teorias e modelos, conhecendo 

a aplicação e os resultados das teorias de enfermagem, foi escolhido para a elaboração 

do protocolo de consulta de enfermagem, a teoria da maré de Phil Baker, também 

intitulada de Tidal Model.  

Essa teoria enfoca nos processos fundamentais da assistência de enfermagem, 

por meio da importância do desenvolvimento do conhecimento das necessidades da 

pessoa através do trabalho colaborativo desenvolvido pelo relacionamento terapêutico, 

mediante diferentes métodos de delegação de poderes ativos. Estabelece a enfermagem 

como um elemento educativo no centro de intervenção interdisciplinar. E a resolução dos 

problemas de saúde e a promoção da saúde mental ocorrem por intermédio de métodos 

narrativos (MARTINEZ, 2011). 

A teoria funciona como um conjunto de princípios que guiam o profissional por 

meio de metáforas universais e culturalmente significativas associadas ao poder da água e 

do mar para representar aspectos conhecidos de estresse humano. Desta forma, é 

possível o enfermeiro por intermédio do protocolo de consulta de enfermagem embasada 
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no Tidal Model promover ações em conjunto aos adolescentes que amparem suas 

demandas em sofrimento psíquico.  

Portanto, a consulta de enfermagem constitui-se como o principal espaço de 

atuação do enfermeiro, que por meio de ações sistematizadas, promove uma melhor 

execução do projeto terapêutico, com vistas a obter resultados positivos. Por meio do 

Protocolo de Consulta de Enfermagem é possível atuar com respaldo científico, 

agregando conhecimento e acompanhando a evolução do planejamento individualizado de 

cada plano de cuidado.    

 

1.2 JUSTIFICATIVA E PRESSUPOSTOS DA PESQUISA 

 

Considerando as mudanças na atenção à saúde do adolescente, a importância 

de abordar sua saúde mental e, a consulta de enfermagem como espaço de atuação 

primordial do enfermeiro e como embasamento científico da atuação em enfermagem 

questiona-se: a utilização de um Protocolo durante a consulta de enfermagem auxiliaria 

como guia na atuação do enfermeiro, responsabilizando e respaldando-o em suas ações?  

Assim sendo, esta pesquisa tem como enfoque elaborar e validar um Protocolo 

de Consulta de Enfermagem em Saúde Mental ao adolescente que é atendido no Centro 

de Atenção Psicossocial Infanto-juvenil (CAPSi), como proposta de melhoria a assistência 

de enfermagem prestada aos usuários do CAPSi, promovendo cientificidade no trabalho 

do enfermeiro.     

Tem-se como hipótese que a utilização do Protocolo como guia na consulta de 

enfermagem em saúde mental para o adolescente favoreça a recuperação da saúde 

dessa clientela, a partir das intervenções de enfermagem advindas das necessidades de 

saúde que o adolescente e sua família demandam, incentivando a mudanças 

comportamentais, ações de educação em saúde, dentre outras que produzam um cuidado 

clínico holístico, estabelecidas a partir de um projeto terapêutico singular.  

Acredita-se que o seguimento do Protocolo irá amenizar as dificuldades 

enfrentadas pelo adolescente e sua família, promovendo mudanças e melhorias na 

qualidade de vida do adolescente, criando vínculo e minimizando os fatores de risco e 

demandas dessa clientela. Além disso, a utilização do Protocolo poderá contribuir para a 
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valorização do trabalho do enfermeiro no serviço, respaldando cientificamente sua atuação 

individual.   

O interesse pelo presente estudo teve origem na vivência acadêmica como 

bolsista de iniciação científica em um grupo de pesquisa que tem como temática a 

Enfermagem, Educação, Saúde e Sociedade (GRUPEESS), dentro da linha Cuidado 

Clínico e Saúde Mental na infância, adolescência e família que abordava crianças e 

adolescentes atendidos nos CAPSi. Nesse grupo de pesquisa iniciei o contato com os 

profissionais e usuários do CAPSi, surgindo um campo com diversas questões a serem 

estudadas, sendo o enfoque a enfermagem e os profissionais que atuam no CAPSi. 

Na monografia da graduação descrevi e analisei a atuação do enfermeiro no 

CAPSi. Nos resultados descobri que o enfermeiro realizava em  sua atuação a anamnese, 

acolhimento de usuários com alguma demanda espontânea ou que estejam retomando a 

terapêutica, acompanhamento diário da rotina de intensivos, participação em grupos 

terapêuticos, visita domiciliar, realização da consulta de enfermagem, supervisão e 

administração de medicações. 

Entretanto, posteriormente, ao frequentar o serviço durante as atividades do 

grupo de pesquisa, foi constatado que atualmente as atividades dos enfermeiros se 

restringiam a supervisão e orientação de medicações, anamnese, acolhimento dos 

usuários e orientações de educação em saúde de modo aleatório. 

Essa mudança no padrão de atendimento ocorreu devido ao posicionamento 

político da atual gestão, que tem como modelo a contração da equipe de saúde por 

seleção temporária, que se renova a cada dois anos, comprometendo a implementação de 

novas atividades, além de restringir a continuidade das atividades que são executadas, 

com prejuízo no vínculo profissional-usuário.  

Durante o mestrado, pesquisei sobre o cuidado multiprofissional a usuários de 

drogas nos CAPSi. Dentre os meus objetivos busquei descrever as abordagens 

terapêuticas, tecnologias de acolhimento e as intervenções realizadas pelos profissionais 

do CAPSi. Novamente a atuação do enfermeiro apareceu muito difusa e escassa de 

registros, sendo relatado pelos enfermeiros a necessidade de uma qualificação para a 

atuação nesses serviços, e a real necessidade de implementar mais elementos privativos 

do enfermeiro, até como forma de satisfação profissional.  
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Deste modo, o interesse em produzir um instrumento que respalda e 

documenta os cuidados de enfermagem contemplaria as questões dos enfermeiros que 

surgiram durante a dissertação. Um Protocolo de Consulta de Enfermagem que proponha 

um segmento no cuidar torna-se uma ferramenta possível de agregar valor e padronizar a 

atuação dos enfermeiros com adolescentes em sofrimento psíquico. A consulta de 

enfermagem é o momento em que o enfermeiro pode concretizar sua prática, sendo uma 

fonte rica de informações, um espaço de interação e vínculo que promove oportunidade do 

adolescente expor suas necessidades e do enfermeiro realizar intervenções, a fim de 

obter e avaliar seus resultados, além de documentar suas ações.  

Esse estudo pode contribuir para o aprimoramento da prática assistencial do 

enfermeiro no CAPSi e em outros serviços em que o enfermeiro esteja atuando com o 

adolescente, no intuito de individualizar, contextualizar e melhorar a qualidade do cuidado 

realizado. 

O Protocolo de Consulta de Enfermagem (PCE) é um modo de qualificar e 

consolidar a atuação do enfermeiro por meio de práticas que lhe são conhecidas e 

firmadas em sua base científica, atribuindo valor ao cuidado realizado, trazendo benefícios 

tanto para a atuação do enfermeiro quanto para o serviço e o usuário. Em um contexto 

histórico, pesquisas afirmam a importância da consulta de enfermagem em saúde mental 

como forma de consolidar o papel de atuação do enfermeiro.  Esta deverá ter o enfoque 

no atendimento individualizado, permitindo a expressão dos sentimentos dos usuários, 

facilitando a identificação de suas dificuldades, promovendo o incentivo às suas 

realizações, de modo que, o enfermeiro promova uma abordagem que envolva os 

aspectos multidimensionais do indivíduo, apoiando os demais profissionais envolvidos na 

terapêutica, contribuindo para uma assistência mais qualificada, com desenvolvimento de 

ações educativas (BONDAN, 2006).  

A consulta de enfermagem com adolescentes é um espaço que favorece a 

expressão de necessidades, mudanças de comportamentos, ações educativas, resolução 

de problemas, além da articulação multiprofissional e estrutura de apoio. É importante 

ressaltar a importância da presença e participação do familiar responsável no espaço 

terapêutico. Esse acesso permite que as ações sejam continuadas fora do serviço, além 

de promover intervenções necessárias nessa relação (BONDAN, 2006). 
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Com o Protocolo de Consulta de Enfermagem é possível implementar, avaliar e 

modificar a atuação do enfermeiro no atendimento individual ao adolescente no serviço de 

saúde mental especializado, na perspectiva de que a Consulta de Enfermagem seja 

relevante para a obtenção de dados sobre o adolescente e sua família, sobre suas 

demandas de saúde, nas orientações e intervenções de enfermagem, avaliação do 

suprimento das necessidades de saúde por toda a equipe e modificação do que é 

necessário, em uma perspectiva de relação mútua de vínculo e construção do cuidado.  

Deseja-se contribuir com estudos sobre a prática profissional da enfermagem 

na saúde mental do adolescente, pois o tema é socialmente relevante e academicamente 

atual, principalmente, na perspectiva de inclusão do jovem e da família no processo 

terapêutico.  

Além disso, traz a importância da consulta de enfermagem na execução do 

cuidado, sendo uma forma de sistematizar, organizar, documentar, fundamentar e 

consolidar a prática do cuidar em enfermagem, de modo que, a elaboração desse 

instrumento seja inovadora na saúde mental juvenil, ao fornecer uma ferramenta 

tecnológica atual e relevante para a atuação do enfermeiro.   

A consulta de enfermagem guiada por protocolo é um modo de qualificar e 

consolidar a atuação do enfermeiro com práticas que lhe são conhecidas e firmadas em 

sua base científica, atribuindo valor ao cuidado realizado, trazendo benefícios tanto para a 

atuação do enfermeiro quanto para o serviço e o usuário. Colabora, também, para a 

organização dos registros de enfermagem do usuário, além de criar um projeto terapêutico 

linear e conciso, dando visibilidade para a prática realizada. 

O estudo também favorece a educação continuada dos enfermeiros do CAPSi, 

por meio da avaliação dos planos terapêuticos e dos resultados alcançados. É possível 

evidenciar as fragilidades no processo e aprofundar os conhecimentos e habilidades da 

equipe, em busca de qualificar os profissionais e melhorar a qualidade da assistência 

prestada, além de dar subsídios para a equipe de enfermagem realizar uma prática 

científica, demonstrando uma preocupação da enfermagem com o cuidado ao usuário.  

Para elaborar um Protocolo de Consulta de Enfermagem específico e adequado 

ao adolescente, é necessário discutirmos sobre a adolescência, o processo natural de 

adolescer e a saúde mental nessa fase da vida. Também é importante discutir como se dá 
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o processo de trabalho no atendimento individualizado de enfermagem, com enfoque 

nessa clientela. E finalmente, discutir os conceitos do Tidal Model, Teoria de enfermagem 

que embasa o protocolo.  

Deste modo, são abordados os aspectos da adolescência, saúde mental e os 

serviços de atendimento em um primeiro momento, sendo em sequência como se realiza 

o cuidado de enfermagem ao adolescente em sofrimento psíquico e por fim, o referencial 

teórico da teoria da maré, originalmente conhecida como Tidal Model. 
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2 OBJETIVO 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

- Desenvolver Protocolo de Consulta de Enfermagem em Saúde Mental ao adolescente. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Elaborar Protocolo de Consulta de Enfermagem em Saúde Mental ao adolescente. 

 

- Validar Protocolo de Consulta de Enfermagem em Saúde Mental ao adolescente. 
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3 REVISÃO DE LITERATURA 

3.1  ADOLESCÊNCIA E SAÚDE MENTAL 

A adolescência é uma fase do ciclo vital que se caracteriza por transformações 

do corpo, da mente, das relações interpessoais e ambientais, relacionadas a diferentes 

contextos sociais, ambientais e históricos. Assim, os diferentes contextos em que os 

adolescentes estão inseridos definem as várias formas de se viver e desenvolver a 

adolescência, constituindo suas vulnerabilidades e potencialidades a partir do cenário em 

que se insere, marcando suas trajetórias (ZAPPE; DELL’AGLIO, 2016). 

É um período marcado pelos anseios, curiosidades e a busca do seu papel no 

mundo como indivíduo, momento de afirmação pessoal e da personalidade e o 

amadurecimento afetivo e cognitivo. É uma etapa fundamental para o desenvolvimento 

biopsicossocial, sendo um período de vulnerabilidade devido às mudanças e adaptações 

que ocorrem nesse período (SILVA et al., 2015). 

Além disso, é uma etapa de crises, crise de identidade, relacional, familiar, de 

autoestima e de busca de sentidos para a vida, com frequentes conflitos, dúvidas e 

inquietações. As mudanças físicas, psicológicas e sociais devem ser acompanhadas para 

um crescimento e desenvolvimento saudável (ARAÚJO, 2016).  

É uma fase de mudanças emocionais de extrema importância ao crescimento e 

desenvolvimento do indivíduo, como da autoestima e autocrítica, questionamentos sobre 

os valores parentais e da sociedade, que ocorrem em movimento com o mundo externo e 

suas influências. Esse momento é marcado por um delineamento da identidade sexual, 

familiar e laboral, permitindo que o adolescente exerça determinados papéis dentro da 

sociedade nessa transição da fase infantil para a adulta (BRASIL, 2008).  

Entretanto, é importante não considerar esse período somente como uma fase 

de transição, pois deste modo, se favorece o esquecimento de suas necessidades, 

desrespeitando a relação com seus direitos, enquanto existe uma exigência, por vezes 

inadequada, de seus deveres como cidadão. 

Deste modo, é preciso não somente identificar as características dessa 

população, mas descobri qual a sua influência no contexto brasileiro, a importância do 
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cuidado a sua saúde e como esse público interfere e participa na sociedade, como grupo 

que demanda cuidados específicos e que têm direitos e responsabilidades.    

Durante as últimas décadas, o Brasil teve uma importante modificação na 

pirâmide demográfica, desacelerando o ritmo de crescimento da população jovem. Mesmo 

assim, a população de jovens entre 10 a 24 anos de idade é a mais numerosa em toda a 

história do Brasil, representando 30,3% da população brasileira.  A grande maioria dessa 

população vive em áreas urbanas (84%), prevalecendo às mulheres jovens (BRASIL, 

2010).  

Esses jovens são os que estão mais expostos às elevadas taxas de mortalidade 

por causas externas. A análise da situação de saúde do adolescente brasileiro evidencia 

que existe o analfabetismo funcional devido à dificuldade de acesso à educação, 

desemprego, desigualdades sociais profundas, meio ambiente degradado, 

morbimortalidade por violência, dentre outros aspectos que impactam diretamente sobre a 

saúde dos jovens. Consequentemente, os adolescentes se tornam vulneráveis aos 

agravos relacionados à violência, ao uso de drogas, a doenças sexualmente 

transmissíveis e AIDS, a mortalidade materna, na saúde sexual e reprodutiva, além de ser 

o inicio e estabelecimento de doenças crônicas, como problemas de saúde mental, que 

interferem no crescimento e desenvolvimento saudável (BRASIL, 2010).  

Assim sendo, é importante conhecer o perfil epidemiológico juvenil, mas 

principalmente, mapear e definir os fatores que interferem no desenvolvimento saudável e 

agravos mais comuns para poder elaborar ações que intervenham de modo efetivo nessa 

população. 

Os adolescentes são particularmente vulneráveis a certos problemas de saúde, 

e têm como as três principais causas de morte: os acidentes de trânsito, doenças 

relacionadas à AIDS e o suicídio. Os comportamentos críticos característicos dessa fase 

da vida, entre os saudáveis ou não, afetam diretamente sua saúde na atualidade e no 

futuro (WHO, 2015). 

Dentre as principais causas de morte entre adolescentes destacam-se os 

acidentes de trânsito, HIV/AIDS, suicídio, infecções respiratórias inferiores, violência, 

diarreia, afogamento, meningite, epilepsia, doenças endócrinas, de sangue e 

imunológicas. Já as causas de doenças e invalidez, destaca-se a depressão, seguida dos 
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acidentes de trânsito, anemia, HIV/AIDS, automutilação, dor nas costas e pescoço, 

diarreia, transtornos de ansiedade, asma e infecções respiratórias inferiores (WHO, 2015).   

É notório que dentre as causas de morbimortalidade juvenil, os transtornos 

mentais estão como os que mais prejudicam essa população, destacando o suicídio, a 

depressão, os transtornos de ansiedade e automutilação, além dos acidentes de trânsito 

que são provocados, em sua maioria, por abuso de drogas. Esses problemas de saúde 

mental, geralmente, estão associados a agravos na vida adulta, entretanto, surgem 

durante a adolescência.  

Sendo assim, percebe-se a importância de investigar quais os problemas de 

saúde mental que afetam os adolescentes. Estudos recentes indicam quais os problemas 

de saúde mental que acometem mais essa população, sendo a depressão em particular a 

maior causa de doença entre os jovens. Esses problemas estão associados com diversos 

contextos sociais e de saúde, incluindo o uso de álcool, tabaco e drogas ilícitas, gravidez 

na adolescência, abandono escolar e comportamentos delinquentes (WHOb, 2016).  

Deste modo, para amenizar e prevenir problemas de saúde mental na 

adolescência deve ser estimulado as habilidades sociais, habilidades de resolução de 

problemas e autoconfiança. Essas habilidades podem prevenir problemas de saúde 

mental como transtorno de conduta, ansiedade, depressão, transtornos alimentares, bem 

como outros comportamentos de risco, incluindo os que se relacionam ao comportamento 

sexual, abuso de substâncias, e comportamento violento (WHOb, 2016).  

Muitos fatores têm impacto sobre a capacidade mental dos adolescentes para 

alcançar e sustentar um estado de bem-estar mental, estes fatores podem operar no nível 

do indivíduo, família, escola ou bairro e em um nível social mais amplo. Fatores de risco 

para transtornos mentais incluem, sem se limitar, a pobreza, a exclusão social, a violência, 

rejeição, isolamento e falta de apoio familiar. Fatores de proteção para saúde mental estão 

ligados à coesão ao nível da comunidade, bem-estar familiar e individual; comportamentos 

e habilidades positivos; acesso a serviços sociais para adolescentes, incluindo serviços de 

saúde e macro políticos (tais como transferências sociais e integração das minorias) 

(WHO, 2012). 

Em vista disso, as ações de promoção da saúde mental juvenil devem ser 

trabalhadas em torno da comunidade, da família, dos grupos e por fim, individualmente 
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com o adolescente. Trabalhos que promovam espaços de cidadania, melhorias nas 

moradias e comunidades, ações de lazer, cultura e esporte, além de espaços acessíveis 

aos adolescentes que tenham serviços de saúde exercem influência direta na melhoria 

desses agravos.   

As experiências de fatores de proteção e seus efeitos positivos superam os 

fatores de risco negativos, aumentando a probabilidade de sustentar a saúde mental e o 

bem-estar por toda a vida. De acordo com as evidências acumuladas, o fortalecimento dos 

fatores de proteção em escolas, casas e comunidades locais, bem como a qualidade dos 

cuidados de saúde mental para adolescentes, contribuem para a melhoria do 

desenvolvimento de jovens vulneráveis. As organizações internacionais têm tomado 

iniciativas para promover o bem-estar emocional e social dos adolescentes (WHO, 2012). 

A OMS considera que o principal problema de saúde mental entre os 

adolescentes é o suicídio e as incapacidades devido às tentativas. As tentativas de 

suicídio em todo o mundo variam de 5% a 15%, sem diferenças significativas de gênero. 

Além disso, os problemas de saúde mental usualmente se iniciam por volta dos 14 anos, 

acontecendo em episódios breves, recorrendo na vida adulta os que tiveram episódios que 

duraram seis meses ou mais durante a adolescência (WHO, 2014).   

A tentativa de suicídio na adolescência caracteriza-se por duas grandes 

dimensões que se inter-relacionam em uma rede complexa: uma dimensão envolve a 

comunicação familiar e a outra a habilidade ecológica (em relação ao ambiente) da família 

e de seus membros para resolver seus problemas.  Dentre as características observadas 

incluem-se a ausência de comunicação direta, comunicação indireta, fuga de argumentos, 

indiferença entre uns e outros; indiferença às intenções suicidas, alto grau de 

segregamento dentro da família, desencorajamento em expressar emoções, mesmo que, 

existissem fortes sentimentos de hostilidade dentro da família (BRASIL, 2008).  

Desta maneira, as ações de saúde e prevenção ao suicídio juvenil devem ser 

contínuas e ocupar todos os espaços já citados de inclusão do jovem, mantendo sempre a 

comunidade e os indivíduos que convivem diretamente com eles, conscientes e 

informados sobre os fatores de risco do suicídio, os principais sinais e como prevenir.  

Entretanto, apesar da ênfase dada pela OMS às tentativas de suicídio, a 

realidade brasileira difere um pouco do cenário mundial. No Brasil, os transtornos mais 
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frequentes são a deficiência mental, a psicose, neurose grave, autismo, transtorno de 

ansiedade, transtorno de comportamento, dentre outros que impossibilitam a manutenção 

e o estabelecimento de laços sociais. Estima-se que de 10% a 20% das crianças e 

adolescentes brasileiras tem problemas de saúde mental (PEREIRA et al.,2014).  

Dentre os transtornos mentais mais comuns na adolescência, atendidos no 

serviço especializado de saúde mental infanto-juvenil estão: os transtornos 

comportamentais, transtornos do desenvolvimento psicológico e retardo mental. Os 

transtornos comportamentais e emocionais são os mais frequentes em todo o Brasil, 

demandando uma condução adequada e contínua, pois são problemas que costumam 

persistir durante a fase adulta, associando-se a comportamento antissocial, problemas 

conjugais, saúde física deficitária e delinquência. A prevalência dos transtornos é de 7% e 

24,6%, com uma demanda de 4% a 7,3% de intervenções clínicas para essa população 

(GARCIA et al., 2015). 

Por conseguinte, é necessário pensar em como as ações de saúde mental ao 

adolescente vão ser realizadas, em que espaços e serviços, quais contextos e qual o foco 

de atenção para promover de modo integral à saúde.  

A atenção à saúde mental do adolescente é realizada por uma rede de serviços 

em todos os níveis de atenção, sendo as ações de prevenção e promoção da saúde de 

encargo principal da atenção básica, as demandas de transtornos moderados e graves 

dos Centros de Atenção Psicossocial infanto-juvenil (CAPSi) e dos Centros de Atenção 

Psicossocial álcool e outras drogas (CAPSad), adolescentes em crise em hospitais 

especializados, ou em leitos de hospitais gerais, ou em serviços especializados 24 horas 

(CAPS III), dentre outros mecanismos da rede. O principal serviço da rede que atua nos 

problemas de saúde mental de crianças e adolescentes é o CAPSi (BRASIL, 2014).    

De acordo com o CNES, em abril de 2014 existiam 208 CAPSi em 

funcionamento em todo o território brasileiro, dentre eles, 32 ainda sem registro de 

habilitação e 98,1% sob gestão municipal. Os estados de Roraima, Acre e Tocantins, além 

do Distrito Federal não tem esses serviços. Somente 60,4% dos municípios com mais de 

150 mil habitantes possuem CAPSi, sendo uma distribuição heterogênea em todos os 

estados brasileiros, oscilando essa distribuição também por regiões, por exemplo, a 

Região Norte com 38,5% e a Região Sul com 74,2% Além disso, apenas 8% da totalidade 
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de CAPS são dedicados para os jovens, sendo preciso ampliar essa rede para atingir as 

necessidades de saúde dos adolescentes (GARCIA et al., 2015).   

A heterogeneidade de distribuição dos CAPSi no território brasileiro desenha o 

diagnostico situacional do problema de alcance dos serviços aos adolescentes que 

necessitam.  Não somente o número de serviços, mas também o número de atendimentos 

é inferior ao desejado. 

A média nacional de atendimento mensal por CAPSi é de 155 usuários, 

considerando que a população infanto-juvenil que necessita de atendimento é de 4% a 

7,3%. A capacidade instalada dos serviços só está atendendo entre 0,72% e 1,32% da 

demanda. De 2008 a 2012, o número de atendimento a menores de 19 anos foi crescente, 

tendo o perfil nosológico de atendimento com transtornos de comportamento e 

desenvolvimento como as duas primeiras demandas de atendimento no serviço, além de 

existir registros recentes de consumo de substâncias psicoativas (GARCIA et al., 2015).  

Sendo assim, apesar do número de atendimentos inferior ao necessário, os 

serviços especializados em saúde mental infanto-juvenil estão progredindo em relação ao 

alcance dos jovens, contribuindo para uma atenção integral a saúde do jovem que recebe 

esse atendimento.   

Portanto, sabemos que a atenção à saúde do adolescente no Brasil é pautada 

no modelo de atenção integral ao indivíduo, tendo a preocupação com a singularidade do 

sujeito, a autonomia e responsabilização do indivíduo e a organização dos serviços para 

melhor atendê-lo. O adolescente deve ser um sujeito ativo e participante na elaboração e 

planejamento das ações de saúde realizadas com e para ele, considerando o ambiente 

em que está inserido como fator fundamental na compreensão da sua problemática de 

saúde (BRASIL, 2008). 

Contudo, sabe-se que ainda é um desafio executar todas essas ações de saúde 

devido a diversas dificuldades que o sistema de saúde enfrenta, porém, é possível 

melhorar a qualidade do atendimento e promover cada vez mais ações que enfoquem 

essa população, já que é de conhecimento geral que ao melhorar a qualidade de vida e a 

saúde do adolescente, melhoramos o padrão de saúde de toda a população. 

Diante disso, é possível elaborar instrumentos e implementar ações que 

contribuam na melhoria dos agravos de saúde mental dos adolescentes. A consulta de 
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enfermagem é um espaço que o enfermeiro pode trabalhar ações de saúde mental em 

diversos níveis de atenção, desde a atenção primária até a terciária. Considerando isso, o 

Protocolo de Consulta de enfermagem a adolescentes em sofrimento psíquico pode ser 

inserido em todos esses contextos a partir do direcionamento do enfermeiro às suas ações  

Esse cuidado de enfermagem realizado durante a consulta vai ser explanado no 

próximo tópico.  

 

3.2 CUIDADO CLÍNICO DE ENFERMAGEM EM SAÚDE MENTAL AO 

ADOLESCENTE. 

 

Compreendendo os preceitos que o Ministério da Saúde e a  

Organização Mundial da Saúde preconizam, o cuidado de enfermagem em saúde mental 

para adolescentes inclui uma série de ações individuais e coletivas, com enfoque no 

cuidado multidisciplinar e intersetorial, envolvendo as partes de educação e saúde como 

modo de melhorar a eficácia do serviço de saúde mental. Os enfermeiros podem 

identificar e acompanhar os adolescentes com problemas de saúde mental como uma 

alternativa adicional, pois são o primeiro e mais constante contato que o adolescente 

recebe no sistema de saúde (PAULA et al., 2012).  

Devido ao grande efetivo de enfermeiros nos serviços de saúde e a 

característica de trabalhar direta e continuamente com o usuário, a consulta de 

enfermagem facilita o acesso ao serviço, sendo o enfermeiro capaz de discutir sobre as 

experiências dos usuários, as facilidades e barreiras de acesso ao sistema. Questões 

como a fragmentação do cuidado são citadas e devem ser atendidas pelo enfermeiro, por 

exemplo, como o atendimento das necessidades fisiológicas de usuários dos serviços de 

saúde mental, que tem se evidenciado como ineficaz (NANKIVELL et al., 2013). 

Dentro da perspectiva de reinserir socialmente o sujeito e reabilitá-lo com 

medidas interdisciplinares, o enfermeiro torna-se peça chave na implementação do 

modelo de serviço proposto pela reforma psiquiátrica, sendo possível subsidiar suas ações 

no Processo de Enfermagem como instrumento de sua prática clínica. O enfermeiro deve 

estar aberto às possibilidades de discussão, multiplicando suas perguntas e indo além do 
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que já foi produzido, sendo crítico e criativo para trabalhar com o sofrimento mental 

(MONTEIRO, 2015).  

No cuidado de enfermagem em saúde mental três áreas estão envolvidas 

diretamente: o envolvimento de serviços, coordenação de cuidados e aplicação do 

conjunto de intervenções do enfermeiro. O engajamento de serviços é importante para a 

adequação e continuidade do atendimento do usuário, sendo o enfermeiro um profissional 

habilitado para arquitetar as necessidades de intervenções de diversos serviços. A 

coordenação de cuidados pode contribuir significativamente por meio da visão holística do 

enfermeiro, que engenha e coordena a equipe que contém um conjunto de habilidades 

clínicas que abordem as necessidades complexas dos usuários, produzindo uma redução 

dos custos e melhora da qualidade de vida (DELANEY, 2015).  

No intuito de melhorar os resultados de saúde e bem-estar do usuário, as 

intervenções de enfermagem devem ser viáveis e aceitáveis no contexto ambiental da 

pessoa, com registros adequados. A coordenação de cuidados, os cuidados de transição 

e o sistema de cuidados efetivamente dito embasados no relacionamento enfermeiro-

indivíduo promovem o engajamento do usuário no serviço, e seus registros podem 

envolver a equipe na extensão dos cuidados e melhorar a qualidade do serviço 

(DELANEY, 2015).   

Entretanto, a procura por serviços de saúde mental não são habitualmente 

demandas dos próprios adolescentes. Eles são levados por pais ou adultos responsáveis, 

ou por instituições dos diferentes setores: escolas, abrigos, conselho tutelar, entre outros. 

Conhecer as crenças e atitudes dos responsáveis pelo adolescente é fundamental para a 

identificação dos problemas de saúde. O estigma e a desvalorização do cuidado em saúde 

mental são fatores que dificultam o acesso do adolescente ao serviço de saúde mental, 

sendo importante investir em um trabalho preliminar e paralelo com esse responsável, a 

fim de conhecer as questões que o levaram ao serviço e se as questões de saúde do 

adolescente não são materialização de problemas conjugais ou familiares específicos dos 

responsáveis (BRASIL, 2013). 

Sendo assim, as relações dos adolescentes com seus responsáveis e 

familiares, a relação com seus pares, as relações nos outros contextos de convívio, são 
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influências importantes e que devem ser consideradas durante o relacionamento do 

enfermeiro com o adolescente em sofrimento.  

Para o enfermeiro compreender a demanda do adolescente e seu responsável 

que o encaminha ao serviço de saúde mental é imprescindível o entendimento das 

relações interpessoais do adolescente e a criação de vínculo na elaboração dessa nova 

relação entre enfermeiro e adolescente.  

O relacionamento do adolescente com os prestadores de cuidado em saúde 

mental é essencial para uma boa experiência no serviço, sendo que a capacidade de 

comunicação dos cuidadores no relacionamento com o adolescente é considerada pelo 

próprio adolescente até mais importante do que as abordagens terapêuticas (BIERING, 

2010).    

Deste modo, é necessário que o enfermeiro tenha ferramentas e estratégias 

eficazes de criação e manutenção da comunicação, do vínculo e da relação enfermeiro-

adolescente para atingir os objetivos do cuidado.  

Dentre as características dessa comunicação incluem-se a aceitação e 

compreensão; empatia e simpatia; ferramentas de audição e atendimento; abordagem não 

julgadora. Foi enfatizado que o não julgamento é muito valorizado pelo adolescente, já que 

os problemas de saúde mental podem estar relacionados a problemas de comportamento. 

Esse sistema de apoio torna o enfermeiro um aliado ao adolescente no cuidar, 

demonstrando que o enfermeiro acredita nele, devido ao desejo deles de serem atendidos 

como indivíduos independentes, que tem autonomia (BIERING, 2010).    

O enfermeiro precisa libertar-se de crenças, julgamentos e preconceitos sobre 

todos os assuntos e abrir-se no envolvimento com a demanda que o adolescente expõe, 

sendo completamente disponível e genuinamente interessado nas questões ali debatidas. 

A corresponsabilização, a busca de metas e a determinação de objetivos podem ser 

aliadas na adesão e progressão da terapêutica gerida na consulta de enfermagem. 

O empoderamento do cuidado está intimamente ligado ao elevado valor 

atribuído pelo adolescente na relação enfermeiro-adolescente, por meio da expressão de 

seus desejos e inclusão nas decisões do tratamento. Ter controle do uso de medicações, 

decidir e se envolver no número de consultas e quais terapeutas irão atendê-lo, 

informações sobre diagnósticos e prognósticos e a lógica por trás da psicoterapia que 
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recebem são importantes para o envolvimento e adesão a terapêutica com essa clientela. 

Dessa forma, o adolescente julga suas experiências, sentimentos e comportamentos 

envolvidos em um projeto terapêutico que permite seu empoderamento como experiências 

de mudança positiva (BIERING, 2010).  

Apesar de ser importante a inclusão do adolescente nos diversos passos do 

cuidado, os membros da dinâmica familiar e social do adolescente também devem ser 

incluídos, participando das mudanças promovidas pela terapêutica todos aqueles que 

estão envolvidos diretamente com o adolescente.  

Conhecer a dinâmica familiar e as formas de se relacionar entre seus membros 

pode ajudar na detecção precoce dos problemas de saúde mental. É importante saber 

reconhecer as situações de risco, como as várias formas de violência vivenciada não só 

pelo adolescente, mas por toda a família. Também é preciso ter cautela na avaliação 

inicial e na organização do Projeto Terapêutico Singular (PTS), pois nele deve estar 

incluso as diferentes ferramentas de intervenção dos diversos profissionais e setores que 

devem ser incluídos nesse projeto. É necessário identificar os recursos disponíveis no 

território que possam integrar o PTS, incluindo o adolescente, a família e a comunidade na 

construção e implementação desse projeto (BRASIL, 2013).   

É preciso conter um roteiro de avaliação inicial, que contemple os diferentes 

aspectos dos problemas de saúde, identificando os principais grupos de problemas, como: 

situações emocionais, problemas de conduta, atrasos do desenvolvimento, dificuldades de 

relacionamento, uso de drogas, impacto do sofrimento psíquico na vida do adolescente e 

da sua família, fatores que desencadearam e mantiveram o problema, pontos fortes do 

adolescente que possam fundamentar e auxiliar as intervenções, crenças e expectativas 

do adolescente e seu familiar em relação aos problemas, causas e possibilidades de 

tratamento (BRASIL, 2013).  

Dentro do roteiro de atendimento inicial e na continuidade dele, também se 

inclui a construção do contexto familiar do adolescente a partir dos seus relatos e de seu 

familiar, de modo a avaliar a existência de tentativas de suicídio. Se o motivo do 

atendimento for esse, procurar escutá-lo sem preconceito, investigando se teve tentativas 

prévias, convidando-o a buscar compreender o sentido do que aconteceu e seus 

desdobramentos. Avaliar o uso abusivo de drogas, ponderando que na adolescência, todo 
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e qualquer uso é considerado prejudicial, em busca de compreender quais as motivações 

para o uso e que mecanismos podem ser utilizados para modificar o quadro atual 

(BRASIL, 2013).  

Isto é, para um atendimento de qualidade às necessidades de saúde mental do 

adolescente é preciso unir instrumentos e ferramentas que considerem suas demandas 

específicas e profissionais capacitados para aplicar tais estratégias de cuidado. 

Para atender as reais necessidades de saúde dos adolescentes, alcançando 

eficácia e efetividade, é necessário que os profissionais sejam capacitados para interagir 

com os adolescentes respeitando sua cultura, conhecimentos adquiridos e proporcionando 

abertura para o crescimento de ambas as partes, com o desenvolvimento do vínculo e da 

relação profissional-adolescente (BRASIL, 2008). 

Portanto, é imprescindível dedicar tempo para realizar o cuidado ao 

adolescente com sofrimento psíquico, em um espaço adequado para conduzir o cuidado 

de forma apropriada, sendo a consulta de enfermagem o âmbito mais propício para a 

execução de tais ações.   

A consulta de enfermagem é uma prática de cuidado desenvolvida por 

enfermeiros, sendo uma oportunidade de realizar atividades educativas, fortalecer 

vínculos, conhecer e ouvir o usuário, além de propiciar um espaço para a resolução de 

conflitos, dificuldades e problemas do usuário dentro de seu contexto social. É um espaço 

propício para as práticas de cuidado, pois é possível ouvir demandas, avaliar condições de 

saúde física, psicológica e emocional, aprofundar o vínculo em um envolvimento afetivo 

com o usuário, utilizando o contexto emocional, social e as relações familiares do usuário 

(ACIOLI et al., 2014).  

A consulta ao adolescente deve oferecer ações múltiplas e articuladas, interna 

e externamente ao serviço, em diferentes níveis assistenciais, envolvendo uma equipe 

multiprofissional com práticas interdisciplinares e intersetoriais. É necessário pautar-se em 

uma abordagem social e clínica, compondo de processos de interação, investigação, 

diagnóstico, educação e intervenção (GRILLO et al., 2012).  

Nesse processo, a autonomia e responsabilização do adolescente na sua 

jornada de vida deve ser o objetivo central das ações de enfermagem. Na consulta é 

preciso reconhecer as vulnerabilidades sociais, institucionais e subjetivas do adolescente; 
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avaliar processos orgânicos e psicológicos, identificando possíveis alterações; adoção de 

medidas assistenciais clínico-educativas; articulação dos apoios necessários (MANDÚ; 

PAIVA, 2016). 

A consulta de enfermagem é um espaço de expressão e captação de 

necessidades; resolução de problemas da competência do enfermeiro; articulação com 

outros setores profissionais e estruturas de apoio; com caráter de identificação de 

necessidades e intervenções com enfoque clínico-educativo. É um processo em que o 

enfermeiro e usuário se inter-relacionam, construindo um conjunto de novos valores e 

possibilidades práticas em saúde, sendo o enfermeiro facilitador e o adolescente líder do 

seu próprio crescimento (OLIVEIRA et al., 2012).    

O espaço físico para a realização da consulta deve conter uma sala de espera 

acolhedora, agradável e confortável para os adolescentes e seus acompanhantes; 

espaços amplos, ventilados e limpos, de preferência que dê para realizar atividades de 

grupo. A sala de atendimento deve ter espaço o suficiente para a realização da entrevista 

e exame físico, tendo mobiliário e materiais educativos que auxiliem na consulta e deem 

privacidade durante o atendimento (BRASIL, 2008). 

A consulta de enfermagem ao adolescente deve prever a participação ou não 

de um familiar responsável, respeitando a privacidade e confidencialidade do que 

acontece durante o atendimento. A abordagem do enfermeiro deve se situar na relação de 

troca e respeito A linguagem não deve ser a mesma dos adolescentes, pois o profissional 

não é identificado pelo adolescente como um de seus pares, entretanto, deve se traduzir 

respeito no seu modo de se colocar, a seus valores e conhecimentos, sem emitir juízos de 

valor, reprovar suas manifestações ou adotar comportamentos discriminatórios (MANDÚ; 

PAIVA, 2016).     

Idealmente, devem existir três momentos na consulta: o adolescente sozinho, 

com os responsáveis sozinhos, com o adolescente e os responsáveis. A entrevista do 

adolescente sozinho possibilita o estímulo a expor sua percepção do que está 

acontecendo com ele, tornando-o responsável pela própria saúde, além de permitir que 

sejam abordados alguns aspectos sigilosos que estejam o preocupando. A entrevista com 

o responsável é fundamental para o entendimento da estrutura e dinâmica familiar, além 

de elucidar detalhes importantes, sendo importante entender o que o adolescente sente 
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em relação às mudanças corporais e emocionais, seu relacionamento com familiares e 

seus pares, como utiliza as horas de lazer, expectativas em relação ao atendimento e 

seus planos para o futuro (GRILLO et al., 2012). 

As mensagens devem ser claras e objetivas e as informações técnicas sempre 

discutidas e fundamentadas. A base do relacionamento é o diálogo, sendo o processo de 

escuta fundamental, evitando-se interrupções no atendimento, estando o enfermeiro 

sempre atento e aberto às expressões do adolescente. É não praticar os interrogatórios no 

levantamento das questões de vida e necessidades do adolescente, avançando no 

processo da consulta sempre em acordo com o adolescente, em contínuas trocas que 

enfoquem as necessidades, interesses e possibilidades, respeitando valores, conceitos e 

mobilizando preconceitos e estereótipos (GRILLO et al., 2012).     

É importante na abordagem ao adolescente se trabalhar com a motivação; 

espaços e posturas favoráveis à expressão de seus valores, conhecimentos, 

comportamentos, dificuldades e interesses; elementos de troca e reflexão que favoreçam 

o controle da própria vida e de suas necessidades, responsabilização e participação mais 

ampla nas decisões que lhe diz respeito. Também é necessário reconhecer a vida do 

adolescente como um todo, atentando-se aos seus dilemas, ouvindo, apoiando, 

respeitando e acolhendo a partir de princípios como o respeito, a privacidade e a 

confidencialidade (MANDÚ; PAIVA, 2016).    

O enfermeiro pode fazer um exercício de empatia com o adolescente, buscando 

entender quais as questões, as vivencias, as preocupações, os dilemas, as angústias e as 

motivações que se fazem presentes nessa fase da vida. 

É preciso avaliar as vulnerabilidades, necessidades e problemas do 

adolescente, abordando seus processos sociais e os possíveis riscos; comportamentos e 

valores nas esferas da sexualidade e reprodução; a autoimagem e aceitação corporal; 

processos psicológicos e emocionais; capacidade de negociação, anticoncepção; padrão 

alimentar; histórico familiar de doenças; atividades físicas e habilidades; alterações 

sistêmicas, higiene, padrão de sono, dentre outros aspectos que surgirem durante o 

atendimento (MANDÚ; PAIVA, 2016).    

Outro aspecto fundamental que por vezes também é negligenciado são os 

problemas orgânicos de saúde. Questões físicas, como as relacionadas ao uso de 
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medicações, sexualidade, higiene pessoal, dentre outras necessidades que venham a 

surgir. E como estratégia final e fundamental, enfatizar os aspectos positivos do 

adolescente, como trabalhar o responsável a mencionar qualidades do adolescente, saber 

como o próprio adolescente reconhece suas qualidades e embasar nesses pontos, e o  

reforço positivo na construção de vínculo e no delineamento do projeto terapêutico 

(BRASIL, 2013). 

Enfocar na observação do processo de comunicação corporal do adolescente, a 

comunicação verbal e não-verbal, os medos, ansiedades e reações ao que acontece 

durante a consulta, principalmente, quando necessitar de avaliação física, tecendo 

explicações orientações sobre o que está sendo realizado, além do consentimento e a 

privacidade que devem ser respeitadas (MANDÚ; PAIVA, 2016).  

Sendo assim, existem inúmeras ferramentas e estratégias que o enfermeiro 

pode e deve trabalhar na consulta de enfermagem com o adolescente no serviço de saúde 

mental. A abordagem individual e familiar, a compreensão do contexto em que o 

adolescente se insere, os aspectos físicos, emocionais e psicológicos, as demandas do 

adolescente e de sua família, são questões que o enfermeiro deve intervir e auxiliar, em 

busca de uma melhor qualidade de vida.  

Para isso, as teorias de enfermagem constituem-se como base científica do 

cuidado a ser realizado, fazendo articulação entre o que o enfermeiro faz e qual o seu 

papel no cuidado, oferecendo uma visão dos fundamentos filosóficos de enfermagem, 

identificando as necessidades de saúde dos indivíduos e intervindo em conjunto com os 

mesmos.  
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4 REFERÊNCIAL TEÓRICO 

 

Para referenciar a construção do Protocolo de Consulta de Enfermagem e embasar o 

cuidado de enfermagem nessa pesquisa foi selecionada uma Teoria de Enfermagem com 

base conceitual em Saúde Mental. A Tidal Model (ou Teoria da Maré) é uma teoria bem 

consolidada no âmbito internacional, com diversos projetos executados com sucesso, 

entretanto, ainda sem tradução para o português. Apesar de ser pouco conhecida no 

Brasil, a Tidal Model demonstra-se ser uma teoria aplicável a nossa realidade, pois estuda 

as necessidades de enfermagem em saúde mental, na procura de clarear os papéis e 

funções do enfermeiro dentro do processo de cuidado e tratamento multidisciplinar. 

 

4.1 TIDAL MODEL  

  

O Tidal Model, que pode ter a nomenclatura adaptada para Teoria da Maré em 

português, surgiu a partir das necessidades de enfermagem detectadas por 

pesquisadores da Universidade de Newcastle, que desenvolveram um estudo de cinco 

anos que originou uma teoria substantiva da prática de enfermagem em saúde mental. 

Esse estudo das necessidades de enfermagem em saúde mental procurou clarear os 

papéis e funções de enfermagem dentro de um processo de cuidado e tratamento 

multidisciplinar (BARKER, 2001).  

O Tidal Model se desenvolveu com ênfase na Teoria de Peplau no que se refere à 

relação enfermeiro-paciente, para incluir uma apreciação da natureza caótica de 

mudança, que é a única verdadeira constante. A teoria enfatiza maneiras que os 

enfermeiros possam ajudar as pessoas que estão sob seus cuidados a se tornarem 

conscientes das pequenas mudanças que estão ocorrendo para eles, através deles, 

como parte de sua realidade cotidiana. Também ressalta formas pragmáticas que as 

pessoas possam aprender o que funciona para eles e porque funciona. Essa sabedoria 

pessoal representa a base da recuperação da pessoa, sendo o conhecimento utilizado 

para navegar as tempestades metafóricas da viagem de recuperação (YOUNG, 2010).      

A necessidade de construir uma teoria que abordasse o indivíduo de modo mais 

holístico e que inclua as pessoas a sua volta surgiu a partir da crítica dos autores ao 
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modelo psiquiátrico, pois para a psiquiatria as pessoas que tem dificuldades em sua 

relação com o Eu ou nas suas relações humanas com os outros, são descritas como 

tendo “problemas de saúde mental”, sendo essas pessoas usuárias ou consumidoras 

dessa nomeação, com justificativas biológicas, cognitivas, comportamentais, sociais e 

genéticas para um “problema” acorrentado ao discurso diagnóstico e taxativo da 

psiquiatria (BARKER, 2009).   

Além do discurso psiquiátrico, a neurociência persiste na tentativa de explicar o 

comportamento humano e justificar todos os problemas da vida através de 

desequilíbrios bioquímicos que podem ser alterados quimicamente por medicações e 

intervenções médicas como modo de “solucionar o problema” (BARKER; BUCHANAN-

BARKER, 2009). 

Entretanto, para os autores, nós somos influenciados pela época que vivemos, 

contextualizando nossas experiências com as mudanças advindas da revolução 

tecnológica, que nos permite dialogar ao vivo com pessoas de todo o mundo, além de 

partilhar histórias, contaminando-se com fragmentos das histórias da vida de diversas 

pessoas (BARKER; BUCHANAN-BARKER, 2009). 

Neste sentido, no Tidal Model a vida é uma constante mudança, que a realidade 

nos ensina que, quanto ao que acontece na vida, podemos ter pouca escolha. Quanto à 

forma que lidamos com o que acontece, no entanto, temos escolha total (BARKER; 

BUCHANAN-BARKER, 2009).  

Premissas centrais do Tidal Model 

O Tidal Model opera a partir de quatro pressupostos fundamentais sobre o tipo de 

cuidados que as pessoas precisam quando estão enfrentando uma angústia mental, 

que refletem no conjunto de atitudes do profissional.  

1.  A enfermagem em saúde mental é uma atividade humana interativa e 

relacionada com o desenvolvimento, mais preocupada com o 

desenvolvimento futuro da pessoa do que com as origens e causas do 

sofrimento atual. 
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Circunstâncias presentes na pessoa estão em função de várias influências: 

históricas, físicas e sociais. O possível significado de tais fatores precisa ser 

considerado, se nada de aproximadamente completo (inteiro) de cuidado está sendo 

provido. Esses fatores são os marcos metafóricos para a história da pessoa até à data 

(BARKER; BUCHANAN-BARKER, 2009). 

A prática psiquiátrica tradicional se concentra em escavar o passado da pessoa, 

em busca de uma explicação para as presentes circunstâncias. É uma espécie de 

arqueologia humana: à procura de fatores do passado da pessoa que pode explicar o 

seu presente. Esta não fornece ponteiros para o futuro e não é, naturalmente, do 

desenvolvimento na natureza. Apesar de sua importância, ele não atende os critérios 

para a enfermagem (BARKER; BUCHANAN-BARKER, 2009). 

O foco principal da enfermagem é, em vez disso, a relação da pessoa com a 

saúde e a doença, não com a assumida doença, distúrbio ou estado de bem-estar. Em 

termos de seu potencial para a cura, a enfermagem está focada em identificar o que 

precisa ser feito para ajudar a pessoa agora, para endereçar, resolver, superar ou se 

adaptar aos problemas da vida associados com o que poderia ser chamado de sua 

“doença mental” ou “perturbação psiquiátrica” (BARKER; BUCHANAN-BARKER, 2009). 

2. A pessoa expressa à experiência com os problemas de vida humana através 

de algum tipo de exposição pública de comportamento alterado, ou através de 

seu relato de situação privadas (pensamentos, sentimentos, crenças, etc.) 

conhecidos apenas para a pessoa envolvida.  

Embora a angústia da doença mental possa manifestar-se no comportamento da 

pessoa e, portanto, observável para os outros, a experiência do sofrimento é sempre 

invisível. Muito do cuidado de enfermagem tradicional centrou-se na gestão de 

comportamento das pessoas, tentando ajudá-los a caber em papéis sociais prescritos. 

Na verdade, dentro de tal "reabilitação" a pessoa pode mudar, mas suas necessidades 

humanas únicas não serão abordadas (BARKER; BUCHANAN-BARKER, 2009). 

A enfermagem tem como objetivo ajudar o acesso de pessoas e avaliar as suas 

experiências particulares, em um esforço para serem novamente escritores da história 
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de suas vidas, e para começar a cura da aflição do passado e presente, como uma 

forma de abrir caminhos para promover o desenvolvimento humano (BARKER; 

BUCHANAN-BARKER, 2009). 

3. O profissional e a pessoa em cuidados estão envolvidas em uma relação 

baseada na influência mútua.  

Cuidado de enfermagem não é um processo de mão única, mas sempre envolve 

algum tipo de relacionamento. A Tidal Model assume que o processo de cuidar é 

melhor caracterizado como "cuidar com”, que incorpora tanto a necessidade de 

“cuidado sobre” e “cuidado para” a pessoa. A natureza colaborativa do cuidar com 

produz mudanças tanto para o profissional, bem como para a pessoa (BARKER; 

BUCHANAN-BARKER, 2009). 

4. O que é geralmente chamado de “doença mental” engloba uma variedade de 

problemas da vida humana. A enfermagem está orientada para atender a estes 

problemas, dentro da experiência cotidiana da pessoa. 

Embora alguns profissionais passem o tempo com a pessoa revisando e 

antecipando eventos da vida, o foco principal é sobre se envolver com o mundo real da 

experiência. Esta abordagem é característica do foco da enfermagem na experiência e 

relacionamento com a saúde e a doença, ao invés de saúde e doença per se 

(BARKER; BUCHANAN-BARKER, 2009). 

A metáfora das marés 

A Tidal Model assume que todas as pessoas são definidas principalmente pela 

sua experiência. Consequentemente, o foco principal do Tidal Model envolve o 

desenvolvimento de condições necessárias para identificar e analisar em profundidade 

a experiência da pessoa. Através deste processo, ganhamos uma apreciação das 

necessidades humanas da pessoa e o que precisa ser feito para encontrá-las. O fluido, 

em constante mudança, natureza da experiência da pessoa de si e dos outros é 

representada pela metáfora nuclear do Tidal Model: a água (BARKER; BUCHANAN-

BARKER, 2009). 
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As pessoas existem em um oceano metafórico de experiência. A experiência 

cotidiana parece ter limites ou fronteiras. No entanto, estas são ilusórias e não mais do 

que o próprio conceito do horizonte. Como nossa jornada, o horizonte parece mover-se 

com a gente, permanecendo sempre a mesma distância original. A metáfora do 

horizonte sugere a natureza ilimitada de experiência pessoal, e as fronteiras ilusórias do 

Eu (BARKER; BUCHANAN-BARKER, 2009). 

A metáfora das marés também sugere que a jornada que as pessoas fazem 

perdura por todas as suas vidas. Isto é semelhante a uma viagem ao mar. Quando as 

pessoas falam sobre suas fases de desenvolvimento pessoal ou os estágios pelos 

quais eles têm que passar em suas vidas, isso é semelhante a velejar de um porto para 

outro, ou de um continente para outro. A natureza da jornada da vida - grande ou 

pequena - determina as mudanças verificadas na experiência humana (BARKER; 

BUCHANAN-BARKER, 2009). 

A metáfora orientadora da água também nos lembra da constante mudança 

natural da experiência da saúde e da doença. Facilmente, se pode afogar em uma 

piscina de água, como no oceano. Se os profissionais se concentrarem na experiência 

da pessoa, eles podem ganhar uma apreciação da gravidade da situação, em vez de se 

distrair com o contexto em que a angústia ocorre (BARKER; BUCHANAN-BARKER, 

2009). 

Os princípios orientadores 

O Tidal Model é baseado em seis princípios relativos à natureza e função da 

relação terapêutica inter-relacionada.  

1. A virtude da curiosidade. O profissional sabe pouco de qualquer 

consequência sobre a pessoa, ou do seu oceano de experiência. Por outro lado, as 

pessoas são as maiores autoridades do mundo em suas próprias vidas. A pessoa é um 

mistério, que precisa ser explorado, se suas necessidades estão sendo identificadas e 

conhecidas. Tendo em conta que o que a pessoa traz é “o mistério da minha 

caminhada”, a abordagem do profissional é caracterizada por curiosidade. O 

profissional procura encontrar exatamente o que a pessoa sente e sabe e pensa sobre 
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si mesmo, e qual é o problema que os trouxe para o ambiente de cuidados de saúde 

em primeiro lugar (BARKER; BUCHANAN-BARKER, 2009). 

2. O poder da desenvoltura. Tradicionalmente, pessoas que se tornam 

'pacientes' são definidas em termos de seus problemas, déficits, ou vários outros 

sintomas diagnósticos da doença ou distúrbio. O Tidal Model reconhece a realidade 

desses problemas, mas está principalmente preocupado em focar e trabalhar com a 

desenvoltura da pessoa. Como exatamente a pessoa consegue viver com, ou coexistir 

com estes aspectos de sua experiência diária? O profissional tem como objetivo 

identificar recursos invisíveis da pessoa, e identificar outros recursos dentro da rede 

interpessoal e social da pessoa, o que pode ajudar (BARKER; BUCHANAN-BARKER, 

2009). 

3. O valor de respeitar os desejos da pessoa. O cuidado de enfermagem 

tradicional é paternalista. Muitas vezes, usando formas "objetivas" de avaliação para 

determinar o que pode estar nos melhores interesses da pessoa. O Tidal Model enfatiza 

a importância da colaboração ativa, para identificar o que as pessoas veem como as 

suas necessidades neste momento. O modelo também enfatiza a necessidade de 

respeitar os desejos da pessoa, ao tentar conhecer qualquer necessidade identificada 

como importante. Isto não significa, no entanto, dispensar a equipe da responsabilidade 

de oferecer outras formas complementares de cuidados. No entanto, os desejos da 

pessoa permanecem no centro do processo de cuidar (BARKER; BUCHANAN-

BARKER, 2009). 

4. Paradoxo: Visualizando crise como oportunidade. Tradicionalmente, as 

crises são vistas como problemas, que precisam ser gerenciados, controlados ou de 

outra maneira “lidar com”. Dentro do Tidal Model, os acontecimentos da vida que levam 

a pessoa a entrar em contato com os serviços são vistos como oportunidades. Estes 

eventos são os sinais naturais de que “algo precisa ser feito”. Se responder 

apropriadamente, isso pode ser visto como oportunidade para a mudança, a chance de 

tomar um novo rumo na vida. Esses eventos críticos são semelhantes a conferir o mapa 

ou redefinir a bússola: respostas necessárias para os altos e baixos da jornada da vida 

(BARKER; BUCHANAN-BARKER, 2009). 
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5. Sabedoria Diária: possui as metas. Objetivos profissionais definem metas, o 

que representa o ponto final do processo de atendimento. Dentro do Tidal Model, 

pequenos passos são salientados; os passos que a pessoa precisa tomar para afastar-

se das circunstâncias que os trouxeram para o ambiente de cuidados. Qualquer 

conjunto “metas” são pequenas e altamente específicas, que representam os passos 

que a pessoa vai tomar na estrada, para “quem sabe onde”, para o resto da sua jornada 

de vida (BARKER; BUCHANAN-BARKER, 2009). 

6. A busca da elegância. Tradicionalmente, muitos planos de cuidados de 

enfermagem são altamente complexos com vários níveis de intervenção diferentes. 

Dentro do Tidal Model, a ênfase é dada à identificação da mais simples possível ação, 

que possa trazer as mudanças necessárias para a pessoa a experimentar uma 

transformação (ainda que pequena) em suas circunstâncias atuais (BARKER; 

BUCHANAN-BARKER, 2009). 

O objetivo inicial é identificar "o que precisa ser feito" e todos os cuidados seguem 

concentrados em maneiras de envolver a pessoa (e, eventualmente, outros) no 

encontro desta necessidade. Centrando-se sobre o que é absolutamente necessário, o 

plano de cuidados torna-se mais simples e mais elegante (BARKER; BUCHANAN-

BARKER, 2009). 

A filosofia terapêutica prática 

Dada à ênfase centrada na pessoa, o Tidal Model deve fazer quatro perguntas:  

1. Por que isso: por que agora? A primeira prioridade do profissional é 

considerar porque a pessoa experimenta esta particular dificuldade de vida agora. O 

que faz desta experiência particularmente significativa, em especial neste momento na 

vida da pessoa? Isto é visto como o principal problema que se apresenta. O foco da 

atenção é muito sobre o que a pessoa está experimentando agora, e o que precisa ser 

feito agora para resolver, e esperamos resolver, o problema (BARKER; BUCHANAN-

BARKER, 2009). 
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2. O que funciona? Profissionais também precisam se perguntar “o que funciona” 

para a pessoa nas presentes circunstâncias? Isto representa o foco centrado na pessoa 

em atendimento. Em vez de usar as técnicas ou métodos terapêuticos que possam ter 

valores em geral, o profissional identifica o que funcionou com a pessoa no passado ou 

o que a pessoa pensa que pode funcionar agora ou no futuro imediato. Esta parte da 

filosofia permite uma gama mais ampla de possíveis abordagens terapêuticas que 

prevalece muitas vezes (BARKER; BUCHANAN-BARKER, 2009). 

3. O que é a teoria pessoal da pessoa? Precisamos considerar como as 

pessoas entendem seus problemas, e que teorias ou explicações elas usam em sua 

própria experiência na elaboração desses entendimentos. Com efeito, o profissional 

quer saber que “sentido” tem os problemas para a pessoa. Esta é uma parte vital do 

modelo global. Em vez de oferecer uma explicação ou opinião profissional, na forma de 

alguma teoria ou diagnóstico, o profissional mostra disposição para apreciar o modo 

como a pessoa compreende a sua experiência. Qual é a “teoria pessoal” da pessoa? 

(BARKER; BUCHANAN-BARKER, 2009). 

4. Como limitar restrições? Muitas vezes, as intervenções utilizadas em 

atendimento psiquiátrico e tratamento são restritivas e limitantes. Profissionais devem 

usar o meio menos restritivo de ajudar a pessoa a enfrentar e resolver as suas 

dificuldades. Identificar o mínimo que a enfermeira poderia fazer para ajudar a pessoa, 

e quanto à pessoa poderia fazer para ajudar a trazer mudanças terapêuticas para si. 

Isso representa a intervenção menos restritiva (BARKER; BUCHANAN-BARKER, 

2009). 

Finalizando, o Tidal Model oferece os Dez Compromissos que são a essência da 

sua prática, através de Vinte Competências clínicas. Estes compromissos representam 

o árbitro final quanto à existência ou não se alguém está trabalhando dentro da filosofia 

do Tidal Model. Os dez compromissos representam a bússola que guiam quando o céu 

está escuro, a maré está alta e temos medo (BARKER; BUCHANAN-BARKER, 2009; 

2014). 
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1. Valorizar a voz: a história de cada pessoa é o começo e final de todo o encontro 

de ajuda. A história da pessoa abrange não apenas a cota de sofrimento, mas 

também a esperança para a sua resolução. Esta é a voz da experiência. 

Precisamos guardá-la bem, é a voz que começa a ajudar a pessoa a se refazer.  

Competências 1 e 2:  

 Escutar ativamente a história da pessoa. 

 Ajudar essa pessoa a registrar sua história com suas próprias palavras, 

como parte do desenvolvimento do processo de trabalho 

 

2. Respeite a linguagem: a pessoa desenvolve uma forma única de expressar a 

história de vida, de representar para o outro aquilo que só ela sabe. A linguagem 

da história, com sua gramática incomum e metáforas pessoais, é a forma ideal 

para iluminar o caminho.  

Competências 3 e 4:  

 Ajudar a pessoa a se expressar sempre em sua própria linguagem;  

 Ajudar a pessoa a descrever seu entendimento de suas experiências 

particulares através do uso de histórias pessoais, metáforas, entre outros.  

 

3. Torne-se o aprendiz: a pessoa é o especialista mundial da sua história de vida. 

Podemos começar a aprender alguma coisa do poder dessa história, mas 

somente se nós nos aplicarmos de forma diligente e respeitosa para a tarefa ao 

se tornar o aprendiz. 

Competências 5 e 6:   

 Desenvolver um plano de cuidados baseado nas possíveis necessidades, 

exigências e desejos expressos pelo pessoa. 

 Ajudar a pessoa a identificar os problemas específicos da sua vida e o que 

deve ser feito para resolvê-los. 

 

4. Utilize o kit de ferramentas disponíveis: a história da pessoa contém 

numerosos exemplos de “o que funcionou” ou “o que pode funcionar” para ele. 
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Estas representam as principais ferramentas que podem ser usadas para 

desbloquear ou construir a história de recuperação. 

Competências 7 e 8:  

 Ajudar a pessoa a desenvolver seu conhecimento sobre o que funciona e 

o que não funciona, em relação aos problemas específicos da sua vida. 

 Identificar o que a pessoa acredita que poderia ser feito por outras 

pessoas para ajuda-lo mais profundamente em suas necessidades de 

saúde.  

 

5. A capacidade de dar um passo além: o profissional e a pessoa trabalham em 

conjunto para construir uma apreciação do que precisa ser feito “agora”. O 

primeiro passo é o passo crucial, revelando o poder da mudança e que aponta 

para o objetivo final da recuperação.  

Competências 9 e 10:  

 Ajudar a pessoa a identificar que tipo de mudança representaria dar um 

passo para resolver ou afastar de um problema específico da vida. 

 Ajudar a pessoa a identificar o que necessita “agora” fazer para alcançar a 

meta desejada. 

 

6. Dê o presente do tempo: não há nada mais valioso do que o tempo que o 

profissional e a pessoa passam juntos. O tempo é a parteira da mudança. Não 

há nenhum valor em perguntar “Quanto tempo nós temos?” Nós temos todo o 

tempo que existe. A questão é certamente “Como podemos usar esse tempo?”. 

Competências 11 e 12:  

 Sensibilizar a pessoa que o tempo dedicado a resolver às suas 

necessidades de saúde é importante. 

 Reconhecer o valor do tempo que a pessoa dedica ao processo de 

avaliação e cuidados recebidos. 

 

7. Desenvolver a curiosidade genuína: a pessoa é o escritor de sua história de 

vida, mas isso não significa que a história de vida do adolescente é um "livro 
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aberto". Precisamos desenvolver formas de expressar interesse genuíno na 

história como está escrita, uma vez que continua a ser escrita: para que 

possamos entender melhor o contador das histórias. 

Competências 13 e 14:  

 Interessar-se pela história da pessoa pedindo esclarecimentos sobre os 

assuntos importantes, e se necessário, descrição melhor alguns detalhes. 

 Ajudar a pessoa a revelar sua história em seu próprio ritmo. 

 

8. Saibam que a mudança é constante: o Tidal Model assume que a mudança é 

inevitável, pois a mudança é constante. Esta é a história comum para todas as 

pessoas. A tarefa profissional é desenvolver a consciência de como essa 

mudança está acontecendo, e como esse conhecimento pode ser usado para 

orientar o adolescente a se manter fora de perigo ou angústia, voltando para o 

curso de valorização e recuperação. 

Competências 15 e 16:  

 Ajudar a pessoa a perceber as mudanças sutis em seus pensamentos, 

sentimentos ou ações.  

 Ajudar a pessoa a perceber sobre como ele mesmo, os outros ou 

determinadas situações influenciam essas mudanças. 

 

9. Revelar sabedoria pessoal: a pessoa desenvolveu um armazém poderoso de 

sabedoria na escrita da história de vida. Uma das tarefas-chave para o 

profissional é ajudar a revelar essa sabedoria, que será usado para sustentar a 

pessoa e para guiar a jornada de valorização e recuperação. 

Competências 17 e 18:  

 Ajudar a pessoa tomar consciência de seus pontos fortes e fracos. 

 Ajudar a pessoa a desenvolver confiança em si, bem como a capacidade 

de se ajudar. 

 

10. Seja transparente: tanto a pessoa e profissional encaram a oportunidade de se 

tornar uma equipe. Se essa relação prosperar, ambos devem encontrar-se 
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dispostos a deixar o outro entrar em sua confiança. O profissional está em uma 

posição privilegiada e deve modelar este reforço de confiança sendo 

transparente em todos os momentos, ajudando a pessoa a entender o que está 

sendo feito e por quê. 

Competências 19 e 20:  

 Assegurar que a pessoa esteja sempre ciente, em todos os momentos, 

dos propósitos do processo de cuidado. 

 Garantir que a pessoa terá acesso livre aos documentos de avaliação e 

planos de cuidados, assim desejar. 
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5 METODOLOGIA 

 

5.1 TIPO DE ESTUDO 

Foi desenvolvido um estudo não experimental do tipo metodológico, tendo 

como propósito contribuir com a assistência de enfermagem em saúde mental ao 

adolescente atendido no CAPSi. Esse tipo de estudo permite investigar métodos de 

obtenção e organização de dados a partir do desenvolvimento, validação e avaliação de 

instrumentos que posteriormente serão confiáveis, precisos e utilizáveis por outros 

pesquisadores (POLIT; BECK, 2011). 

Os instrumentos são um modo de aplicar a tecnologia em saúde, sendo estes 

um conjunto de saberes e fazeres relacionado a produtos e materiais que são utilizados 

durante o processo de trabalho na terapêutica ao indivíduo, família e comunidade; estando 

presentes durante as ações na produção de saúde (JOVENTINO et al., 2011).  

A tecnologia em enfermagem é a sistematização do conhecimento humano que 

visa à qualidade de vida na concretização do ato de cuidar, através de um processo 

reflexivo, sendo o resultado de um conjunto de ações abstratas e/ou concretas com a 

finalidade do cuidado em saúde. Implica na adoção de princípios teóricos-filosóficos 

focalizado nas atividades humanas, processos, condutas, comunicação, para além do 

impacto da tecnologia associada aos equipamentos e materiais, em busca do alcance do 

objetivo traçado (CROZETA et al., 2009).   

Tendo em vista a importância da sistematização do cuidado de enfermagem, 

foram utilizados nessa pesquisa os princípios da investigação metodológica visando à 

elaboração e validação de um Protocolo de Consulta de Enfermagem em Saúde Mental 

para o adolescente. 

Desse modo, o estudo foi dividido em dois blocos. O primeiro bloco consistiu na 

construção do Protocolo de Consulta de Enfermagem através da demanda de saúde 

mental dos adolescentes, orientado pela literatura, com a posterior elaboração do 

instrumento. O segundo bloco foi à validação de conteúdo com os juízes. 
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5.2 ELABORAÇÃO DO PROTOCOLO 

 

Ao pesquisar sobre a elaboração de protocolos na área da saúde, foram 

encontradas definições nacionais e internacionais acerca do assunto, sendo consideradas 

nesta pesquisa os referenciais da Organização Mundial de Saúde (2003), Ribeiro (2010), 

Werneck (2009), e Pimenta (2017). A principal referência que embasa teoricamente esse 

estudo em relação à elaboração do protocolo é de Pimenta (2017), por ser mais atual e 

bem referenciada.   

Protocolos são diretrizes, baseadas em evidências, sistematicamente 

desenvolvidas para auxiliar provedores, receptores e outras partes interessadas a tomar 

decisões conjuntas sobre intervenções de saúde adequadas. As diretrizes do protocolo 

devem ser robustas o suficiente para atender às circunstâncias e restrições da situação 

específica a que estão sendo aplicadas (WHO, 2003).  

Os protocolos clínicos de acordo com o Ministério da Saúde são 

recomendações sistemáticas para a resolução de problemas de saúde em uma 

circunstância clínica específica, baseados na melhor informação científica disponível. São 

orientações concisas sobre a terapêutica, reduzindo variações inapropriadas da prática 

clínica, sendo delineado de acordo com o nível de atendimento, seja ambulatorial ou 

hospitalar (WERNECK, 2009).  

Protocolos são importantes instrumentos de gestão do serviço e enfretamento 

de problemas, com diretrizes baseadas em evidências científicas de natureza política, 

organizacional e técnica, como forma de incorporar novas tecnologias. A construção de 

protocolos assistenciais em enfermagem precisa estar em consonância com os princípios 

éticos e legais da profissão, baseado em evidências e de acordo com as normas e 

regulamentos do Sistema Único de Saúde (PIMENTA et al., 2017; WERNECK, 2009).  

O Protocolo é um suporte teórico e padronizado para favorecer a execução do 

cuidado, evitando problemas éticos e legais, trazendo uma padronização do cuidado, 

maior segurança aos envolvidos, melhor qualificação da tomada de decisão assistencial 

do profissional, inovação do cuidado, racionalização de recursos, transparência no 

processo, controle de custos, entre outros benefícios. Além disso, facilita o 

desenvolvimento de indicadores de processo e resultados, disseminação de 
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conhecimento, comunicação profissional e coordenação do cuidado (PIMENTA et al., 

2017). 

Visando garantir o seguimento das legislações vigentes e a organização do 

processo de trabalho em enfermagem, é importante ressaltar algumas leis que 

regulamentam o uso de protocolos na saúde e na enfermagem. 

A lei n°8.080/90 prevê a elaboração de protocolos e procedimentos por 

instituições; a lei n°7.498/86 dispõe sobre o exercício da enfermagem na equipe de saúde 

elaborando, executando e avaliando os planos assistenciais; a resolução COFEN 

n°159/93 regulamenta a consulta de enfermagem como ação privativa do enfermeiro e 

nesse contexto a prescrição de enfermagem, objetivando a identificação das necessidades 

de saúde e cuidado, planejamento e implementação da assistência, embasados em 

evidencias científicas, através de Protocolos e Normativas institucionais; resolução 

COFEN n°358/09 estabelece o Processo de Enfermagem deve ser realizado de modo 

sistemático em todos os âmbitos da enfermagem, com suporte teórico que oriente a coleta 

de dados, estabelecimento de diagnósticos de enfermagem e o planejamento de ações ou 

intervenções de enfermagem, fornecendo base para avaliação dos resultados de 

enfermagem alcançados, de modo a ampliar os conceitos de Consulta e Sistematização 

da Assistência de Enfermagem como forma de organização do trabalho. Essa 

Sistematização da Assistência de Enfermagem pode-se realizar mediante organização de 

protocolos, procedimentos e rotinas (PIMENTA et al., 2017). 

Diante do exposto, vê-se que a Sistematização da Assistência de Enfermagem 

por meio de Protocolos é benéfica em toda a rede de atuação do enfermeiro, contribuindo 

para a prática assistencial, para o serviço e para o usuário em diversos modos. Entretanto, 

no que diz respeito à saúde mental do adolescente, observou-se que existe uma grande 

variabilidade de condutas e métodos, sendo que, a maioria sem grandes evidências 

científicas, carecendo de instrumentos padronizados, possibilitando a construção de um 

Protocolo que guie a atuação dos enfermeiros junto a essa clientela.  

Após uma busca na literatura nacional e internacional, no intuito de encontrar 

uma metodologia mais adequada, que estivesse em concordância com as diretrizes e 

protocolos clínicos já existentes, foram selecionadas duas referências que demonstraram 

relevância científica na enfermagem. A primeira é Ribeiro (2010) que aborda a qualidade 
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das diretrizes clínicas nos serviços de saúde de uma forma geral, e é citado em estudos 

de enfermagem que envolve a construção de Protocolos clínicos. E a segunda é do 

COREN de São Paulo, que desde 2015, com atualização em 2017, tem um guia 

específico para a construção de protocolos assistenciais de enfermagem que foi elaborado 

por Pimenta et al. (2017).  

Contudo, após a leitura das referências supracitadas, o Protocolo de Consulta 

de Enfermagem em Saúde Mental para atendimento de adolescentes foi elaborado de 

acordo com as orientações de Pimenta et al. (2017), acreditando ser o que se tem de mais 

atual e especifico para a enfermagem, pois compila conceitos de diversos autores e 

instituições, como a Organização Mundial da Saúde e o Ministério da Saúde, além de 

órgãos nacionais e internacionais, sintetizando didaticamente a elaboração e avaliação de 

protocolos de cuidado.  

De acordo com Pimenta et al. (2017) para a elaboração e avaliação de 

protocolos em enfermagem são necessários 12 passos, sendo eles: origem; objetivo; 

grupo de desenvolvimento, conflito de interesse; evidências; revisão; fluxograma; indicador 

de resultado; validação pelos profissionais que utilizarão o protocolo; validação pelo 

usuário; limitações e plano de implementação, que serão descritos a seguir: 

1) Origem: Identificar claramente a instituição que vai emitir o protocolo. 

 

2) Objetivo: informar a situação e as categorias de pacientes para os quais o 

protocolo foi organizado, assim como, o grupo de profissionais que o 

implementará. 

 

3) Grupo de desenvolvimento: incluir profissionais especialistas e relevantes 

na área e usuários finais. Incluir profissionais com experiência em 

metodologia da pesquisa científica, em busca de evidências, análise crítica 

da literatura científica e análise de custo-efetividade. Para a busca e análise 

da literatura, existem procedimentos considerados imprescindíveis e muito 

bem descritos, que orientam os profissionais nessa tarefa.  
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4) Conflito de interesse: refere-se a aspectos de cunho comercial, 

econômico/financeiro, ideológico, religioso e político. Na declaração de 

conflito de interesses devem constar as instituições de provisão de recursos 

e profissionais que elaboraram e revisaram o protocolo. 

 

5) Evidências: são as informações cientificamente fundamentadas que 

justificam as ações propostas. O protocolo deve conter a descrição da 

estratégia para busca da evidência (estratégia de revisão da literatura), 

qualidade da evidência, grau da força da recomendação das evidências, 

identificação do percentual de recomendações baseadas em evidências, 

identificação das informações oriundas da opinião de especialista, 

considerações sobre segurança das ações e mau uso potencial em 

diferentes cenários e localização; custo-efetividade e escassez potencial de 

recursos.  

 

6) Revisão: conter revisão por revisor externo ao grupo elaborador, aprovação 

do documento pelos membros do grupo de desenvolvimento do protocolo e 

diretivo da instituição e plano de atualização. A atualização deve ser 

periódica (dentro do limite de tempo proposto, geralmente dois anos), 

instantânea (sempre que o grupo elaborador recuperar informação 

impactante que exija mudanças fundamentais) e devido a incorreções 

(percebidas pelo público leitor ou outros profissionais), que deverão ser 

inseridas a qualquer momento. Local para comentários/objeções/correções 

ao protocolo deve estar disponível e ser de fácil acesso e aberto a 

profissionais e usuários. 

 

7) Fluxograma: é a representação esquemática do fluxo de informações e 

ações sobre determinado processo que subsidia a avaliação e a tomada de 

decisão sobre determinado assunto. É a representação esquemática de um 

protocolo. Fluxogramas, para serem de compreensão fácil e rápida, devem 

ser específicos.  
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8) Indicador de resultado: é uma variável resultante de um processo, capaz 

de sintetizar ou representar o que se quer alcançar, dando informações 

sobre uso, eficácia e efetividade de uma ação/protocolo. Indicadores 

precisam ser válidos (medir o que se pretende medir) confiáveis (serem 

estáveis, reprodutíveis). O monitoramento de indicadores deve ser atividade 

planificada e sistemática, para permitir a detecção de falhas e a 

implementação de melhorias. O monitoramento e a divulgação de resultados 

tornam a atenção à saúde mais transparente aos profissionais, pacientes e 

órgãos gestores públicos e privados, auxiliando os usuários na escolha dos 

serviços e os gestores na alocação de recursos.  

 

9) Validação pelos profissionais que utilizarão o protocolo: é importante 

para garantir que o mesmo seja aceito e utilizado. Pode ser realizada pela 

inclusão de profissionais da instituição no grupo elaborador, sem prejuízo de 

participação de autoridades no tema, sendo recomendável uma validação 

externa. 

 

10) Validação pelo usuário: o uso de protocolos de assistência tem como 

premissa a participação dos usuários dos serviços no processo de tomada 

de decisão. A participação pode ser individual ou por meio de entidades 

representativas desse grupo. A participação pode ser menor ou maior, 

dependendo do tipo de protocolo e serviço. O protocolo deve estar 

disponível aos interessados, de forma estruturada e organizada, para 

consulta e manifestação. O grupo elaborador deve considerar em qual etapa 

do processo a participação dos usuários é viável, desejável ou fundamental. 

A participação pode ocorrer durante a fase de elaboração, especialmente no 

caso de protocolos de saúde coletiva, mas não exclusivamente, ou no 

momento do seu uso, como por exemplo, quando se indaga ao usuário qual 

sua preferência frente a duas opções disponíveis de cuidado. Essa decisão 
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pode ser individual ou familiar. Protocolos cujo tema se relacione a 

associações de usuários, como diabéticos e renais crônicos, podem ser 

validados por esses associados. Quando não há grupos organizados, 

grupos focais de usuários da instituição podem ser formados, sob a 

coordenação dos responsáveis pela elaboração do protocolo. Nos serviços 

públicos, podem ser discutidos dentro dos conselhos gestores. A presença e 

usuários de serviços de saúde proporciona maior questionamento dos 

serviços e dos profissionais, favorecendo a transparência na gestão e na 

prestação de cuidados.  

 

11) Limitações: deve conter identificação e aconselhamento sobre práticas não 

efetivas ou sobre as quais não há evidências ou as evidências são fracas.  

 

 

12) Plano de implementação: o plano de implementação deve prever 

treinamento de todos que utilizarão o protocolo. A divulgação deve ser feita 

nos websites oficiais, fazer parte dos livros de divulgação, cursos, 

seminários e disponibilizadas eletronicamente. 

 

Para o desenvolvimento do Protocolo de Consulta de Enfermagem em Saúde 

Mental para adolescentes foram utilizados os seis primeiros passos, uma vez que o 

objetivo do estudo é elaborar e validar um Protocolo de Consulta de Enfermagem em 

saúde mental ao adolescente. As etapas 7,8, 9,10,11 e 12 só são possíveis após o 

desenvolvimento do instrumento válido em seu conteúdo e requerem os passos da 

validação clínica. 
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Podem-se resumir as etapas percorridas para o desenvolvimento deste 

protocolo nas seguintes subetapas a seguir: 

 

 

 
 

5.3 DESENVOLVIMENTO DO PROTOCOLO DE CONSULTA DE 

ENFERMAGEM EM SAÚDE MENTAL PARA O ADOLESCENTE 

 

1) Seleção da origem, objetivo, grupo de desenvolvimento e 

conflito de interesse. 

 

Para elaboração do protocolo é necessário identificar onde vai acontecer a 

elaboração e a distribuição do material. O protocolo de Consulta de Enfermagem em 

Saúde Mental para adolescentes foi elaborado neste estudo, como tese de doutorado 

da pesquisadora, sendo uma pesquisa da Universidade Estadual do Ceará, entretanto, 

a sua distribuição vai depender das instituições que aderirem ao material para guiar a 

assistência de enfermagem a essa clientela. Sendo assim, como campo de pesquisa e 

provável local de implementação do protocolo, o Centro de Atenção Psicossocial 
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Infanto-juvenil (CAPSi) da regional VI é a instituição que deve emitir o protocolo após o 

processo de implementação, tendo em vista que será aprovado como instrumento que 

guiará a consulta de enfermagem. 

É importante ressaltar que o objetivo do Protocolo de Consulta de 

Enfermagem em Saúde Mental para adolescentes é ser um guia para a consulta de 

enfermagem, que tem inicialmente como campo de estudo o CAPSi, podendo ser 

aplicado em outros serviços que atendam essa clientela. É um instrumento que 

sistematiza o Processo de Enfermagem durante a Consulta de Enfermagem, sendo 

elaborado por enfermeiros, para enfermeiros.   

Foi desenvolvido pelos membros do grupo de pesquisa o qual a doutoranda 

em questão faz parte, tendo como participantes, mestrandos, doutorandos e uma pós-

doutora que é a pesquisadora responsável pelo grupo e orientadora da pesquisadora 

responsável pela elaboração do material.  

Para elaboração do protocolo foi realizada uma minuciosa análise da 

literatura por meio de uma revisão integrativa que teve como objetivo traçar o perfil das 

necessidades da clientela e quais as intervenções de enfermagem que podem ser 

realizadas efetivamente. Além disso, ressaltamos considerações a respeito das 

particularidades da adolescência e como se conduzir uma consulta ao adolescente, 

contribuições acerca da consulta de enfermagem e o Processo de Enfermagem durante 

a consulta, e os principais conceitos do Tidal Model, teoria que embasa o protocolo e o 

plano de cuidados a ser executado durante a consulta de enfermagem. Tendo explicito 

que eram necessárias tais informações, procurou-se na literatura subsídios para a 

elaboração do protocolo proposto. 

A busca e análise da literatura foram embasadas em procedimentos 

considerados indispensáveis e foram descritos na revisão de literatura que será 

abordada na próxima subetapa. Essa revisão foi imprescindível para a elaboração do 

protocolo e orientação dos profissionais nesse serviço.   

É preciso ressaltar que não existem conflitos de interesse de cunho 

econômico, comercial, ideológico, religioso e político na elaboração desse Protocolo, 

pois, foi elaborado a partir de referências internacionais, financiado pelos 
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pesquisadores e segue as normas previstas pelo comitê de ética, e não representa 

nenhum prejuízo aos envolvidos. 

2) Evidências 

Essa subetapa é um dos passos mais importantes da construção do 

protocolo, pois a revisão de literatura é entendida como uma busca, análise e descrição 

do conhecimento existente com vistas a responder uma pergunta específica, embasada 

em materiais relevantes no meio científico, podendo ser utilizada como etapa 

estratégica de elaboração de um instrumento. As melhores evidências sobre 

determinado assunto são fundamentais para um protocolo bem elaborado, pois 

embasam a prática clínica a ser implementada (PIMENTA et al., 2017). 

A revisão de literatura pode atender a dois propósitos: mapeamento ou 

avaliação e síntese do conhecimento. O mapeamento é a construção de uma 

contextualização para o problema, já a avaliação e síntese é a análise das 

possibilidades presentes na literatura examinada para a elaboração do referencial 

teórico da pesquisa em questão. Desta forma, existem três tipos de revisão de 

literatura: narrativa, integrativa e sistemática. A revisão narrativa se encaixa no modelo 

de mapeamento, enquanto a sistemática e integrativa são do tipo avaliação e síntese 

(VOSGERAU, D. S. A. R.; ROMANOWSKI, J. P., 2014).  

As melhores evidências se encontram em revisões do tipo sistemática e 

integrativa, pois exigem transparência para o estabelecimento de critérios de inclusão e 

exclusão dos estudos, se utilizam de fontes primárias, são realizadas pelo próprio 

pesquisador com rigor metodológico em busca de identificar as condições em que 

determinadas evidências ocorrem e a possibilidade de identificação de padrões de 

ocorrência. São fundamentalmente centralizadas na análise e sistematização dos 

resultados, entretanto, podem partir de uma criteriosa avaliação da introdução, 

contextualização e problematização da questão investigada (VOSGERAU, D. S. A. R.; 

ROMANOWSKI, J. P., 2014).  

A revisão integrativa é uma modalidade de revisão que se baseia na Prática 

Baseada em Evidência (PBE), que busca uma maior eficiência e eficácia na aplicação 

de recursos da saúde para decisões clínicas de diagnóstico, prognóstico, tratamento ou 
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gerenciamento. Praticar com base em evidências é aliar as melhores evidências 

cientificas à habilidade clínica do profissional e a preferência do paciente (BARBOSA et 

al., 2014).   

A PBE é um método sistematizado que possibilita reunir, classificar e analisar 

resultados de pesquisa e concluir por evidências, ou não, a tomada de decisões, assim 

como a necessidade de desenvolvimento de novos estudos primários. Deste modo, a 

evidência resultante de uma revisão deve ser avaliada quanto a sua acurácia, 

relevância e aplicabilidade na situação em questão (BARBOSA et al., 2014).    

As melhores evidências de pesquisa são provenientes da pesquisa 

experimental, entretanto, quando se pesquisa sobre saúde mental na juventude e o 

papel da enfermagem com essa clientela, não existe uma produção relevante de 

estudos com esse tipo de delineamento de pesquisa. Sendo assim, foi mantido o rigor 

metodológico da PBE, que se utiliza da revisão sistemática como fundamental recurso 

de pesquisa, porém, foi realizada uma revisão integrativa da literatura, que contém uma 

estrutura metodológica adequada para realizar uma análise crítica da literatura.   

É um tipo de estudo imprescindível para a enfermagem, por ser um método 

conciso e por promover uma melhor utilização das evidências elucidadas em inúmeras 

pesquisas; propicia a síntese dos conhecimentos significativos, possibilitando a 

incorporação da aplicabilidade dos resultados na prática. Permite integrar diferentes 

tipos de estudos, com a combinação de literatura teórica e empírica e a amplitude de 

propósitos, gerando um panorama consistente e compreensível de conceitos 

complexos, teorias ou problemas de saúde relevantes (SOUZA et al., 2010). 

O detalhamento da elaboração da revisão integrativa encontra-se no próximo 

capítulo. Esta subetapa ocorreu no período de janeiro a abril de 2018. 

3) Revisão e fluxograma 

 

Para o protocolo ter respaldo e poder ser implementado nas instituições, 

deve ser revisto e analisado por revisores externos, que foi executado pela validação 

dos juízes especialistas, etapa que vai ser detalhada no próximo tópico. Após concluir a 

revisão da literatura, foi elaborado um protótipo do protocolo para ser aplicado no 

CAPSi. A construção do protótipo inicial ocorreu no período de janeiro a julho de 2018. 
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Esta subetapa é bem demorada, complexa e exige que o pesquisador tenha um bom 

poder de síntese para que todas as principais informações sejam incluídas sem tornar o 

instrumento muito extenso e aplicável para a prática clínica.  

Os passos da construção do Protocolo de Consulta de Enfermagem em 

Saúde Mental estão descritos detalhadamente nos resultados.  O protocolo final deve 

ser atualizado periodicamente (geralmente dois anos), ou instantaneamente quando 

houver necessidade (quando existir informações adicionais, mudanças de normas, ou 

informações que possam impactar de alguma forma no protocolo), e ao se captar 

incorreções (na maioria das vezes percebida pelos profissionais ou usuários) que 

devem ser corrigidas imediatamente. 

Sendo assim, os profissionais devem ter acesso ao contato do elaborador do 

instrumento e comunicar-se sempre que necessário, validando e adequando o 

instrumento a cada realidade. No formulário de validação de conteúdo do protocolo 

contem um espaço direcionado a observações, comentários ou dúvidas que o juiz tiver, 

e os mesmos tem espaço para dar feedback em relação a objeções, correção ou 

comentários acerca do protocolo, sugerindo mudanças nas atualizações.  

 

5.4 VALIDAÇÃO DO CONTEÚDO  

 

A elaboração de um instrumento é satisfatória quando se consegue 

resultados merecedores de crédito para a solução de um problema de pesquisa ou 

relatório de trabalho profissional, sendo importante obedecer a dois critérios, 

confiabilidade e validade.  

Instrumentos confiáveis são replicáveis e consistentes, que geram os 

mesmos resultados. A confiabilidade de um instrumento refere-se à consistência ou 

estabilidade de uma medida. Para a confiabilidade é preciso comparar resultados de 

situações semelhantes e sucessivas, através do grau em que sua repetida aplicação ao 

mesmo sujeito ou objeto, produza resultados iguais. Uma medida confiável não flutua 

entre uma leitura ou outra do mesmo objeto ou sujeito, sendo uma medida fidedigna do 

que se pretende aplicar (MARTINS, 2006). 

Em instrumentos que trabalhem com a perspectiva subjetiva do sujeito, como 

o Protocolo de Enfermagem em Saúde Mental ao adolescente, torna-se difícil ou até 
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inviável produzir a confiabilidade, já que as respostas e percepções mudam a partir de 

cada subjetividade, cabendo submeter o instrumento somente ao processo de 

validação para a cientificidade do saber ali empregado. 

Existem diferentes tipos de validação: validade facial, validade de conteúdo, 

validade de critério e validade de constructo. A validade facial e de conteúdo podem ser 

comprovadas através da análise do instrumento por uma equipe especializada, 

enriquecendo a possibilidade de replicação e a consistência do instrumento em questão 

(REIGADA et al., 2015). 

 A validade de critério estabelece a validade de um instrumento de medição 

comparando-o com algum critério externo. Este critério é um padrão com o qual se julga 

a validade do instrumento. Sendo que, quanto mais os resultados do instrumento se 

relacionam com o padrão, maior a validade de critério. A validade de constructo se 

refere ao grau em que um instrumento se relaciona constantemente com outros 

instrumentos semelhantes derivados dos mesmos conceitos e teorias estudadas 

(REIGADA et al, 2015). 

Apesar da validade facial e de conteúdo serem analisadas por juízes, a 

análise facial não é quantificável, sendo sua legitimidade questionável em relação ao 

seu respaldo científico. Além disso, a validade de critério necessita de um comparativo 

externo, que no caso do protocolo é inexistente, já que esse é um instrumento inovador 

na área. Também não é possível validar o constructo pela inexistência de outros 

instrumentos que se assemelhem na temática estudada. Por isso, neste estudo, foi 

utilizado o critério de validação de conteúdo, por demonstrar-se ser mais relevante no 

meio científico e o único viável, para esse estudo. 

A validação de conteúdo tem sido definida como: o grau que um instrumento 

possui de amostras apropriadas de itens para o constructo ser mensurado; se existe ou 

não amostras de itens para a inclusão adequada do instrumento no domínio de 

representação do conteúdo abordado; e a medida que o instrumento tem amostras 

adequadas no domínio da pesquisa de interesse ao tentar medir os fenômenos (POLIT; 

BECK, 2006). 

Existe uma concordância geral nessas definições de validade do conteúdo 

que concerne no grau que cada amostra de itens, tomadas em conjunto, constituem 
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uma definição operacional adequada de uma construção. Além disso, existe um acordo 

na literatura metodológica de que a validade do conteúdo é uma ampla questão de 

julgamento, envolvendo duas fases distintas: os esforços a priori no desenvolvimento 

de uma escala para melhorar a validade de conteúdo que perpassa cuidadosamente 

pela conceituação e análise do domínio antes da elaboração dos itens, e esforços 

posteriores para avaliar a relevância do conteúdo do instrumento através de uma 

avaliação especializada (POLIT; BECK, 2006).  

A validação de conteúdo é a determinação da representatividade do 

conteúdo ou da relevância do conteúdo dos itens de um instrumento mediante a 

aplicação de um processo de dois estágios: desenvolvimento e julgamento. É 

necessário usar os dois estágios para determinar e quantificar a validade do conteúdo 

da instrumentação (LYNN, 1986). 

O estágio de desenvolvimento é a avaliação da validade do conteúdo, que foi 

inicialmente desenvolvida e distribuída em três etapas: identificação do domínio, 

elaboração dos itens e a formação do instrumento. Os passos variam de acordo com o 

contexto, dependendo do objetivo que o instrumento deseja medir e se o instrumento 

está sendo desenvolvido para medir a cognição ou afetividade/personalidade (LYNN, 

1986). 

Na primeira etapa de identificação do domínio tem algumas diferenças entre 

a determinação da validade do conteúdo da cognição e afetividade, sendo explanado 

no quadro a seguir. 
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Quadro 1 - Estágios da determinação da validade do conteúdo 

Estágios da determinação da validade do conteúdo 

Instrumento cognitivo Instrumento afetivo/personalidade 

Fase 1 – Desenvolvimento 

1. Identificação do domínio de 

todo o conteúdo 

Identificação da dimensão e/ou 

subdimensões da variável afetiva 

2. Amostragem e elaboração de 

itens  

3. Assimilação dos itens em forma 

utilizável 

Identificação da dimensão e/ou 

subdimensões da variável afetiva 

Fase 2 – Julgamento/quantificação 

4. Julgamento/quantificação dos 

itens da validação de conteúdo 

Julgamento/quantificação dos itens da 

validação de conteúdo 

5. Julgamento/quantificação do 

instrumento da validação de 

conteúdo 

Julgamento/quantificação do instrumento 

da validação de conteúdo 

Fonte: LYNN, 1986. Adaptado pelo autor. 

 

Como o Protocolo de Enfermagem em Saúde Mental para o adolescente é 

caracterizado como um instrumento afetivo/personalidade, devido ao conteúdo 

abordado ser relacionado aos aspectos emocionais, afetivos e comportamentais do 

adolescente, são descritos aqui somente os aspectos relacionados à validação desse 

tipo de instrumento.  

No desenvolvimento de um instrumento afetivo/personalidade, os dois 

primeiros passos diferem do instrumento cognitivo. A identificação do domínio é 

realizada por meio de uma revisão completa da literatura sobre o tema que será 

mensurado para que todas as dimensões e subdimensões possam ser identificadas. 

Esta incorporação das ideias de uma variedade de especialistas (limitada talvez aos 
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conteúdos que são publicados) contrasta com a identificação do domínio em um 

instrumento cognitivo que pode ser feito com base em um único especialista ou um 

número arbitrário de especialistas (LYNN, 1986). 

Na segunda etapa, os itens são gerados para todas as dimensões e 

subdimensões identificadas na etapa 1. Raramente o domínio da 

afetividade/personalidade apresenta uma variedade tão grande que justifique ou 

mesmo possibilite uma amostragem para a geração de itens, e é sempre melhor gerar 

muitos itens do que poucos (LYNN, 1986). 

A terceira etapa é a mesma tanto para os instrumentos cognitivos quanto 

para os instrumentos afetivos. Os itens gerados no passo dois agora são montados de 

forma utilizável, isto é, são refinados (reformulados conforme necessário) e dispostos 

em uma sequência adequada. Uma vez que os itens foram finalizados e o instrumento 

montado, o estágio de desenvolvimento da determinação da validade do conteúdo foi 

concluído (LYNN, 1986). 

Deste modo, o Protocolo de Consulta de Enfermagem em Saúde Mental ao 

adolescente dividiu-se em um instrumento de orientação ao enfermeiro e um 

instrumento de preenchimento que deve ser anexado ao prontuário, constituindo-se de 

duas partes: O Protocolo de Consulta de Enfermagem em Saúde Mental ao 

adolescente e o Plano de Cuidados. 

O Protocolo de Consulta de Enfermagem em Saúde Mental para o 

adolescente contextualiza o seu âmbito e finalidade, a quem se destina, ao seu publico 

alvo e local de aplicação. Detalham os principais conceitos que devem ser utilizados 

durante o preenchimento do Plano de Cuidados, descrevendo as principais 

necessidades de saúde do adolescente e orientações sobre a aplicação dos conceitos 

da Tidal Model durante a consulta de enfermagem. 

O Plano de Cuidados é composto por dados pessoais e clínicos; os domínios 

que são descritos pela Tidal Model: domínio do eu, domínio do mundo e domínio dos 

outros; necessidades de saúde, resultados esperados, intervenções de enfermagem e 

resultados obtidos. 

Após a finalização da elaboração do instrumento descrito, ele perpassa pela 

fase de julgamento, que tem duas etapas, sendo as mesmas para as medidas 
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cognitivas e afetivas. Essas etapas implicam a afirmação, por um número específico de 

especialistas, de que os itens são válidos para o conteúdo (etapa 4) e que todo o 

instrumento é válido para o conteúdo (etapa 5) (LYNN, 1986).  

O número de especialistas necessários nesse estágio e a proporção dos 

especialistas que devem concordar com a validade do conteúdo a serem estabelecidas 

podem ser decididos por aplicação do erro padronizado da proporção, e a validade do 

conteúdo pode ser quantificada com a aplicação do índice de validade do conteúdo 

(IVC) (LYNN, 1986). 

Estabelecer o número de especialistas necessários sempre foi algo arbitrário 

na determinação da validade do conteúdo. O número de especialistas, geralmente, 

depende do número de pessoas acessíveis e aceitáveis que o desenvolvedor ou o 

usuário do instrumento podem identificar, não em um princípio de estimativa 

populacional. Embora esta prática seja generalizada, orientações específicas podem e 

devem ser aplicadas à seleção de especialistas para determinação de validade de 

conteúdo. Um mínimo de cinco especialistas proporcionaria um nível suficiente de 

controle para o acordo de mudanças, sendo que, o número máximo de juízes que pode 

ser usado não foi estabelecido, mas é improvável que exceda dez (LYNN, 1986). 

Como forma de estabelecer o número de especialistas que pode ser 

necessário, foi construída uma tabela, que será exposta a seguir, com as proporções de 

especialistas concordando com a validade do conteúdo de um item e todo o 

instrumento e o erro padronizado dessas proporções (em função do número total de 

especialistas). Se houver cinco ou menos especialistas, todos devem concordar com a 

validade do conteúdo para que sua classificação seja considerada uma representação 

razoável das avaliações possíveis do universo. Quando seis ou mais, estes podem 

estar em desacordo com os outros e o instrumento será avaliado válido (LYNN, 1986).  
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Tabela 1 – proporção de especialistas (acima da linha) cujo endosso é necessário 
para estabelecer validade de conteúdo além do nível de significância. 05 

Número de especialistas que concordam com o item ou o instrumento da 

validação de conteúdo 

N° de 

especialistas 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2 1.00 

3 .67 1.00 

4 .50 .75 1.00 

5 .40 .60 .80 1.00 

6 .33 .50 .67 .83 1.00 

7 .29 .43 .57 .71 .86 1.00 

8 .25 .38 .50 .63 .75 .88 1.00 

9 .22 .33 .44 .56 .67 .78 .89 1.00 

10 .20 .30 .40 .50 .60 .70 .80 .90 1.00 

Nota: O cuidado com o uso do erro padrão da proporção quando n≤10 não se aplica nesta situação, porque 
somente quando p>q é significante, e quaisquer soluções p [x] q não únicas são irrelevantes.  
Fonte: LYNN, 1986. Adaptado pelo autor. 
 

Independentemente do número de especialistas utilizados, deve ser 

realizado um procedimento estruturado para a avaliação da validade do conteúdo do 

instrumento, sendo explicado e aplicado a esses especialistas. Embora as pessoas 

selecionadas já tenham sido determinadas a ter experiência nas áreas de 

conteúdo/domínio do instrumento, não é suficiente fornecer-lhes o instrumento e 

simplesmente perguntar se ele é conteúdo válido. Eles devem receber um conjunto de 

instruções específicas para determinar o domínio ou a relevância do conteúdo dos itens 

e, também do instrumento como um todo (LYNN, 1986). 
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5.4.1 Coleta de dados 

 

A quantificação mais amplamente utilizada da validade do conteúdo é o 

índice de validade do conteúdo (IVC), que é derivado da classificação da relevância do 

conteúdo dos itens em um instrumento usando uma escala de classificação ordinal de 4 

pontos, onde 1 descreve um item irrelevante e 4 um item extremamente relevante. O 

IVC real é a proporção de itens que recebem uma classificação de 3 ou 4 pelos 

especialistas (LYNN, 1986). 

O uso do IVC em ambas as etapas do estágio de julgamento da 

determinação da validade do conteúdo requer a extensão do IVC para a avaliação de 

cada item, bem como a avaliação completa do instrumento. O IVC para cada item 

(etapa 4) é determinado pela proporção de especialistas que classificam como 

conteúdo válido (uma classificação de 3 ou 4). O IVC para todo o instrumento (etapa 5) 

é o somatório total de itens julgados como conteúdo válido (LYNN, 1986). 

Existem duas limitações ao procedimento IVC para avaliação da validade do 

conteúdo: a possibilidade de inflação casual (concordância) do IVC e a dependência do 

IVC sobre o número de categorias utilizadas na classificação, na medida em que uma 

escala de quatro opções não é universalmente utilizada nas determinações IVC. Essas 

limitações podem ser controladas usando alguns métodos. A primeira limitação 

abordada na seleção do número de especialistas, e o número mínimo que deve 

concordar são descritas por uma combinação significativa na tabela 1. A segunda 

relação seria controlada pelo estabelecimento de uma escala de classificação de 4 

opções para todas as avaliações de validade de conteúdo (1 = não relevante; 2 = 

incapaz de avaliar a relevância sem revisão ou o item necessita de tal revisão que não 

seria mais relevante; 3 = relevante, mas precisa de alteração menor; 4 = muito 

relevante e requintado) (LYNN, 1986). 

A escala deve ser matematicamente e conceitualmente significativa. Embora 

uma escala de classificação de 3 ou 5 pontos possa ser considerada, a escala de 4 

pontos é preferível porque não inclui a classificação média ambivalente comum em 

escalas de classificação de números ímpares. A utilização de uma escala de avaliação 

de 4 pontos deve fornecer ao desenvolvedor de instrumentos informações 

suficientemente delineadas sobre as quais calcular um IVC significante (LYNN, 1986). 
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Entretanto, para analisar os dados em termos estatísticos, a escala de 

classificação foi adaptada e delineada de 0 a 10 para facilitar a obtenção dos valores 

estatísticos necessários, considerando um padrão mínimo de 0,8 de concordância entre 

os itens para serem julgados como válidos.  

Os especialistas, além de avaliar cada item, devem identificar as áreas que 

foram omitidas no instrumento. Se as omissões forem identificadas, embora todo o 

instrumento seja avaliado como válido, pode ser necessário um esclarecimento 

adicional. Se não forem identificadas nenhuma omissão e nenhuma modificação do 

conteúdo da validação pelos especialistas, em conjunto com o conhecimento da 

magnitude dos valores IVC, a validade do conteúdo do instrumento pode ser afirmada. 

Sugestões para melhoria de itens podem ser solicitadas por especialistas, no entanto, 

sem interferir com o julgamento de validade do conteúdo (LYNN, 1986). 

Os itens que não alcançarem o valor 3 ou 4, o equivalente a 0,8, ou que 

demandarem um acordo mínimo do especialista (tabela 1) devem ser eliminados ou 

revisados. É certamente possível que vários itens, e, portanto, o instrumento inteiro, 

precise ser analisado e reavaliado mais de uma vez para obter a validade de conteúdo 

suficiente. Neste caso, o desenvolvedor do instrumento vai determinar se deseja usar 

os mesmos especialistas ou obter novos especialistas de substituição, mas igualmente 

qualificados. Se os mesmos especialistas forem utilizados em avaliações repetidas de 

um instrumento, um período de 10 a 14 dias entre as avaliações deve ser um intervalo 

de tempo suficiente para se submeter à nova avaliação (LYNN, 1986). 

 

5.4.2 Caracterização dos especialistas 

 

De acordo com Lynn (1986) o número de especialistas para validação do 

instrumento deve ser no mínimo cinco e no máximo dez. Durante o processo de 

validação do instrumento foi preciso convidar 18 enfermeiros que atendiam os critérios 

de especialistas para serem juízes, pois, os primeiros sujeitos convidados não 

concordaram em participar da pesquisa, devido sua indisponibilidade de tempo. Mesmo 

com a dificuldade de conseguir o número mínimo de sujeitos, dez especialistas 

concordaram e responderam o formulário de validação dentro do prazo estipulado.  
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Para a identificação e seleção dos juízes especialistas foram utilizados os 

critérios de Jasper (1994), critério de seleção anteriormente utilizado por Mota (2014) e 

Sabino (2016), que orienta que o especialista em determinada área deve atender aos 

seguintes requisitos: possuir habilidade/conhecimento especializado que torna o 

profissional uma autoridade no assunto; possuir habilidade/conhecimento adquiridos 

pela experiência; possuir habilidade especial em determinado tipo de estudo; possui 

aprovação em um teste específico para identificar juízes; e possuir classificação alta 

atribuída por uma autoridade. 

Nesta pesquisa, para que os juízes fossem considerados especialistas em 

saúde mental do adolescente, foi estipulado que atendessem pelo menos dois critérios 

descritos por Jasper (1994), sendo esses critérios estabelecidos por pelo menos uma 

característica específica. A seguir, apresenta-se no quadro 2 o conjunto de requisitos 

adaptados na temática estudada para a definição dos especialistas, com as 

características equivalentes a cada requisito. 
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Quadro 2 – Requisitos e as respectivas características necessárias para a definição dos juízes especialistas 
proposta por Jasper (1994), adaptado para a seleção dos avaliadores na validação de conteúdo do 
Protocolo de Enfermagem em Saúde Mental para o adolescente. Fortaleza, 2018. 

REQUISITO CARACTERÍSTICAS 

Possuir habilidade/conhecimento 
adquirido(s) pela experiência 

- Ter experiência profissional assistencial em saúde 

mental por um período mínimo de 5 anos 

- Ter experiência docente na área de interesse* 

- Ter experiência na realização de atividades 

individuais e coletivas de promoção à saúde mental 

juvenil 

Possuir habilidade/conhecimento 
especializado(s) que tornam o 
profissional uma autoridade no 
assunto  

- Possuir título de mestre, com dissertação em 

temática relativa à área de interesse* 

- Ter orientado trabalho(s) acadêmico(s) de Pós-

graduação Stricto Sensu (mestrado ou doutorado) 

com temática relativa à área de interesse* 

- Participação em mesas-redondas de eventos 

científicos da área de interesse* 

- Possuir título de doutor, com tese em temática 

relativa à área de interesse* 

- ter sido palestrante convidado em evento 

científico nacional ou internacional na área de 

interesse* 

 

Possuir habilidade especial em 
determinado tipo de estudo 

- Ter experiência no desenvolvimento de pesquisas 

científicas na área de interesse* 

- Ter autoria em artigo(s) científico(s) na área de 

interesse*, em periódico(s) classificados pela 

CAPES 

- Participação em banca(s) avaliadora(s) de 

trabalho(s) acadêmico(s) Stricto Sensu (mestrado 

ou doutorado) com temática relativa(s) à área de 

interesse* 

Possuir classificação alta atribuída 
por uma autoridade 

- Ter recebido de instituição científica conhecida 

homenagem/menção honrosa de reconhecimento 

de autoridade na área de interesse* 

- Possuir trabalho(s) premiado(s) em evento(s) 

científico(s) nacional ou internacional, cujo(s) 

conteúdo(s) seja(m) referente(s) a área de 

interesse* 

 

*Área de interesse: saúde mental, saúde do adolescente, sofrimento psíquico, enfermagem psiquiátrica. 
Fonte: Teixeira (2018). 
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Foi construído e aplicado um formulário eletrônico para a validação de 

conteúdo do instrumento na plataforma do Google (https://docs.google.com), e continha 

neste uma apresentação sobre a pesquisa, os dados sociodemográficos básicos dos 

participantes e a avaliação do instrumento. O formulário (APÊNDICE C) foi enviado por 

e-mail para cada juiz juntamente com o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE) e o instrumento a ser validado.     

Após considerar as respostas dos juízes, os dados foram analisados 

estatisticamente por meio dos testes de análise descritiva e fatorial. Percebeu-se que 

apesar do IVC obtido ser acima de 80%, o instrumento ainda era inconsistente em 

relação à análise fatorial, sendo necessário fazer as modificações sugeridas pelos 

especialistas para uma nova avaliação.  

Na segunda rodada de avaliação do instrumento, somente nove juízes 

responderam o formulário, mesmo tendo um prazo mais estendido, um juiz se recusou 

a participar de uma nova avaliação.  

Dentre os 10 especialistas que responderam o formulário de validação do 

instrumento, todos tinham habilidade/conhecimento adquirido(s) pela experiência, 

habilidade/conhecimento especializado(s) que tornam o profissional uma autoridade no 

assunto e habilidade especial em determinado tipo de estudo. Nenhum deles tinha 

classificação alta atribuída por uma autoridade. A caracterização dos juízes 

especialistas está descrita nos resultados mais adiante. 

  

5.5 ORGANIZAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

Os dados coletados foram inseridos em planilha eletrônica para 

procedimentos das análises descritivas e inferenciais utilizando o programa Microsoft 

Office Excel 2007 e o Statistical Package for Social Sciences (SPSS) versão 18.0. No 

programa Microsoft Office Excel 2007 os dados foram tabulados e renomeados para 

serem inseridos no programa SPSS. 

Posteriormente, os dados inseridos no SPSS, permitiram realizar a 

formulação de tabelas contendo as descrições analíticas dos testes: Média, Moda, 

Desvio padrão, Skewness, Erro padrão de Skewness, Kurtosis, Erro padrão de Kurtosis, 

variedade, Mínimo, comunalidade, Teste de amostras emparelhadas, Variação 

https://docs.google.com/
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Explicada, Rotação dos Componentes da Matrix, teste Kolmogorov-Smirnov com os 

itens do protocolo, com o intuito de averiguar se havia diferença de concordância entre 

os especialistas em cada item do protocolo e nele como um todo, além de verificar se 

apresenta confiabilidade na análise fatorial, padrão de normalidade e consistência. 

Foram estabelecidos o índice de concordância de 80% e o nível de significância de 5%. 

Além da análise estatística, considerou-se pertinente avaliar as sugestões 

dos especialistas com intuito de aprimorar o protocolo. Toda fase de análise dos dados 

ocorreu no período de agosto a setembro de 2018. 

 

5.6 ASPECTOS ÉTICOS 

 

A entrada em campo para coleta de dados foi precedida de encaminhamento e 

aprovação do projeto pela Secretária Municipal de Saúde e após aprovado foi 

encaminhado ao comitê de ética em pesquisa da Universidade Estadual do Ceará- UECE, 

sob o n°2.345.292. Seguindo as recomendações do Conselho de Ética em pesquisa com 

seres humanos, estabelecidas pela RESOLUÇÃO N° 466 de dezembro de 2012 

(Conselho Nacional de Ética em Pesquisa – CONEP, 2013), que dita os princípios de 

autonomia, beneficência, não maleficência e justiça. 

O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido foi assinado pelos especialistas 

envolvidos na validação, sendo anteriormente esclarecidos os objetivos desse estudo. Foi 

assegurada total liberdade para aceitarem ou não participar da pesquisa, podendo 

abandoná-la em qualquer fase, sendo o nome dos profissionais trocados por números, 

garantido o anonimato dos sujeitos da pesquisa.  
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6 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O protocolo foi desenvolvido seguindo as orientações de elaboração de 

Protocolos de Pimenta et al. (2017) e a partir das orientações do COFEN (2009) sobre 

Consulta de Enfermagem nos diversos âmbitos, sendo descritas as etapas do Processo 

de Enfermagem, que equivalem a Consulta de Enfermagem, levando em consideração 

as informações obtidas em uma revisão integrativa da literatura sobre as necessidades 

de saúde mental dos adolescentes e as intervenções de enfermagem, além de ter 

embasamento teórico-filosófico da teoria em saúde mental, Tidal Model.  

O instrumento foi dividido em duas partes: O Protocolo de Consulta de 

Enfermagem em Saúde Mental ao adolescente, que descreve as orientações ao 

enfermeiro sobre o preenchimento e utilização do Plano de Cuidados e o Plano de 

Cuidados que deve ser anexado ao prontuário do adolescente. 

O Protocolo de Consulta de Enfermagem em Saúde Mental ao adolescente 

divide-se em: âmbito e finalidade, orientações sobre a aplicação da teoria Tidal Model 

durante a Consulta de Enfermagem e orientações acerca da aplicação do Plano de 

Cuidados. 

O Plano de Cuidados divide-se em: dados pessoais, dados clínicos, 

necessidades de saúde, resultados esperados, intervenções de enfermagem e 

resultados obtidos. Esse instrumento foi posteriormente submetido ao processo de 

validação de conteúdo para seu refinamento e versão final. A seguir são descritos os 

passos de construção e validação do instrumento da pesquisa de acordo com a 

metodologia proposta. 

A seguir serão descritos os resultados na seguinte ordem: revisão integrativa 

sobre as necessidades de saúde mental dos adolescentes e as intervenções de 

enfermagem, Protocolo de Consulta de Enfermagem em Saúde Mental para o 

adolescente e a validação de conteúdo por especialistas. 

 

6.1 NECESSIDADES DE SAÚDE MENTAL DOS ADOLESCENTES E AS 

INTERVENÇÕES DE ENFERMAGEM: REVISÃO INTEGRATIVA 

 

Para a investigação acerca das necessidades de saúde mental dos adolescentes 

e as intervenções de enfermagem, realizou-se levantamento da literatura científica 
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pertinente, análise e síntese dos resultados e, para tal, seguiu-se as seis etapas indicadas 

nos estudos de Mendes, Silveira e Galvão (2008); de Souza, Silva e Carvalho (2010), a fim 

de cumprir criteriosamente todos os passos necessários para a busca de evidências 

pertinentes sobre esta temática. 

As etapas se encontram descritas a seguir: 1) identificação do tema e seleção da 

hipótese ou questão de pesquisa para a elaboração da revisão integrativa; 2) 

estabelecimento de critérios para inclusão e exclusão de estudos/amostragem ou busca na 

literatura; 3) categorização dos estudos selecionados; 4) avaliação dos estudos incluídos na 

revisão integrativa; 5) análise e interpretação dos resultados; 6) apresentação da 

revisão/síntese do conhecimento. 

 

1) Identificação do tema e seleção da hipótese ou questão de pesquisa para 

a elaboração da revisão integrativa 

 
De acordo com Mendes et al. (2008) a escolha do tema tem que consistir em um 

problema vivenciado na prática clínica, além de ser do interesse do pesquisador que 

investiga. Essa etapa deve definir de maneira clara e específica o objeto de estudo, sendo os 

descritores facilmente identificados, predispondo a uma análise completa, de fácil 

identificação e aplicabilidade. 

Além disso, Cunha et al. (2014) relata que nesta etapa existem alguns objetivos a 

serem alcançados: definição do problema; formulação de uma pergunta clínica de pesquisa; 

definição dos descritores; definição da estratégia de busca nas fontes de dados; e definir as 

bases de dados. 

Para atingir esses objetivos é formulada uma pergunta básica, relacionada à 

etiologia, podendo ser estruturada em formato PICO, PICOT ou PICOD, de modo a fornecer 

uma estrutura eficiente na busca de dados em bases eletrônicas. As siglas PICOT/D 

significam: 

(P) considerar a população alvo;  

(I) considerar o interesse da intervenção ou a área de interesse;  

(C) comparar tipos de intervenção ou grupos;  

(O) obter resultados e considerar os efeitos a serem alcançados com a 

intervenção;  
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(T) considerar o tempo necessário para se obter o resultado; 

(D) Desenho do estudo.  

 

As respostas a essas perguntas orientarão as buscas e os critérios de 

inclusão/exclusão dos artigos a serem pesquisados. Deste modo, é descrito no quadro 3, a 

questão problema do estudo estruturado ao formato PICO, pois nesse estudo o período de 

tempo para se obter o resultado ou o desenho do estudo não influenciam na finalidade da 

questão problema. 

 

Quadro 3 – Formato PICO de estruturação de questão norteadora. 

P 
ADOLESCENTES EM SOFRIMENTO PSÍQUICO 

I 
INTERVENÇÕES DE ENFERMAGEM PARA ATENDER NECESSIDADES DE 

SAÚDE MENTAL  

C 
- 

O 
MELHORIA NA SAÚDE MENTAL DO ADOLESCENTE 

Fonte: Teixeira (2018). 

Sendo assim, podemos definir que nossa pergunta foi direcionada a saúde mental 

dos adolescentes e a atuação da enfermagem nos serviços de saúde em relação a essa 

demanda, estruturando a questão norteadora: Quais as necessidades de saúde mental dos 

adolescentes e as intervenções de enfermagem realizadas? 

 

2) Estabelecimento de critérios para inclusão e exclusão de 

estudos/amostragem ou busca na literatura 

 

Durante o mês de abril de 2018, realizou-se a busca nas bases de dados 

eletrônicas: Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), 
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Literatura Internacional em Ciências da Saúde (PUBMED/MEDLINE), Cumulative Index to 

Nursing and Allied Health Literature (CINHAL), Scientific Electronic Library Online (SCIELO) 

e SCIENCE DIRECT. Os textos foram acessados na íntegra por meio dos sítios virtuais das 

próprias bases de dados, pela Biblioteca Virtual de Saúde (BVS) e pelo portal de periódico da 

CAPES. É importante ressaltar que para ter acesso aos artigos na integra foi utilizada a 

permissão de acesso do periódico CAPES a Universidade Estadual do Ceará, sendo assim 

limitado o acesso a todos os artigos de cada base.  

A escolha por essas bases de dados científicas se deu pela vasta bibliografia 

contida nestas, além da verificação de repetição dos artigos em outras bases. Para 

contemplar a questão norteadora do estudo, foram realizadas as pesquisas em cada base de 

dados simultaneamente, respeitando a sequência: 1-PUBMED; 2-CINHAL; 3-SCIELO; 4-

SCIENCE DIRECT; 5-LILACS. Tal cronologia foi adotada para verificar as repetições e 

facilitar as exclusões das produções repetidas.  

Para a busca, utilizaram-se os seguintes descritores indicados tanto pela 

biblioteca de terminologia em saúde (DeCS/BIREME), quanto os descritores internacionais 

em língua inglesa MeSH (Medical Subject Headings): nursing, mental health; adolescent.  

Após preencher a tabela PICO, os descritores foram associados pelo conectivo 

“AND”, sendo intercalados em: nursing AND mental health AND adolescent. 

No Quadro 4 são apresentados os resultados da seleção dos artigos de acordo 

com os critérios de inclusão e exclusão e de acordo com as bases de dados, evidenciando 

os artigos selecionados em cada uma delas.   

Quadro 4 – Esquema de levantamento e seleção dos artigos revisados. 

Nº da 
busca  

Resultad
o  

Texto 
completo  

Inglês/po
rtuguês/e
spanhol 

Tipo de 
estudo 

Temátic
a central 

PICO Artigos 
incluído
s  

1  3486 2900 2863 2547 561 42 18 

2  521 265 264 264 264 20 4 

3 18 18 18 18 1 1 1 

4 12418 678 471 1 1 1 1 

5 221 170 160 146 11 11 6 
Total  16664  4031 3776 2976 838 74 30 

Fonte: Teixeira (2018). 
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Demarcou-se que os artigos incluídos seriam os que estão disponíveis em 

português, inglês ou espanhol, que tem disponibilidade do texto na íntegra e gratuita e 

respondem a questão norteadora. Após cada pesquisa nas bases de dados descrita acima, 

as produções científicas que se enquadravam para essa revisão eram listadas pelos títulos 

na ferramenta Microsoft office Word 2007. Nessa primeira seleção ao cruzar os descritores 

foram encontrados no total de 16.664 artigos, dentre eles somente 4.031 artigos estavam em 

sua versão completa e 3.776 estavam nas línguas inglesas, portuguesas e espanholas. 

Foram excluídos artigos que não tinham a população alvo do estudo (enfermeiros que atuam 

com adolescentes e adolescentes) e outros tipos de pesquisa que não são originais como 

editorias, revisões, dentre outros, totalizando em 2.976 artigos. 

Após a leitura flutuante dos artigos, enquadrando na temática central do estudo 

foram selecionados 838 artigos, que pelos resumos respondiam a questão norteadora, sendo 

excluídos os títulos que se encontraram repetidos ou duplicados na mesma base ou em mais 

de uma base de dados.  

Após essa segunda seleção, 74 artigos foram incluídos a partir do método PICO, 

que posteriormente foram traduzidos e lidos na íntegra. Nessa terceira seleção foram 

excluídos os artigos que não descreviam nos resultados as necessidades de saúde do 

adolescente e as intervenções de enfermagem, finalizando em um total de 30 artigos para 

análise.  

 

3) Categorização dos estudos selecionados 

 

As evidências extraídas dos artigos selecionados foram inseridas em um 

instrumento elaborado para o presente estudo. O instrumento foi construído para caracterizar 

as publicações e extrair os seus principais resultados, contribuindo na aquisição de subsídios 

para a resolução da questão norteadora desse estudo. 

As informações extraídas dos artigos foram: título do artigo, título do periódico, 

autores, idioma, base de dados que disponibilizou o artigo, ano de publicação, características 

metodológicas do estudo, objetivo ou questão de investigação, características da amostra, 

resultados, análise e nível de significância. 
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Realizado o preenchimento do formulário de coleta de dados, os resultados foram 

apresentados em quadros e gráficos para facilitar a visualização e a análise dos resultados 

embasados em literatura pertinente no assunto. 

 

4) Avaliação dos estudos incluídos na revisão integrativa 

 

Essa etapa é referente a como selecionar o material a ser analisado, procurando 

explicações para os resultados diferentes ou conflitantes nos diferentes estudos, a partir de 

algumas questões que podem ser utilizadas nessa avaliação crítica dos estudos, como: qual 

é a questão da pesquisa? Qual é a base para a questão da pesquisa? Por que a questão é 

importante? Como eram as questões de pesquisas já realizadas? A metodologia do estudo 

está adequada? Dentre outros. 

Foi realizada uma análise dos dados obtidos nos resultados, de forma a apreciar o 

que foi divulgado nos artigos e buscar descrever as informações evidenciadas nos estudos, 

confrontando-as. Foram utilizadas algumas questões na avaliação crítica dos estudos como: 

qual a questão do estudo? A questão do estudo foi respondida? E se o estudo atingiu seus 

objetivos. 

 

5) Análise e interpretação dos resultados 

 

Essa etapa é correspondente à discussão dos principais resultados na pesquisa 

convencional, fundamentando-se na avaliação crítica dos estudos inclusos e realizando a 

comparação do conhecimento teórico, a identificação de conclusões e implicações 

resultantes (MENDES et al., 2008). 

Sendo assim, foi possível identificar a existência ou não de intervenções de 

enfermagem em saúde mental aos adolescentes, quais são essas intervenções e as 

necessidades de saúde mental desses adolescentes, constituindo, assim, as evidências 

desse estudo. 
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6) Apresentação da revisão/síntese do conhecimento 

 

A síntese ou apresentação dos resultados do estudo contempla a apresentação 

concisa da resposta à questão norteadora desta revisão, contemplando o conhecimento 

existente sobre o tema em artigos científicos pesquisados nas principais bases de dados 

científicos. Também se caracteriza de forma ampla os estudos, deixando claro como 

podemos utilizar os resultados da revisão. Esse trabalho é muito importante por produzir 

impacto sobre o conhecimento acumulado na temática pesquisada e para dar alicerce à 

construção do instrumento (MENDES et al., 2008). 

A apresentação dos resultados e discussão dos dados obtidos na revisão foi feita 

de forma descritiva, dividindo-se em tópicos, possibilitando a avaliação da aplicabilidade da 

revisão integrativa elaborada nesse estudo a fim de atingir o objetivo proposto. 

 

Caracterização dos estudos revisados 

Dos estudos encontrados sobre as necessidades de saúde mental do adolescente 

e a atuação do enfermeiro foram incluídos em uma amostra final de 30 artigos analisados.  

Inicialmente, realizou-se análise descritiva acerca das características destes, a 

saber: título do artigo, título do periódico, autores, idioma, base de dados que disponibilizou o 

artigo, ano de publicação, características metodológicas do estudo, objetivo ou questão de 

investigação, características da amostra, resultados, análise e nível de significância. Os 

dados foram divididos conforme disposto a seguir. 
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Quadro 5 – características gerais dos estudos revisados sobre as necessidades de saúde mental do adolescente e a atuação do enfermeiro. Fortaleza, 
2018. 

Autores Título artigo Periódico Ano Base de 
dados 

1 MONTEIRO et al. Sistematização da assistência de enfermagem à criança e ao adolescente em sofrimento 
psíquico 

J. res.: fundam. care. 
Online 

2015 SCIELO 

2 KENNEDY et al. 
The Role of Public Health Nurses in Service Delivery to Youth With Mental Disabilities  

Journal of the 
American Psychiatric 
Nurses Association 

1999 CINAHL 

3 GARMY et al. Supporting positive mental health development in adolescents with a group cognitive 
intervention 

British Journal of 
School Nursing 

2014 CINAHL 

4 GAMPETRO et al. Life Concerns and Perceptions Of Care in Adolescents with Mental Health Care Needs: A 
Qualitative Study In a School-Based Health Clinic 

Pediatric Nursing 2012 CINAHL 
 

5 JOHANSSON & 
EHNFORS. 

Mental health-promoting dialogue of school nurses from the perspective of adolescent 
pupils 

Vård i norden 2006 CINAHL 

6 VALENÇA et al. Abordagem da dependência de substâncias psicoativas na adolescência: reflexão ética 
para a enfermagem 

Esc. Anna Nery  2013  
LILACS 

7 BRANDÃO et al. Intervenção educativa sobre violência com adolescentes: possibilidade para a 
enfermagem no contexto escolarª 

Esc. Anna Nery  2014 LILACS 

8 LOPES et al. Percepções de adolescentes sobre uso/dependência de drogas: o teatro como estratégia 
pedagógica 

Esc. Anna Nery  2014 LILACS 

9 AGUIAR-JR et al. Higiene e saúde mental: o cuidado com o corpo na intervenção clínica de um CAPSI J. res.: fundam. care. 
Online 

2015 LILACS 

10 SILVA et al. Mudanças percebidas por familiares de crianças/adolescentes em sofrimento mental que 
participam de grupos operativos 

Rev. Eletr. Enf. 
[Internet]. 

2014 LILACS 

11 LOPES et al. Dinâmicas de criatividade e sensibilidade na abordagem de álcool e fumo com 
adolescentes. 

Rev. enferm. UERJ 2012 LILACS 

12 AYRES et al. Factors Related to Performance of Health Practices Among Asian Adolescents in the 
United States 

Asian Nursing 
Research 

2010 SCIENCE 
DIRECT 

13 BERTRAM et al. Pioneering the Psychiatric Nurse Role in Foster Care Arch. Psychiatr. 
Nurs. 

2013 PUBMED 

14 ORUCHE et al. Developing a Multiple Caregiver Group for Caregivers of Adolescents With Disruptive 
Behaviors 

Arch. Psychiatr. 
Nurs. 

2017 PUBMED 

15 GARMY et al. Evaluation of a School-Based Program Aimed at Preventing Depressive Symptoms in 
Adolescents 

The Journal of 
School Nursing 

2015 PUBMED 

16 GARMY et al. A qualitative study exploring adolescents’ experiences with a school-based mental health 
program 

Garmy et al. BMC 
Public Health 

2015 PUBMED 
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17 JENKINS et al.  Developing harm reduction in the contexto of youth substance use: insights from a multi-site 
qualitative analysis of Young people’s harm minimization strategies 

Harm Reduction 
Journal 

2017 PUBMED 

18 L. BEUKERS et al. Restoring normal eating behaviour in adolescentes with anorexia nervosa: A video analysis 
of nursing interventions 

Australian College of 
Mental Health 
Nurses Inc. 

2015 PUBMED 

19 HAMRIN & 
IENNACO. 

Evaluation of Motivational Interviewing to Improve Psychotropic Medication Adherence in 
Adolescents 

Journal of child and 
adolescent 
psychopharmacology 

2017 PUBMED 
 

20 HO et al. A Sports-Based Youth Development Program, Teen Mental Health, and Physical Fitness: 
An RCT 

Pediatrics 2017 PUBMED 
 

21 GREALISH et al. Does empowerment mediate the  effects of psychological factors on mental health, well-
being, and recovery in young people? 

Psychology and 
Psychotherapy: 
Theory, Research 
and Practice 

2017 PUBMED 

22 KENDAL et al. How a moderated online discussion forum  facilitates support for young people with eating 
disorders 

Health Expectations 2016 PUBMED 

23 KENDAL et al. Prioritizing young people’s emotional health support needs via participatory research Journal of Psychiatric 
and Mental Health 
Nursing 

2017 PUBMED 

24 GARCIA et al. Feasibility and Acceptability of a School-Based Coping Intervention for Latina Adolescents J. Sch. Nurs.  2010 PUBMED 

25 PINTO-FOLTZ et al. Feasibility, Acceptability, and Initial Efficacy of a Knowledge-Contact Program to Reduce 
Mental Illness Stigma and Improve Mental Health Literacy in Adolescents 

Soc. Sci. Med. 2011 PUBMED 

26 HOOVEN et al. Increasing Participation in Prevention Research: Strategies for Youth, Parents and Schools J. Child. Adolesc. 
Psychiatr. Nurs. 

2011 PUBMED 

27 MELNYK et al. Promoting Healthy Lifestyles in High School Adolescents: A Randomized Controlled Trial Am. J. Prev. Med. 2013 PUBMED 

28 ORUCHE et al. Predicting Outcomes Among Adolescents With Disruptive Disorders Being Treated in a 
System of Care Program 

J. Am. Psychiatr. 
Nurses Assoc. 

2013 PUBMED 

29 VAN HARMELEN et 
al. 

Friendships and Family Support Reduce Subsequent Depressive Symptoms in At-Risk 
Adolescents 

Plos one  2016 PUBMED 

30 ZUGAI et al. The nature of the therapeutic alliance between nurses and consumers with Anorexia 
Nervosa in the inpatient setting: A mixed-methods study 

J. Clin. Nurs. 2018 PUBMED 

Fonte: Teixeira (2018).
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Desses 30 artigos, 60% (n=18) dos selecionados estavam indexados na base de 

dados PUBMED, 20% (n=6) na LILACS, 14% (n=4) CINAHL, 3% (N=1) na SCIELO, 3% (n=1) 

SCIENCE DIRECT. Vinte e três artigos foram publicados em inglês e sete em português.  

Quanto ao ano de publicação, percebeu-se um crescimento homogêneo ao passar 

dos anos, iniciando em 1999 (3%, n=1), 2006 com 3% (n=1), 2010 com 7% (n=2), 2011 com 

7% (n=2), 2012 com 7% (n=2), 2013 com 13% (n=4), 2014 com 13% (n=4), 2015 com 17% 

(n=5), 2016 com 7% (n=2), 2017 com 20% (n=6) e 2018 com 3% (n=1). Ocorreu um 

decréscimo abrupto em 2016, o que não necessariamente significa que a temática foi menos 

abordada, considerando o posterior e contínuo crescimento em 2017. 

Em relação aos periódicos, percebeu-se que a maioria dos artigos (85%, n=25) 

está em revistas internacionais, incluindo periódicos americanos, europeus e asiáticos. Esta 

distribuição mundial entre os periódicos confirma que este tema é uma questão da essência 

humana. O número de publicações em português e em periódicos brasileiros (23%, n=7) 

pontua que a questão de saúde mental do adolescente e a ação da enfermagem perante 

seus cuidados estão sendo discutidos e considerados com algum nível de importância no 

Brasil, apesar da restrição em relação ao número total de periódicos encontrados por meio 

dos descritores (somente 30 artigos, num montante de 16.664 artigos). 

O delineamento das pesquisas avaliadas apresenta certa variedade de 

nomenclaturas, sendo seis artigos qualitativo-descritivos, três artigos qualitativos 

exploratórios, um artigo de reflexão teórica, um artigo qualitativo de pesquisa-ação, um artigo 

descritivo-exploratório, dois artigos qualitativos, quatro artigos quase experimentais, dois 

artigos experimentais, dois artigos etnográficos, dois artigos com ensaios clínicos 

randomizados, quatro artigos epidemiológicos e um artigo misto (qualitativo-quantitativo).  

Essa variedade de nomenclaturas ou mesmo a falta de rigor metodológico na 

descrição da pesquisa delineada nos artigos dificulta o compartilhamento e a reprodução das 

informações contidas nos artigos, diminuindo a qualidade da evidência cientifica partilhada.  

   A prática baseada em evidências caracteriza de forma hierárquica os sistemas 

de classificação de evidência científica de acordo com o delineamento metodológico dos 

estudos. Na enfermagem, em busca de um sistema que considere sua produção de 

conhecimento específico, destaca-se o sistema de classificação descrito por Polit & Beck 

(2011) a seguir: 
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Quadro 6 – Hierarquia de evidências: nível dos dados considerando a 
eficácia da intervenção. 

NÍVEL FORÇA DA EVIDÊNCIA 

I Revisão sistemática de Ensaio Clínico Randomizado; Revisão 

sistemática de ensaios não randomizados. 

II Ensaio Clínico Randomizado individual; Ensaio não randomizado. 

III Revisão sistemática de estudos de correlação/observação. 

IV Estudo de correlação/observação. 

V Revisão sistemática de estudos descritivos/qualitativos/fisiológicos. 

VI Estudos descritivo/qualitativo/fisiológico individual. 

VII Opiniões de autoridades respeitadas, baseadas em evidência clínica, 

estudos descritivos ou relatórios de comitês de especialistas. 

Fonte: Teixeira (2018) adaptada da pirâmide de Polit & Beck (2011). 

Considerando esses parâmetros para avaliar a força das evidências científicas das 

pesquisas, dentre os artigos avaliados, foram incluídos: quatorze com nível de evidência VI, 

doze com nível de evidência IV, e quatro com nível de evidência II. Apesar da maioria dos 

estudos incluídos apresentarem pouca força de evidências cientificas considerada de forte 

impacto, os estudos são relevantes no âmbito da saúde mental por representarem as 

subjetividades que são requeridas na questão problema desta revisão.  

No quadro 7 estão descritos os títulos dos artigos, seu delineamento de pesquisa 

e o nível de evidência.  
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Quadro 7 – Características específicas dos estudos revisados sobre as necessidades de saúde mental do adolescente e a atuação do enfermeiro. 
Fortaleza, 2018. 

Título do estudo Delineamento do estudo Nível de 

evidência 

1 Sistematização da assistência de enfermagem à criança e ao adolescente em sofrimento 

psíquico 

Qualitativo – exploratório. VI 

2 The Role of Public Health Nurses in Service Delivery to Youth With Mental Disabilities Qualitativo – descritivo. VI 

3 Supporting positive mental health development in adolescents with a group cognitive 

intervention 

Qualitativo – exploratório. VI 

4 Life Concerns and Perceptions Of Care in Adolescents with Mental Health Care Needs: A 

Qualitative Study In a School-Based Health Clinic 

Qualitativo – exploratório. VI 

5 Mental health-promoting dialogue of school nurses from the perspective of adolescent pupils Qualitativo – descritivo. VI 

6 Abordagem da dependência de substâncias psicoativas na adolescência: reflexão ética para a 

enfermagem 

Qualitativo, Reflexão teórica. VI 

7 Intervenção educativa sobre violência com adolescentes: possibilidade para a enfermagem no 

contexto escolarª 

Qualitativo, Pesquisa-ação. VI 

8 Percepções de adolescentes sobre uso/dependência de drogas: o teatro como estratégia 

pedagógica 

Qualitativo – descritivo. VI 

9 Higiene e saúde mental: o cuidado com o corpo na intervenção clínica de um CAPSI Qualitativo – descritivo  

Relato de experiência. 

VI 

10 Mudanças percebidas por familiares de crianças/adolescentes em sofrimento mental que 

participam de grupos operativos 

Qualitativo – descritivo – 

exploratório.  

 

VI 

11 Dinâmicas de criatividade e sensibilidade na abordagem de álcool e fumo com adolescentes Qualitativo.  VI 

12 Factors Related to Performance of Health Practices Among Asian Adolescents in the United 

States 

Quantitativa,  

Pesquisa quase experimental. 

IV 

13 Pioneering the Psychiatric Nurse Role in Foster Care Estudo experimental. II 

14 Developing a Multiple Caregiver Group for Caregivers of Adolescents With Disruptive 

Behaviors 

Estudo experimental. II 

15 Evaluation of a School-Based Program Aimed at Preventing Depressive Symptoms in 

Adolescents 

Quase experimental. IV 

16 A qualitative study exploring adolescents’ experiences with a school-based mental health 

program 

Estudo qualitativo. VI 

17 Developing harm reduction in the contexto of youth substance use: insights from a multi-site 

qualitative analysis of Young people’s harm minimization strategies 

Etnografia. IV 

18 Restoring normal eating behaviour in adolescentes with anorexia nervosa: A video analysis of Qualitativo – descritivo. VI 
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nursing interventions 

19 Evaluation of Motivational Interviewing to Improve Psychotropic Medication Adherence in 

Adolescents 

Quase experimental. IV 

20 A Sports-Based Youth Development Program, Teen Mental Health, and Physical Fitness: An 

RCT 

Estudo experimental randomizado. II 

21 Does empowerment mediate the  effects of psychological factors on mental health, well-being, 

and recovery in young people? 

Estudo epidemiológico transversal. IV 

22 How a moderated online discussion forum  facilitates support for young people with eating 

disorders 

Netnografia. IV 

23 Prioritizing young people’s emotional health support needs via participatory research Qualitativo-descritivo. VI 

24 Feasibility and Acceptability of a School-Based Coping Intervention for Latina Adolescents Quase experimental. IV 

25 Feasibility, Acceptability, and Initial Efficacy of a Knowledge-Contact Program to Reduce 

Mental Illness Stigma and Improve Mental Health Literacy in Adolescents 

Estudo longitudinal. IV 

26 Increasing Participation in Prevention Research: Strategies for Youth, Parents and Schools Estudo transversal. IV 

27 Promoting Healthy Lifestyles in High School Adolescents: A Randomized Controlled Trial Ensaio controlado randomizado.  II 

28 Predicting Outcomes Among Adolescents With Disruptive Disorders Being Treated in a System 

of Care Program 

Estudo prospectivo, longitudinal, 

não randomizado. 

IV 

29 Friendships and Family Support Reduce Subsequent Depressive Symptoms in At-Risk 

Adolescents 

Estudo quantitativo, longitudinal.   IV 

30 The nature of the therapeutic alliance between nurses and consumers with Anorexia Nervosa 

in the inpatient setting: A mixed-methods study 

Método misto. IV 

Fonte: Teixeira (2018). 
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As mudanças metodológicas em relação às pesquisas em enfermagem, 

principalmente em pesquisas que levam em consideração alguns aspectos como a 

qualidade de vida, esperança, religiosidade, espiritualidade, sentimento de impotência, 

dentre outros, estão ocorrendo devido ao constrangimento de argumentos que diziam 

que tais preocupações não tinham importância clínica-científica. Essa mudança se 

consolida através dos diversos panoramas de saúde da atualidade, como o cuidado 

paliativo e o aumento da expectativa de vida em idosos (GARDONA e BARBOSA, 

2018).  

Deste modo, a melhoria no rigor científico através da PBE deve-se renovar e 

incluir todas as possíveis modalidades metodológicas existentes na atuação da 

enfermagem. É preciso buscar essa melhoria no nível de evidências referente às 

descobertas de pesquisa metodologicamente apropriadas e rigorosas, na confiabilidade 

dos dados, na sua possível replicação, além da avaliação e sistematização dos dados.  

Após a definição das principais características das publicações, são 

descritas as necessidades de saúde mental dos adolescentes e quais as intervenções 

de enfermagem que foram aplicadas nos estudos, delineando suas contribuições para 

esta pesquisa. 

 

As necessidades de saúde mental do adolescente e a ação da 

enfermagem 

Para analisar os resultados dos estudos selecionados e discutir suas 

principais contribuições, foram compilados o título, objetivos e resultados alcançados 

de cada artigo, e posteriormente os dados foram distribuídos em categorias de acordo 

com a convergência de ideias.  

Desses resultados, surgiram nove categorias temáticas: diagnósticos de 

enfermagem em saúde mental (2 artigos), encaminhamentos para serviços e 

profissionais e bem-estar físico (3 artigos), habilidades e competências do adolescente 

(3 artigos), relações interpessoais (9 artigos), grupo como estratégia de intervenção (7 

artigos), educação em saúde (6 artigos), terapia cognitivo comportamental (1 artigo), 

redução de danos (1 artigo) e entrevista motivacional (1 artigo). O número de artigos no 
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total de temáticas é maior do que 30, pois existem artigos que abordam mais de um 

eixo temático. 

Os artigos que tem como eixo central os diagnósticos de enfermagem em 

saúde mental traz o enfermeiro em um papel agregador como membro da equipe e 

atuante em uma perspectiva holística no tratamento dos jovens. Enfatizam sua 

importância ao preencher as lacunas necessárias mediante seu conhecimento de 

questões médicas e patológicas, fornecendo apoio ao sistema de atenção por meio de 

suas informações, habilidades e compreensão de psiquiatria de modo substancial, 

provendo seu olhar para processos e padrões relacionados aos diagnósticos e 

prescrições, reforçando a confiança dos profissionais, jovens e proporcionando 

subsídios aos pais para defender os cuidados de saúde mental dos jovens, por meio de 

uma perspectiva de saúde física e mental para uma população com morbidades 

complexas.  

Além disso, foram elencados 28 diagnósticos de enfermagem, sendo 

descritos mais detalhadamente seis destes por sua prevalência, que são: 

Autonegligência; Comunicação verbal prejudicada; Medo; Nutrição desequilibrada: 

mais do que as necessidades; Estilo de vida sedentário e Ansiedade. A partir desses 

diagnósticos, foi elaborado um plano sistematizado de cuidados para a assistência, 

qualificando a abordagem terapêutica. 

Apesar do papel agregador do enfermeiro, alguns enfermeiros limitam suas 

ações em funções de encaminhamentos a outros serviços e profissionais e a 

prestação de cuidados na saúde física.  

Existe potencial para a melhoria da atenção em enfermagem psiquiátrica por 

meio da educação e consultorias, porém as barreiras para a qualidade da assistência 

ocorrem devido a problemas de gestão e financiamento dos sistemas de saúde. 

Mesmo com essas dificuldades e críticas em relação à atuação do enfermeiro com 

enfoque na saúde física, sabe-se da importância de não isolar os cuidados, e perceber 

as melhorias na saúde dos jovens como um todo quando são implementadas ações 

que abordem a saúde física. 

As intervenções físicas melhoram o bem-estar mental dos jovens, a auto 

eficácia, resiliência, aptidão física, força muscular dos membros inferiores, balanço 
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dinâmico, níveis de atividade física e um menor Índice de Massa Corporal (IMC). De 

um modo geral, os adolescentes que participaram da intervenção obtiveram um melhor 

estado de saúde global, em relação aos que não participaram da intervenção.   

Ao perceber que alguns tipos de intervenções podem ser benéficos para a 

saúde dos jovens, os profissionais precisam reconhecer as habilidades e 

competências dos adolescentes para acrescentar e melhorar suas perspectivas de 

saúde. Entre os artigos, foi descrito que é preciso encontrar um equilíbrio entre seguir 

as regras e manuais dos sistemas de saúde e reunir as reais necessidades desses 

jovens. Sendo assim, é necessário praticar o bem e semear sementes para o futuro, 

trabalhar com as ferramentas que ainda são insuficientes e desenvolver o jovem 

profissional e individualmente. O ambiente escolar é reconhecido como valioso, e que é 

preciso o apoio administrativo da escola para efetuar e replicar as ações.    

A educação e as metas vocacionais dos jovens, a manutenção da saúde, 

independência financeira e as relações pessoais e familiares dos adolescentes são 

preocupações que devem ser trabalhadas. Recursos devem ser direcionados a 

capacidade de manutenção da saúde e habilidades de enfretamento, além de técnicas 

de adaptação aos complexos desafios da vida que enfrentam em seu território. Por fim, 

o aconselhamento individual é reconhecido como importante ferramenta de apoio para 

diálogos que promovam saúde mental e física. Capacitações que promovem o 

empoderamento mediam a relação entre fatores psicológicos como: enfretamento, 

controle, estilo de pensamento, auto eficácia, psicossocial e a saúde mental e bem-

estar na recuperação de problemas gerais de vida.   

Deste modo, é importante assegurar que estes aspectos sejam trabalhados 

e melhorados para a promoção da saúde mental dos jovens. Como modo de promover 

adequadamente as relações interpessoais, o diálogo aparece de modo recorrente 

entre os estudos como intervenção efetiva, sendo imprescindível incluir pré-requisitos 

como quais questões se devem discutir nos diálogos e onde esses diálogos devem 

ocorrer. Dentro dessas discussões os adolescentes acreditam que é importante incluir 

dimensões como: confiança, atenção, respeito, autenticidade, acessibilidade e 

continuidade do processo.  
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Dentre os diálogos que ocorrem em um ambiente escolar, surgiram questões 

sobre o uso e dependência de drogas, e durante as reflexões emergiram as 

perspectivas emancipatórias dos jovens na prevenção do uso de drogas como 

promoção da saúde, com uma abordagem ética que considere seu contexto e sua 

subjetividade. Na continuidade da perspectiva das relações dos enfermeiros com os 

jovens no âmbito escolar, surgem alguns temas que são abordados na escola, como: 

estratégias intrapessoais, consciência interpessoal e as restrições estruturais. 

Essas categorias consistem em trabalhar o pensamento dirigido, a melhoria 

da autoconfiança, gerenciamento do estresse, atividades positivas, confiança nos 

grupos, consideração ao outro, além do enquadramento negativo e ênfase no 

desempenho. Além dessas categorias, existem estratégias de intervenções que 

assumem uma diretriz que visam promover mudanças comportamentais, combinando 

empatia e entendimento. Os dados que embasam essas categorias são: monitorar e 

instruir; incentivar e motivar; apoio e compreensão; educação. Além dessas técnicas, 

as intervenções online são inovadoras e promovem uma perspectiva de maior 

abrangência do publico alvo por meio de temas como: o adolescente assumindo o 

papel de mentor; o fórum de discussão online como um espaço seguro; amizade dentro 

do fórum online; ajuda flexível; suporte de pares para a recuperação e prevenção de 

recaídas.  

Deste modo, o autocuidado em saúde mental surge como uma ferramenta 

consistente na atuação com os jovens, pois a decisão de participar de um fórum de 

discussão pode ser interpretada como um autocuidado proativo, além de gerar 

contribuições para jovens com transtornos alimentares, percepções de mídia negativa 

de grupos online.  Só existe certa cautela em relação ao moderador do fórum ter 

conhecimento e ferramentas suficientes para interagir com o público alvo.  

A compilação de cuidados que reúnam jovens, familiares e escolas requer 

um esforço para esse recrutamento e articulação dos atores da ação. Essa união 

beneficia ao detalhamento, comunicação e documentação necessária nas 

intervenções. Além disso, um sistema de programa de cuidados que promove 

mudanças das forças pessoais, no funcionamento familiar e no funcionamento 
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comportamental e social de adolescentes com transtornos disruptivos foi reconhecido 

como uma intervenção que contribui para melhorias.  

As relações interpessoais e a rede de apoio dos adolescentes podem ser 

associadas negativamente ou positivamente aos cuidados prestados. Um estudo trouxe 

que o apoio social está relacionado negativamente a sintomas depressivos em jovens 

expostos ao estresse precoce. O apoio familiar media o vínculo entre as adversidades 

familiares do jovem e sintomas depressivos que se acentuam com o passar dos anos. 

Também foi constatado que as amizades mediam o caminho entre o bullying por pares 

e os sintomas depressivos.  

Sendo assim, é imprescindível que o enfermeiro proponha estratégias de 

desenvolvimento da relação interpessoal como meio de criar uma aliança terapêutica. 

O vínculo interpessoal em equilíbrio com a autoridade profissional consolida a aliança 

terapêutica com expectativas consistentes e individualizadas acerca do cuidado, 

mantendo os limites e distinção apropriada entre o individuo em sofrimento e a 

patologia em questão.  

Dentre os meios de estabelecer as relações interpessoais, existem 

estratégias como a entrevista motivacional, que pode ser aplicada em diversos 

contextos, e no artigo pesquisado trouxe benefícios na adesão à medicação 

psicotrópica ao utilizar a entrevista motivacional como intervenção breve em sua 

atuação. Foi relatado um alto grau de satisfação entre os participantes com a 

intervenção, constatando como um método promissor de assistência. 

Além da entrevista motivacional, a estratégia de redução de danos foi 

abordada como método positivo de cuidado ao permitir que o adolescente gerencie seu 

próprio uso de substâncias, moldando o cuidado em relação aos seus contextos 

socioculturais e políticos, empregando uma variedade de estratégias de minimização 

de danos que refletiam em seus respectivos contextos.   

Similarmente, foi relatado o efeito de uma intervenção cognitivo 

comportamental universal, baseada na escola, na prevenção de sintomas depressivos 

em adolescente, com ênfase no sexo feminino, e foi constatado um resultado positivo 

na aplicação de tal intervenção. 
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Dentre as intervenções que oportunizam benefícios aos adolescentes, o 

grupo é utilizado como estratégia e funciona como espaço de esclarecimento e escuta, 

oportuniza alivio de tensões, ajudando no compartilhamento de inquietações, 

melhorando a convivência familiar, estimulando o cuidado de si, além de utilizar 

técnicas de manejo de convivência.  

O grupo pode ser operado entre pares, entre familiares ou somente com 

adolescentes com uma questão em comum. A compreensão, apreensão e manejo do 

uso desta tecnologia dependem de formação qualificada do enfermeiro, que pode 

facilitar grupos operativos que trazem benefícios percebidos por todos, principalmente 

quando se utiliza da abordagem participativa, que gera confiança e resultados 

credíveis, que refletem com precisão as perspectivas dos jovens. Ao participar dos 

grupos, os jovens relatam que querem garantias de qualidade e segurança ao acessar 

esse tipo de estratégia.  

Foi relatado um grupo com seis atividades interativas em um ambiente 

colaborativo, no intuito de melhorar a auto eficácia dos cuidadores primários, aumentar 

as interações familiares e possibilitar o atendimento juvenil. Dentre as sessões a 

primeira visou desenvolver a coesão grupal, introduzindo a estrutura e atividades de 

intervenção ao grupo. Posteriormente, se concentrou nas melhorias das interações 

familiares, melhorias das interações com um sistema de um jovem diferente em cada 

sessão, e finalmente, o desenvolvimento de um plano de gerenciamento de estresse. 

Outro grupo relatou executar círculos de compartilhamento, exercícios de 

relaxamento e construção de habilidades, que foram bem aceitos pelos jovens e que 

também foi baseado no gerenciamento do estresse com intervenções de enfretamento. 

Também foi encontrado em outro estudo a aceitabilidade e viabilidade do grupo para 

adolescentes por ele reduzir o estigma e melhorar a alfabetização em saúde mental. É 

importante ressaltar que os resultados só foram obtidos entre 4 a 8 semanas de 

acompanhamento, demonstrando que as intervenções exigem continuidade e certo 

período de execução para uma mudança ou melhoria efetiva.   

Dentre as atividades em grupo, a dinâmica teatral surge como atividade 

criativa e criadora de sentimentos, expectativas e sensações, constituindo-se como 

estratégia pedagógica facilitadora de aprendizagem e perpetuadora da educação em 
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saúde. A forma que o teatro aborda os assuntos desperta interesse, estimula o debate 

e elucida duvidas e reflexões dos jovens. 

As intervenções de saúde em jovens devem levar em consideração suas 

particularidades culturais, além das especificidades do período do ciclo de vida, pois a 

compreensão dos fatores relacionados às praticas de saúde em adolescentes e as 

possíveis intervenções promovidas devem considerar esse contexto para obtenção das 

relações positivamente significativas em relação às práticas positivas de saúde como 

apoio, otimismo, autoestima e aculturação. Essas práticas constituem uma relação 

inversamente significativa com a solidão. 

Em situações como intervenções em jovens com distúrbios alimentares, os 

profissionais de saúde devem se concentrar em atuar principalmente mudando o 

comportamento alimentar do adolescente, abordando em conjunto as necessidades 

psicossociais que se tornam visíveis durante esse processo de restauração do padrão 

alimentar.  

Do mesmo modo que, ações que envolvam os padrões de higiene e conforto 

do adolescente exigem a participação dos pais, demonstrado nos resultados de um dos 

estudos, que os pais apresentam uma baixa adesão a intervenções que promovam 

melhorias na higiene de adolescentes, pois a prática diária evidencia a necessidade de 

outras abordagens mais efetivas e que sensibilizem os cuidadores e familiares em 

questão.  

Concluímos que, as principais necessidades de saúde mental dos 

adolescentes estão relacionadas à depressão, ansiedade, estresse, uso e dependência 

de drogas, distúrbios alimentares, higiene e conforto, sexualidade, habilidades e 

competências, violência e estigma sobre as questões de saúde mental. A partir dessas 

necessidades, foram implementadas intervenções como atividades físicas, ações de 

educação em saúde, grupos terapêuticos, terapia cognitivo comportamental, redução 

de danos, entrevista motivacional, consultas individuais, relacionamento interpessoal, 

plano de cuidados sistematizado, além de atividades que envolvem o adolescente, a 

família, seus pares e o ambiente escolar. 

Como já foi relatado, foram elencadas nove temáticas principais nos artigos 

analisados, que se relacionam entre si, sendo elas: diagnósticos de enfermagem em 
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saúde mental, encaminhamentos para serviços e profissionais e bem-estar físico, 

habilidades e competências do adolescente, relações interpessoais, grupo como 

estratégia de intervenção, educação em saúde, terapia cognitivo comportamental, 

redução de danos e entrevista motivacional. 

A enfermagem em saúde mental vem passando por avanços expressivos 

nas ultimas décadas, erguidos pela elaboração do cuidado com alicerce nas evidências 

científicas, tecnológicas e humanísticas, visando a ressocialização e a descentralização 

do cuidado (SILVA et al., 2015).  

Entretanto, a ausência da execução do processo de enfermagem torna-se 

um dos principais fatores para a dubiedade na prática assistencial, dificultando a 

informatização, corroborando para a ineficiência da comunicação das ações prestadas 

ao indivíduo. Dito isso, o uso de uma linguagem fundamentada no conhecimento 

científico da enfermagem pode proporcionar um entendimento acurado e consequente 

beneficio na disseminação do conhecimento produzido.  Portanto, a implementação de 

instrumentos que direcionem o cuidado de enfermagem perpassa pela aplicação do 

processo de enfermagem (SILVA et al., 2015).  

Ao se identificar as necessidades de saúde mental dos indivíduos, é possível 

desenhar potenciais diagnósticos de enfermagem que subsidiem a elaboração da 

sistematização de enfermagem, observando-se os fatores de risco, os sinais e 

sintomas e as possíveis causas que desencadeiam as necessidades. Para elaboração 

dos diagnósticos, se considera aspectos importantes das necessidades de saúde da 

clientela, sendo esses dados coletados a partir da anamnese, exame físico e mental 

(SERRADILHA et al., 2012).  

Deste modo, para a aplicação do processo de enfermagem, o enfermeiro 

precisa estabelecer uma relação com o indivíduo, percebida como a essência das 

ações de enfermagem, sendo as intervenções estabelecidas por meio de modelos 

estruturados de caráter científico, que incorporam as evidências clínicas na prática 

profissional, dando autonomia, empoderamento e aproximando o seu discurso ao do 

indivíduo (TOLEDO et al., 2015).   

Sendo assim, a partir dessa relação o enfermeiro pode desenvolver a 

avaliação do exame do estado mental, que traz como característica principal a inter-



96 

 

relação entre as funções psíquicas. Entretanto, a avaliação não deve ocupar o lugar de 

destaque nas ações de enfermagem, e sim o reconhecimento do significado individual 

da experiência de conviver com os aspectos psicopatológicos do que se nomeia 

doença mental (TOLEDO et al., 2015).   

Dito isso, é possível iniciar a relação enfermeiro-indivíduo organizado com 

base no processo de enfermagem, construindo vínculo, corresponsabilização, 

autonomia, compartilhando o cuidado com o indivíduo de modo a sustentar a 

singularização do plano de cuidados, inserindo de maneira discreta as etapas que 

funcionam de suporte para o processo de enfermagem (TOLEDO et al., 2015). 

Deste modo, o processo de enfermagem em saúde mental, fundamentado 

em um instrumento, possibilita a sistematização da assistência, auxiliando nas tomadas 

de decisões, além de oferecer subsídios para os diagnósticos, resultados esperados e 

ações de enfermagem que sustentam a avaliação do cuidado integral. Esse processo 

deve articular o cuidado de enfermagem psiquiátrico com a abordagem integral das 

necessidades do indivíduo. Instrumentos podem otimizar o manejo, facilitar a 

realização e documentação do plano de cuidados proposto, além de guiar as ações na 

implementação do processo de enfermagem. É uma alternativa para o estabelecimento 

do plano de cuidados de modo coerente com a realidade vivenciada junto à clientela, 

além de contribuir no papel da enfermagem na elaboração de projetos terapêuticos, no 

âmbito da equipe multiprofissional (TOLEDO et al., 2015). 

Dito isso, o enfermeiro deve ser capaz de executar o processo de 

enfermagem no intuito de detectar com precisão os problemas ou reações humanas 

que evidenciam necessidades de cuidado, distinguindo com exatidão as variações e o 

grau de comprometimento para a saúde do indivíduo.  

Destaca-se como espaço de execução desse processo a consulta de 

enfermagem em saúde mental, que proporciona sistematicamente o levantamento das 

necessidades de saúde, do histórico de saúde individual e familiar, além da 

possibilidade de execução do processo de enfermagem. Facilita a aproximação e a 

liberdade de diálogo, desenvolvendo o vínculo e potencializando a confiança 

estabelecida durante as interações, esboçando estratégias com a participação do 

próprio indivíduo. Esse relacionamento interpessoal criado durante a consulta de 
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enfermagem é complexo e envolve características pessoais, sociais e culturais, além 

de consistir em observar, ouvir, perceber a comunicação verbal e não verbal de modo a 

compreender os acontecimentos que envolvem o cuidar (CANABRAVA et al., 2012).  

Contudo, existem situações e necessidades que ultrapassam o limite do 

cuidar do enfermeiro, e nesses casos, é esclarecido e orientado que vai ser realizado 

um encaminhamento ao atendimento especializado, proporcionando um cuidado 

reflexivo e de qualidade (CANABRAVA et al., 2012).  

Essa articulação do enfermeiro com outros profissionais e com outros 

serviços da rede de saúde é positiva do ponto de vista da descentralização e ampliação 

da assistência, contudo, quando o foco é somente o encaminhamento é que se torna 

uma preocupação, dependendo de como e porque o encaminhamento é realizado, 

podendo se ter um desfecho positivo ou negativo para o problema. Um dos aspectos 

negativos do encaminhamento é o possível afastamento do usuário, a quebra dos 

vínculos e que a integralidade seja enfraquecida e a assistência fragmentada (VARELA 

et al., 2016). 

É importante ressaltar que a articulação entre os profissionais e serviços 

ocorre por meio do estabelecimento de conexões com vistas a qualificar o cuidado ao 

indivíduo, preconizando a troca de informações, prezando a comunicação e 

responsabilização partilhada no planejamento e execução do plano de cuidados 

(VARELA et al., 2016).     

Deste modo, algumas ações de enfermagem ocorrem em parceria a outros 

profissionais com o intuito de promover saúde. Ao cuidar em saúde mental, é 

necessário libertar-se dos estigmas e limitações que enfocam somente no sofrimento e 

sintomatologias, priorizando trabalhar todas as dimensões do cuidado holístico. O 

enfermeiro ao cuidar holisticamente promove saúde em todos os aspectos. Desta 

forma, o enfermeiro pode planejar ações, orientar e encaminhar o indivíduo a 

atividades que promovam seu bem-estar físico, agregando as ações de saúde mental. 

É possível perceber que a atividade física é uma estratégia que promove a 

saúde mental de crianças e adolescentes, tendo em vista que sua prática é um dos 

requisitos essenciais ao desenvolvimento, tornando-se um fator protetivo. Além do que, 

as praticas regulares de exercícios físicos como lazer, atuam como mecanismos 
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compensatórios de estresse, angústia e ansiedade, podendo aliviar tensões e renovar 

energia, proporcionando prazer, relaxamento e bem-estar aos praticantes. Também é 

um facilitador de processos de socialização, comunicação, expressão e construção de 

conhecimento (SILVA et al., 2017).  

Logo, a atividade física é um fator de proteção importante no auxilio da 

promoção, prevenção e tratamento de indivíduos com sofrimento psíquico. Fatores 

como altos valores de Índice de Massa Corporal (IMC), estão associados a problemas 

de saúde mental, apresentando com mais frequência problemas emocionais, de 

conduta, de relacionamento e dificuldades de relação social quando são indivíduos 

sedentários. É relacionado à obesidade com ansiedade e depressão, consistindo a 

obesidade um fator de risco ao sofrimento psíquico, sendo consequentemente a 

ansiedade e depressão relacionada inversamente aos indivíduos que praticam 

atividade física. Outros fatores são relacionados à prática de atividade física, como a 

diminuição de problemas relacionados à exclusão social e de comportamento (SILVA et 

al., 2017).  

Deste modo, é importante que o enfermeiro conheça os efeitos benéficos da 

prática de atividade física na saúde mental. O exercício físico amplia a proliferação 

neuronal e a amplitude do potencial de longa duração, essencial para a memória com a 

indicação de uma associação entre neurogênese e cognição. Pode melhorar o 

desempenho cognitivo, beneficiando no desempenho acadêmico, liberando 

neurotransmissores e endorfinas, aumentando o fluxo sanguíneo e a vascularização 

cerebral, aumentando a síntese de fatores neurotróficos e a plasticidade cerebral 

(COELHO e VIRTUOSO JUNIOR, 2015). 

Sendo assim, a introdução de atividades que relacionem a prática de 

atividade física e a saúde mental devem estar inseridas no planejamento do cuidado de 

enfermagem, pois além de ser fator protetivo de sofrimento psíquico, é um meio de 

interação, comunicação e socialização. Atividades grupais gerenciadas pelo enfermeiro 

podem envolver atividades físicas, beneficiando duplamente o indivíduo.  

 O grupo como estratégia de cuidado relaciona-se diretamente a participação 

ativa dos sujeitos, conscientizando-os do seu papel em relação ao sofrimento, como 

protagonistas das mudanças no estilo de vida, prevenção de recaídas e reinserção 



99 

 

social. Podem estar relacionados a um processo educativo de natureza dialógica, 

baseado no contexto de vida das pessoas, seus cotidianos, experiências, com vistas à 

libertação do indivíduo para que possa ser um sujeito social capaz de intervir em sua 

vida e no ambiente, conquistando sua autonomia (MENEZES e SOUZA, 2011).  

A expressão terapêutica do grupo ocorre por meio das falas, 

questionamentos, depoimentos, e outras formas de expressão, em busca da 

subjetividade singularizada, dentro de seus contextos, sofrimentos, frustações, 

objetivos alcançados, perdas, sonhos, desejos e planos de vida (MENEZES e SOUZA, 

2011).  

O grupo terapêutico é uma das principais estratégias de educação em saúde 

como intervenção em saúde mental. Oferece um cuidado integral, incluindo a família, 

apoiando a si mesma e como auxilio no desenvolvimento e cuidado do indivíduo. Neste 

ocorrem troca de experiências e reflexões, redução de estigmas e exclusões, aumento 

da autoestima, dos vínculos afetivos e sociais. É importante que se tenha um espaço 

adequado para a realização dos grupos, pois suas ações são de baixo custo e 

relevantes ao projeto terapêutico por oferecer uma maior acessibilidade à população. 

As estratégias educativas podem melhorar a compreensão do processo saúde/doença 

mental, potencializar a autonomia e valorizar a cidadania, com participação ativa no 

cuidado (SOBRAL e CAMPOS, 2012). 

Dentre as principais ações de educação em saúde, duas atividades 

pedagógicas eficazes são executadas pelos enfermeiros: o teatro, devido à interação 

entre saber popular e científico para a aquisição de conceitos de saúde, recurso de 

lazer e espaço de convivência, e a terapia comunitária, que é um espaço de construção 

de vínculos e inserção social, alívio e prevenção do sofrimento, possibilitando a 

resiliência. Essas atividades podem ser realizadas em espaços coletivos, permitindo 

trocas dialógicas e horizontais, sendo ambientes de empoderamento, bem-estar 

biopsicossocial e autonomia por meio de decisões de saúde (SOBRAL e CAMPOS, 

2012). 

Entretanto, apesar da enfermagem ter como característica o relacionamento 

com pessoas, o enfermeiro se utiliza poucas vezes do recurso grupal. Estudos referem 

que o enfermeiro não está instrumentalizado para essa função, pois a grade curricular 
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da graduação em enfermagem pouco contempla o coordenar grupos, embora as aulas 

teóricas e os estágios ocorram em grupos (SPADINI e SOUZA, 2010).  

Vislumbra-se o aprofundamento de formas e estratégias para a formação de 

modo pleno e consciente, privilegiando o desenvolvimento técnico e pessoal. O preparo 

para coordenar grupos começa com o autoconhecimento e com conhecimentos 

específicos sobre dinâmicas grupais, sendo importante buscar embasamento para a 

atividade grupal, no sentido de prover de forma adequada e efetiva a realização da 

atividade (SPADINI & SOUZA, 2010). 

Desta forma, ações de educação em saúde por meio de grupos, ou outras 

estratégias podem ocorrer mediante discussão e fornecimento de informações 

pertinentes em relação ao transtorno, tratamento e cuidados pessoais, possibilitando a 

expressão de sentimentos, aprofundamento de discussões referentes à saúde e a 

descoberta de estratégias para o enfrentamento de dificuldades e a convivência mais 

harmônica com sua condição de saúde. A educação em saúde atua desenvolvendo o 

juízo crítico e a capacidade de intervenção das pessoas sobre sua saúde por meio do 

conhecimento, fortalecendo competências e resgatando a cidadania e autonomia, 

através do enfrentamento das dificuldades (FINK et al. 2012).   

Assim, constatamos que o enfermeiro atua com diversas abordagens e 

intervêm através do processo de enfermagem, em consultas individuais de 

enfermagem, grupos terapêuticos, práticas de atividades físicas, ações de educação 

em saúde, oficinas, teatro, dentre outras ferramentas que lhe são acessíveis. Essas 

atividades incluem o adolescente, a família, seus pares, o ambiente escolar e os 

contextos em que os jovens se inserem, apresentando esses jovens necessidades 

diversas, como a depressão, ansiedade, estresse, uso e dependência de drogas, 

estigmas em saúde mental, dentre outros. É importante que o enfermeiro busque o 

conhecimento para atuar na saúde mental do adolescente, pois existem diversos 

aspectos específicos a serem abordados que necessitam de habilidades e 

competências na procura de prestar um cuidado integral de qualidade. 
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6.2 PROTOCOLO DE CONSULTA DE ENFERMAGEM EM SAÚDE MENTAL 

PARA O ADOLESCENTE 

 

Ao obter os resultados da integrativa, que elege as principais necessidades de 

saúde mental dos adolescentes e as intervenções de enfermagem, uniu-se essas 

informações ao referencial teórico da Tidal Model, seguindo as instruções de 

estruturação de Protocolos orientadas por Pimenta et al. (2017) para elaboração do 

Protocolo de Enfermagem em Saúde Mental para o adolescente. Nessa seção é 

evidenciada a versão final do Protocolo de Consulta de Enfermagem em Saúde Mental 

para o adolescente, após as alterações e sugestões dos especialistas que ocorreram 

durante a validação de conteúdo. Nos apêndices se encontra a primeira versão que foi 

disponibilizada para validação dos especialistas, que após revisão e edição gerou o 

documento final descrito a seguir. 
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ – UECE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE – CCS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO CUIDADOS CLÍNICOS EM 

ENFERMAGEM E SAÚDE 

DOUTORADO EM CUIDADOS CLÍNICOS EM ENFERMAGEM E SAÚDE 

  

PROTOCOLO DE CONSULTA DE ENFERMAGEM EM SAÚDE MENTAL AO 

ADOLESCENTE 

1. ÂMBITO E FINALIDADE 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO 

A atenção integral a saúde do adolescente ocorre por meio de ações que possibilitam a escuta, 

satisfaçam suas necessidades e permitam o desenvolvimento de competências e habilidades, com a 

perspectiva de enfrentamento dos problemas diagnosticados e minimização da vulnerabilidade. 

Deste modo, é importante ressaltar que a adolescência é uma fase da vida permeada por diversas 

vulnerabilidades, sendo essas individuais, sociais ou programáticas
1
.  

Considerando essas vulnerabilidades, o enfermeiro atua em conjunto a equipe multiprofissional em 

diversos serviços de saúde, e pode realizar essas ações de melhoria de suas necessidades de saúde 

através da detecção dos problemas e intervenções efetivas e contínuas. 

Nessa perspectiva, a consulta de enfermagem é uma atividade privativa do enfermeiro, que se utiliza 

do método científico para identificar situações de saúde-doença, prescrever e implementar medidas 

de enfermagem que contribuam para a promoção, prevenção, proteção da saúde, recuperação e 

reabilitação do indivíduo. É um processo de prática de enfermagem na perspectiva da concretização 

de um modelo assistencial adequado às condições das necessidades de saúde da população
2
. Sendo 

assim, o objetivo inicial é identificar "o que precisa ser feito" e todos os cuidados seguem 

concentrados em maneiras de envolver a pessoa (e, eventualmente, outros) no encontro desta 

necessidade. Centrando-se sobre o que é absolutamente necessário, o plano de cuidados torna-se 

mais simples e mais elegante
3
. 
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1.2 FINALIDADE DO PROTOCOLO DE CONSULTA DE ENFERMAGEM 

Aplicação do Processo de Enfermagem embasado teoricamente a partir do Tidal Model, com 

execução de intervenções advindas das necessidades de saúde que o adolescente e sua família 

demandam, incentivam mudanças comportamentais, ações de educação em saúde, dentre outras que 

produzam um cuidado clínico holístico, estabelecidas a partir de um plano de cuidados 

individualizado, com vistas à obtenção dos resultados esperados e avaliação das ações realizadas. 

A QUEM SE DESTINA: ENFERMEIROS 

LOCAL: ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA DE 

SAÚDE  

PÚBLICO ALVO: ADOLESCENTES 

INSTRUÇÕES GERAIS: 1) Coletar a história de vida, realizar o exame 

físico e do estado mental.  

 

2) Construir o plano de cuidados elencando: 

 As necessidades de saúde; 

 Os resultados esperados; 

 As intervenções de enfermagem; 

 Avaliar os resultados obtidos; 

 Preencher o plano de cuidados com 

as informações obtidas na consulta 

de acordo com as instruções do 

protocolo; 

 Reavaliar as mudanças no plano de 

cuidados em todas as consultas, 

verificando manutenção ou 

mudanças no plano de cuidados. 
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2. ORIENTAÇÕES ACERCA DA APLICAÇÃO DA TIDAL MODEL NA CONSULTA DE 

ENFERMAGEM  

A filosofia terapêutica prática 

A Teoria da Maré se desenvolveu com ênfase na Teoria de Peplau sobre a relação enfermeiro-

paciente para incluir uma apreciação da natureza caótica de mudança, que é a única verdadeira 

constante. A teoria enfatiza maneiras que os enfermeiros possam ajudar as pessoas que estão sob 

seus cuidados a se tornarem conscientes das pequenas mudanças que estão ocorrendo para eles, 

através deles, como parte de sua realidade cotidiana. Também ressalta formas pragmáticas que as 

pessoas possam aprender o que funciona para eles e porque funciona. Essa sabedoria pessoal 

representa a base da recuperação da pessoa, sendo esse conhecimento utilizado para navegar as 

tempestades metafóricas da viagem de recuperação
6
.      

DOMINIO DO EU, DO MUNDO E DOS OUTROS 

A estrutura teórica do Tidal Model é edificada em torno da pessoa. Isto é, baseado em torno do 

envolvimento no processo de “contar histórias”, o qual as pessoas falam consigo mesmas (domínio 

do eu), compartilham algo da sua história de vida com os outros (domínio do mundo), e promulgam 

o modo de viver suas vidas, influenciando os outros e sendo influenciadas por eles (domínio do 

outro)
7
.  

Um domínio é uma esfera de controle ou influência: um lugar onde a pessoa age ou experimenta os 

aspectos da vida pública ou privada. É o lugar onde alguém vive, como se fosse seu endereço 

residencial, sendo que, esta casa pode ter vários quartos, mas a pessoa não pode ser encontrada em 

cada um desses quartos ao mesmo tempo
7
.  

 Domínio do Eu: é o lugar privado, em que se encontram os pensamentos, sentimentos, 

crenças, valores e ideias que só a pessoa conhece. É nesse mundo privado, a angústia ou a 

dificuldade dos problemas de vida são experimentadas pela primeira vez. As pessoas mantêm 

muito do seu mundo resguardado secretamente, revelando aos outros, apenas o que desejam. 

Esta é a razão do porque muitas pessoas são um mistério para nós, mesmo quando são 

pessoas próximas ou familiares.  O enfermeiro auxilia a pessoa a se sentir mais segura e 

protegida, lidando com seus medos, ansiedades e outras ameaças a sua estabilidade 

emocional, que podem estar relacionados aos problemas específicos do viver. O foco 

principal é desenvolver uma relação de ponte (o qual o profissional apoia a pessoa em 

sofrimento) e a ajuda a desenvolver um plano de autoajuda. Este trabalho torna-se a base do 

desenvolvimento das ideias da pessoa sobre como se sustentar no retorno à vida cotidiana. 

 Domínio do Mundo: Quando as pessoas compartilham aos outros sobre os seus 

pensamentos, sentimentos, crenças ou outras experiências privadas que só elas sabem. É 

nesse domínio em que se concentram os esforços para compreender a pessoa e seus 

problemas de vida, sendo realizada através de uma avaliação holística. É nesse domínio que 

tentamos ajudar a pessoa a começar a identificar e abordar os problemas específicos da vida, 
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diariamente. Esses objetivos são alcançados através de dedicadas consultas individuais. 

 Domínio dos Outros: é o lugar onde a pessoa divide sua vida diária com outras pessoas 
(família, amigos, vizinhos, colegas, etc). É onde ocorrem às relações interpessoais e sociais, 

em que a pessoa pode estar influenciada por outras pessoas e, por sua vez, podem influenciar 

os outros. É quando o planejamento e a execução dos cuidados profissionais e de outras 

formas de apoio acontecem, no entanto, o foco principal do Tidal Model são grupos 

específicos de ferramentas colaborativas (descobrir, compartilhar informações e buscar 

soluções). Ao participar desses grupos, a pessoa desenvolve a consciência do apoio social, 

que pode ser recebido e dado aos outros. Isso se torna a base da apreciação da pessoa sobre o 

valor do apoio mútuo, que pode ser acessado na vida cotidiana. 

Dada ênfase centrada na pessoa, o Tidal Model envolve fazer quatro perguntas ao adolescente
3
.  

1. Por que isso: por que agora? A primeira prioridade do profissional é considerar porque a 

pessoa experimenta esta particular dificuldade de vida agora. O que faz desta experiência 

particularmente significativa, em especial neste momento na vida do adolescente? Isto é visto como 

o principal problema que se apresenta. O foco da atenção é muito sobre o que o adolescente está 

experimentando agora, e o que precisa ser feito agora para resolver, e esperamos resolver, o 

problema. 

2. O que funciona? Profissionais também precisam se perguntar “o que funciona” para o 

adolescente nas presentes circunstâncias? Isto representa o foco centrado no adolescente em 

atendimento. Em vez de usar as técnicas ou métodos terapêuticos que possam ter valores em geral, o 

profissional identifica o que funcionou com o adolescente no passado, ou o que a (o) adolescente 

pensa que pode funcionar agora ou no futuro imediato. Esta parte da filosofia permite uma gama 

mais ampla de possíveis abordagens terapêuticas que prevalece muitas vezes. 

3. O que é a teoria pessoal do adolescente? Precisamos considerar como os adolescentes 

entendem seus problemas, e que teorias ou explicações eles usam em sua própria experiência na 

elaboração desses entendimentos. Na verdade, o enfermeiro deve buscar conhecer quais as 

definições que os adolescentes oferecem para seus problemas. Esta é uma parte vital do modelo 

global. Em vez de oferecer uma explicação ou opinião profissional, na forma de alguma teoria ou 

diagnóstico, o profissional mostra disposição de apreciar o modo como o adolescente compreende a 

sua experiência. Qual é a “teoria pessoal” do adolescente? 

4. Como limitar restrições? Muitas vezes, as intervenções utilizadas em atendimento 

psiquiátrico e tratamento são restritivos e limitantes. Profissionais devem visar também a usar o meio 

menos restritivo de ajudar o adolescente a enfrentar e resolver as suas dificuldades. Muitas vezes, 

embora isso seja tomado como leitura, muita ênfase é colocada dentro do modelo de identificação de 

quão pouco o profissional poderia fazer para ajudar o adolescente, e quanto os adolescentes também 

poderiam fazer para ajudar a trazer mudanças terapêuticas para si próprios. Juntos, estas representam 

a intervenção menos restritiva. 

Para guiar o processo prático do trabalho individual e de grupo, são elencados dez compromissos, 

que enfatizam a importância de um cuidado genuíno centrado no adolescente, respeitando suas 

culturas e crenças, reconhecendo o pertencimento e a afiliação da pessoa como vitais para a sua 

identidade pessoal como ser social.  
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Os Dez Compromissos são a essência da prática baseada no Tidal Model. Estes compromissos 

representam o julgamento final relacionado ao embasamento filosófico, sendo que cada 

compromisso está vinculado a duas competências que o enfermeiro deve ter para facilitar a sua 

atuação. Os compromissos são como uma bússola que guia quando o céu está escuro, a maré está 

alta e temos medo
3
.  

11. Valorizar a voz: a história do adolescente é o começo e final de todo o encontro de ajuda. A 

história do adolescente abrange não apenas a cota de sofrimento, mas também a esperança 

para a sua resolução. Esta é a voz da experiência. Precisamos guardá-la bem, é a voz que 

começa a ajudar o adolescente a se refazer.  

 Escutar ativamente a história do adolescente. 

 Ajudar a registrar tudo o que foi mencionado. 

 

12. Respeite a linguagem: o adolescente desenvolve uma forma única de expressar a história de 

vida, de representar para o outro aquilo que só ela sabe. A linguagem da história, com sua 

gramática incomum e metáforas pessoais, é a forma ideal para iluminar o caminho.  

 Ajudar o adolescente a se expressar sempre em sua própria linguagem;  

 Ajudar o adolescente a descrever suas experiências particulares através do uso de 
histórias pessoais, metáforas, entre outros.  

 

13. Torne-se o aprendiz: o adolescente é o especialista mundial da sua história de vida. 

Podemos começar a aprender alguma coisa do poder dessa história, mas somente se nós nos 

aplicarmos de forma diligente e respeitosa para a tarefa ao se tornar o aprendiz.  

 Desenvolver um plano de cuidados baseado nas necessidades, exigências e desejos 

expressos pelo adolescente. 

 Ajudar a identificar os problemas específicos da sua vida e o que deve ser feito para 
resolvê-los. 

 

14. Utilize o kit de ferramentas disponíveis: a história do adolescente contém numerosos 

exemplos de “o que funcionou” ou “o que pode funcionar” para ele. Estas representam as 

principais ferramentas que podem ser usadas para desbloquear ou construir a história de 

recuperação. 

 Ajudar a pessoa a desenvolver seus conhecimentos sobre o que funciona e o que não 
funciona, em relação aos problemas específicos da sua vida. 

 Identificar o que o adolescente acredita que poderia ser feito por outras pessoas para 
ajuda-lo em suas necessidades de saúde.  

 

15. A capacidade de dar um passo além: o profissional e o adolescente trabalham em conjunto 

para construir uma apreciação do que precisa ser feito “agora”. O primeiro passo é o passo 
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crucial, revelando o poder da mudança e que aponta para o objetivo final da recuperação.  

 Ajudar o adolescente a identificar que tipo de mudança poderia resolver ou afastar as 
necessidades de saúde. 

 Ajudar o adolescente a identificar “agora” o que pode ser feito para alcançar as metas 

desejadas. 

 

16. Dê o presente do tempo: não há nada mais valioso do que o tempo que o profissional e o 

adolescente passam juntos. O tempo é a parteira da mudança. Não há nenhum valor em 

perguntar “Quanto tempo nós temos?” Nós temos todo o tempo que existe. A questão é 

certamente “Como podemos usar esse tempo?”. 

 Sensibilizar o adolescente que o tempo dedicado às necessidades de saúde é 
importante. 

 Reconhecer o valor do tempo que o adolescente dedica ao processo de avaliação e 
cuidados recebidos. 

 

17. Desenvolver a curiosidade genuína: o adolescente é o escritor de sua história de vida, mas 

isso não significa que a história de vida do adolescente é um "livro aberto". Precisamos 

desenvolver formas de expressar interesse genuíno na história como está escrita, uma vez que 

continua a ser escrita: para que possamos entender melhor o contador das histórias. 

 Interessar-se pela história do adolescente pedindo esclarecimentos sobre os assuntos 

importantes, e se necessário, descrever melhor alguns detalhes. 

 Ajudar o adolescente a revelar sua história em seu próprio ritmo. 

 

18. Saibam que a mudança é constante: o Tidal Model assume que a mudança é inevitável, 

pois a mudança é constante. Esta é a história comum para todas as pessoas. A tarefa 

profissional é desenvolver a consciência de como essa mudança está acontecendo, e como 

esse conhecimento pode ser usado para orientar o adolescente a se manter fora de perigo ou 

angústia, voltando para o curso de valorização e recuperação. 

 Ajudar o adolescente a perceber as mudanças em seus pensamentos, sentimentos ou 
ações.  

 Ajudar o adolescente a perceber sobre como ele mesmo, os outros ou determinadas 
situações influenciam essas mudanças. 

 

19. Revelar sabedoria pessoal: o adolescente desenvolveu um armazém poderoso de sabedoria 

na escrita da história de vida. Uma das tarefas-chave para o profissional é ajudar a revelar 

essa sabedoria, que será usado para sustentar o adolescente e para guiar a jornada de 

valorização e recuperação.  

 Ajudar o adolescente a conscientizar-se sobre seus pontos fortes e fracos. 
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 Ajudar o adolescente a desenvolver confiança em si, bem como a capacidade de se 
ajudar. 

 

20. Seja transparente: tanto adolescente e profissional encaram a oportunidade de se tornar uma 

equipe. Se essa relação prosperar, ambos devem encontrar-se dispostos a deixar o outro 

entrar em sua confiança. O profissional está em uma posição privilegiada e deve modelar este 

reforço de confiança sendo transparente em todos os momentos, ajudando o adolescente a 

entender o que está sendo feito e por quê.  

 Assegurar que o adolescente esteja sempre ciente dos propósitos do processo de 

cuidado. 

 Garantir que o adolescente tenha acesso livre aos documentos de avaliação e planos 
de cuidados

4
. 
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3. ORIENTAÇÕES ACERCA DA APLICAÇÃO DO PLANO DE CUIDADOS DE 

ENFERMAGEM 

1) Faça em local tranquilo, de preferência silencioso; 

2) Explique que a duração da consulta de enfermagem é variável a depender do indivíduo; 

3) Realize a anamnese, exame físico e psíquico preservando a privacidade; 

4) Oriente o adolescente acerca das intervenções que serão realizadas; 

5) Participe a família ou membros dela durante a consulta, contendo momentos em conjunto e 

individuais; 

6) Preencha o plano de cuidados durante a consulta.  

O espaço físico para a realização da consulta deve conter uma sala de espera acolhedora, agradável e 

confortável para os adolescentes e seus acompanhantes; espaços amplos, ventilados e limpos, de 

preferência que dê para realizar atividades de grupo
7
. 

A consulta de enfermagem ao adolescente deve prever a participação ou não de um familiar 

responsável, respeitando a privacidade e confidencialidade do que acontece durante o atendimento. 

Idealmente, devem existir três momentos na consulta: o adolescente sozinho, com os responsáveis 

sozinhos e com o adolescente e os responsáveis.  

 A entrevista do adolescente sozinho possibilita o estímulo a expor sua percepção do que está 
acontecendo com ele, além de permitir que sejam abordados alguns aspectos sigilosos que 

estejam o preocupando.  

 A entrevista com o responsável é fundamental para o entendimento da estrutura e dinâmica 
familiar.  

 E a entrevista em conjunto além de elucidar detalhes importantes, auxilia no entendimento 

sobre o que o adolescente sente em relação às mudanças corporais e emocionais, seu 

relacionamento com familiares e seus pares, como utiliza as horas de lazer, expectativas em 

relação ao atendimento e seus planos para o futuro
10

. 

As mensagens devem ser claras e objetivas e as informações técnicas sempre discutidas e 

fundamentadas. A base do relacionamento é o diálogo, sendo o processo de escuta fundamental, 

evitando-se interrupções no atendimento, estando o enfermeiro sempre atento e aberto às expressões 

do adolescente. É não praticar os interrogatórios no levantamento das questões de vida e 

necessidades do adolescente, avançando no processo da consulta sempre em acordo com o 

adolescente, em contínuas trocas que enfoquem as necessidades, interesses e possibilidades, 

respeitando valores, conceitos e mobilizando preconceitos e estereótipos
10

.     

É importante na abordagem ao adolescente se trabalhar com a motivação; espaços e posturas 

favoráveis à expressão de seus valores, conhecimentos, comportamentos, dificuldades e interesses; 

elementos de troca e reflexão que favoreçam o controle da própria vida e de suas necessidades, 

responsabilização e participação mais ampla nas decisões que lhe diz respeito. Também é necessário 
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reconhecer a vida do adolescente como um todo, atentando-se aos seus dilemas, ouvindo, apoiando, 

respeitando e acolhendo a partir de princípios como o respeito, a privacidade e a confidencialidade
8
.    

É preciso avaliar as vulnerabilidades, necessidades e problemas do adolescente, abordando seus 

processos sociais e os possíveis riscos; comportamentos e valores nas esferas da sexualidade e 

reprodução; a autoimagem e aceitação corporal; processos psicológicos e emocionais; capacidade de 

negociação, anticoncepção; padrão alimentar; histórico familiar de doenças; atividades físicas e 

habilidades; alterações sistêmicas, higiene, padrão de sono, dentre outros aspectos que surgirem 

durante o atendimento
9
.    

E como estratégia fundamental ao final de cada consulta embasar-se nas qualidades do adolescente, 

como reforço positivo na construção de vínculo e no delineamento do plano de cuidados
5
: 

 Enfatizar os aspectos positivos do adolescente; 

 Incentivar o responsável a mencionar qualidades do adolescente;  

 Compreender como o próprio adolescente reconhece suas qualidades.  

O PLANO DE CUIDADOS está embasado no Processo de Enfermagem, que de acordo com o 

COFEN (2009) quando é realizado em serviços ambulatoriais de saúde, domicílios, escolas, 

associações comunitárias, entre outros, o Processo de Enfermagem corresponde usualmente como a 
Consulta de Enfermagem, que deve ser realizado de modo deliberado e sistemático, organizando-se 

nas cinco etapas inter-relacionadas, interdependentes e recorrentes: coleta de dados, diagnóstico de 

enfermagem, planejamento de enfermagem, implementação e avaliação de enfermagem
11

. 

A coleta de dados é um processo deliberado, sistemático e contínuo, com a finalidade de obter 

informações sobre o adolescente, sua família e coletividade e sobre suas respostas em um dado 

momento do processo saúde-doença, constituindo-se de seus DADOS PESSOAIS e CLÍNICOS.  

O diagnóstico de enfermagem, nomeado no plano de cuidados como NECESSIDADES DE 

SAÚDE, são os fenômenos de saúde advindos do processo de interpretação e agrupamento dos 

dados coletados, que culminam nas respostas do adolescente e que constituem como base para a 

seleção de ações ou intervenções com as quais se objetiva alcançar os resultados esperados.  

O planejamento de enfermagem é descrito no plano de cuidados através da junção do 

RESULTADO ESPERADO, que se acredita obter, e as intervenções de enfermagem, que serão 

realizadas face às respostas do adolescente em um dado momento do processo de saúde-doença, 

identificadas por meio das necessidades de saúde.   

A implementação das INTERVENÇÕES DE ENFERMAGEM é a realização das ações 

determinadas durante o planejamento e descritas no plano de cuidado no campo intervenções de 

enfermagem, detalhando quais as ações e atitudes devem ser tomadas para o alcance dos resultados 

esperados. 

A avaliação de enfermagem é um processo deliberado, sistemático e contínuo de verificação de 

mudanças nas respostas do adolescente durante o processo de saúde-doença, determinando se foram 

alcançados os resultados esperados e verificando a necessidade de mudanças ou adaptações nas 

etapas do processo de enfermagem, dados alcançados através dos RESULTADOS OBTIDOS. 
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O plano individualizado de cuidados é composto por três partes: 

 A primeira refere-se aos dados pessoais e clínicos do adolescente, e é importante que todos os 
itens sejam preenchidos. 

 A segunda parte do instrumento refere-se aos domínios do eu, do outro e do mundo em que o 

adolescente se insere. 

 A terceira parte do instrumento refere-se às necessidades de saúde elencadas, aos resultados 
esperados e as intervenções de enfermagem implementadas no momento da consulta. A 

(re)avaliação do adolescente deverá ser realizada a cada consulta. 

A (re)avaliação consiste na (re)aplicação do processo de enfermagem, checando se houve melhora, 

manutenção ou piora das necessidades de saúde, bem como a necessidade de manter ou incluir novas 

intervenções. 

Não se esquecer de assinar e datar. 
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PLANO DE CUIDADOS 

(instrumento para ser anexado ao prontuário do paciente) 

DADOS PESSOAIS (COLETA DE DADOS)  

 Valorize a voz 

 Respeite a língua 

 Desenvolva a curiosidade genuína 

 Torne-se o aprendiz 

NOME:_______________________________________________________________________PRONTUÁRIO:________________________ 

SEXO: ( ) M ( ) F DN: ____/_____/____ IDADE: _______ANOS  DATA DA CONSULTA___/___/___ 

NATURALIDADE:__________________________PROCEDÊNCIA:_______________________ RELIGIÃO:_______________________ 

FREQUENTA ESCOLA/UNIVERSIDADE/ESCOLA TÉCNICA:__________________________________________________________ 

FONTE E ATIVIDADE GERADORA DE RENDA FAMILIAR:____________________________________________________________ 

TRABALHA (SE SIM, ONDE?)________________________________________________________________________________________    

ESTADO CIVIL:_________________________________________________RESPONSÁVEL:____________________________________ 

ENDEREÇO:________________________________________________________________________________________________________ 

COM QUEM RESIDE: _______________________________________________________________________________________________ 

PRINCIPAIS ATIVIDADES RECREATIVAS: ___________________________________________________________________________ 
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DADOS CLÍNICOS 

COMORBIDADES:__________________________________________________________________________________________________ 

PESO: ________ KG                              USO DE DROGAS (QUAIS?):________________________________________________________ 

ALTURA: __________M                       FREQUÊNCIA:____________________________________________________________________ 

IMC: __________KG/M2 

 

VALOR DE REFERÊNCIA (IMC) 

IMC < 22 Kg/ m2 Baixo peso 

IMC entre 22 e 27 

Kg/ m2 

Eutrófico 

IMC > 27 Kg/ m2 Sobrepeso 

 

MEDICAÇÕES POSOLOGIA EFEITOS ADVERSOS 

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 

Assinatura do profissional:________________________________________________________________COREN:_______________________ 
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PRINCIPAIS ACHADOS CLÍNICOS (HISTÓRIA DE VIDA, EXAME FÍSICO E AVALIAÇÃO DO ESTADO MENTAL): 

 

Assinatura do profissional:________________________________________________________________COREN:______________________ 
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DOMINIO DO EU 

“Evidenciar os pensamentos, sentimentos, 

crenças, valores e ideias relatados pelo 

adolescente.” 

DOMINIO DO MUNDO 

“Identificar e descrever os problemas 

relacionados ao que foi dito pelo 

adolescente no domínio do eu” 

DOMINIO DO OUTRO 

“Relatar sobre as relações interpessoais e 

sociais do adolescente”. 

“Relatos de pessoas que convivem com o 

adolescente.”  

   

Assinatura do profissional:________________________________________________________________COREN:____________________________ 
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PLANO DE CUIDADOS 

 Revele sabedoria pessoal                                    

 Seja transparente 

 Utilize o kit de ferramentas disponíveis  

 A capacidade de dar um passo além 

 Dê o presente do tempo 

 Saibam que a mudança é constante 

NOME:__________________________________________________________________ 

N° DO PRONTUÁRIO:____________________________________DATA ___/___/___         

NECESSIDADES DE SAÚDE RESULTADOS ESPERADOS INTERVENÇÕES DE 

ENFERMAGEM 

RESULTADOS 

OBTIDOS 

    

    

    

    

Assinatura do profissional:________________________________________________________________COREN:____________________________ 
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PLANO DE CUIDADOS 

 Revele sabedoria pessoal                                    

 Seja transparente 

 Utilize o kit de ferramentas disponíveis  

 A capacidade de dar um passo além 

 Dê o presente do tempo 

 Saibam que a mudança é constante 

NOME:__________________________________________________________________ 

N° DO PRONTUÁRIO:____________________________________DATA ___/___/___         

NECESSIDADES DE SAÚDE RESULTADOS ESPERADOS INTERVENÇÕES DE 

ENFERMAGEM 

RESULTADOS 

OBTIDOS 

    

    

    

    

Assinatura do profissional:________________________________________________________________COREN:____________________________ 
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6.3 VALIDAÇÃO DE CONTEÚDO POR ESPECIALISTAS 

 

Após a realização da revisão integrativa da literatura, elaborou-se o Protocolo de 

Consulta de Enfermagem ao adolescente (APENDICE D). Este foi submetido ao grupo de 

especialistas para validação de conteúdo, sendo esta a segunda fase da pesquisa, conforme 

objetivo desse estudo. 

 

6.3.1 Caracterização dos especialistas 

 

A amostra deste estudo foi composta inicialmente por 10 especialistas como é 

preconizado por LYNN (1986), dentre eles, 80% do sexo feminino, 90% com pós-graduação 

em nível mestrado, com média de 11 anos de experiência como enfermeiro (DP ±3,1), e 5,9 

anos de média de experiência no campo da saúde mental (DP ±3,9). Dentre estes, a média 

de publicações em saúde mental é sete publicações. 

 

Gráfico 1 – Tempo de experiência profissional dos juízes 
avaliadores. Fortaleza, 2018. 

 
Fonte: Teixeira (2018). 

 

O gráfico acima demonstra o tempo de experiência na enfermagem dos juízes, 

diferenciando o tempo de experiência profissional generalizada e o tempo de experiência 

específica no campo da saúde mental. Somente três juízes são enfermeiros atuantes na 
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saúde mental desde o início de sua carreira profissional, sendo bastante diversificado o 

tempo de experiência voltada à saúde mental.   

A caracterização do perfil e da ação profissional dos enfermeiros que atuam em 

saúde mental demonstra que a inserção na área costuma ser tardio e pouco incentivado, 

além da estigmatização do campo da saúde mental devido aos resquícios do período 

manicomial ainda presentes atualmente. Ademais, a baixa remuneração, e as múltiplas 

jornadas de trabalho dificultam o interesse pela área (DIAS e ARANHA e SILVA, 2010). 

As políticas de saúde atuais no nosso país, principalmente no Nordeste, onde 

residem os juízes avaliadores, dificultam a imersão e interesse dos enfermeiros na área da 

saúde mental, pois a falta de vínculos, investimentos e espaço dos serviços de saúde mental 

limitam a prática clínica do enfermeiro na saúde mental. É notório perceber isso a partir do 

gráfico 2, que demonstra que a maioria dos juízes é docente, e que a sua inserção na área 

da saúde mental é na docência e na pesquisa. 

 

Gráfico 2 – Tipo de atuação profissional dos juízes avaliadores. Fortaleza, 
2018. 

 
Fonte: Teixeira (2018). 

 

Dos juízes que validaram o instrumento, 40% atuam simultaneamente na 

assistência, docência e pesquisa, sendo 90% atuantes na docência, 90% enfermeiros 
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assistenciais e 50% pesquisadores. É obvio que pelos critérios de seleção dos especialistas 

que delimitam que os juízes devem ser enfermeiros com algum grau de especialização, 

formação ou atuação na saúde mental, o perfil dos juízes torna-se um pouco simétrico. 

Entretanto, é imprescindível notar que a maioria dos juízes é docente e enfermeiros 

assistenciais, o que colabora na consolidação dos conhecimentos dos mesmos, construindo 

uma relação harmoniosa entre a teoria e a prática clínica.  

O ensino de enfermagem deve se fundamentar na relação entre a escola e os 

serviços de saúde, tendo ambos a finalidade de trabalhar constantemente para a melhoria da 

qualidade da assistência prestada aos usuários do serviço. O ensino e os serviços de saúde 

devem caminhar juntos, pois é o serviço que fornece o embasamento para a adequação do 

ensino e da prática de enfermagem, mesmo não sendo uma realidade entre os docentes 

atualmente, pois o discurso geralmente é de que o docente domina a teoria e o enfermeiro 

assistencial a técnica, o saber fazer (BRAGA & BÔAS, 2014). 

Após a primeira validação de conteúdo dos juízes, foram atribuídos os IVC dos 

itens e do instrumento, e os dados foram rodados nos testes estatísticos. De acordo com a 

análise percebeu-se que era necessário o ajuste e a reformulação do instrumento para uma 

nova avaliação dos juízes. Na segunda rodada de validação, somente nove especialistas 

aceitaram participar. A análise e descrição dos dados obtidos na validação do protocolo são 

descritas a seguir.    

 

6.3.2 Validação do Protocolo de Consulta de Enfermagem em 

Saúde Mental para o adolescente 

 

O protocolo inicialmente desenvolvido apresentava dois anexos distribuídos em: 

Protocolo de Consulta de Enfermagem em Saúde Mental ao adolescente e Plano de 

Cuidados. O Protocolo de Consulta de Enfermagem em Saúde Mental ao adolescente 

apresentava quatro tópicos, distribuídos em: âmbito e finalidade, Orientações acerca da 

aplicação da tidal model na consulta de enfermagem, orientações acerca da aplicação do 

plano de cuidados de enfermagem e referências. No primeiro tópico se descreviam os 

seguintes subtópicos: contextualização e finalidade do protocolo de consulta de enfermagem, 

sendo a quem se destina, local de aplicação, público-alvo e instruções gerais. No segundo 

tópico se descreve em subtópicos a filosofia terapêutica prática, os domínios do eu, do 
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mundo e dos outros e os dez compromissos do Tidal Model. No terceiro tópico dividia-se nos 

seguintes subtópicos: síntese breve dos passos da consulta, contextualização sobre os 

conceitos que devem ser seguidos durante a consulta de enfermagem e por ultimo a 

descrição da divisão do plano de cuidados. 

O plano de cuidados apresentava sete tópicos, distribuídos em: dados pessoais, 

dados clínicos, domínios da Tidal Model (domínio do eu, do outro e do mundo), necessidades 

de saúde, resultados esperados, intervenções de enfermagem e resultados obtidos. Esses 

tópicos eram divididos em três partes: A primeira refere-se aos dados do adolescente, e é 

importante que todos os itens sejam preenchidos. A segunda parte do instrumento refere-se 

às necessidades de saúde elencadas, aos resultados esperados e as intervenções de 

enfermagem implementadas no momento da consulta. A terceira parte do instrumento refere-

se à (re)avaliação do adolescente que deverá ser realizada a cada consulta. 

Os instrumentos foram indexados eletronicamente via e-mail para os juízes 

juntamente com um formulário que agrupou os itens do protocolo nas seguintes categorias:  

 Considerando o arquivo "PROTOCOLO DE CONSULTA DE 

ENFERMAGEM EM SAÚDE MENTAL AO ADOLESCENTE" qual a sua 

nota para o item 1? 

 Considerando o arquivo "PROTOCOLO DE CONSULTA DE 

ENFERMAGEM EM SAÚDE MENTAL AO ADOLESCENTE" qual a sua 

nota para o item 2? 

 Considerando o arquivo "PROTOCOLO DE CONSULTA DE 

ENFERMAGEM EM SAÚDE MENTAL AO ADOLESCENTE" qual a sua 

nota para o item 3? 

 Considerando o arquivo "PLANO DE CUIDADOS" qual a sua nota para o 

item "dados pessoais"? 

 Considerando o arquivo "PLANO DE CUIDADOS" qual a sua nota para o 

item "dados clínicos"? 

 Considerando o arquivo "PLANO DE CUIDADOS" qual a sua nota para o 

item "planos de cuidados"? 
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 Considerando todo o material ("PROTOCOLO DE CONSULTA DE 

ENFERMAGEM EM SAÚDE MENTAL AO ADOLESCENTE" + "PLANO DE 

CUIDADOS"), qual sua nota geral ao mesmo? 

 Considerando todo o material ("PROTOCOLO DE CONSULTA DE 

ENFERMAGEM EM SAÚDE MENTAL AO ADOLESCENTE" + "PLANO DE 

CUIDADOS"), qual o grau de FUNCIONALIDADE do mesmo? 

 Considerando todo o material ("PROTOCOLO DE CONSULTA DE 

ENFERMAGEM EM SAÚDE MENTAL AO ADOLESCENTE" + "PLANO DE 

CUIDADOS"), qual o grau de ESTÉTICA do mesmo? 

 Considerando todo o material ("PROTOCOLO DE CONSULTA DE 

ENFERMAGEM EM SAÚDE MENTAL AO ADOLESCENTE" + "PLANO DE 

CUIDADOS"), qual o grau de USABILIDADE do mesmo? 

 Considerando todo o material ("PROTOCOLO DE CONSULTA DE 

ENFERMAGEM EM SAÚDE MENTAL AO ADOLESCENTE" + "PLANO DE 

CUIDADOS"), qual o grau de COMPATIBILIDADE ESPACIAL do mesmo? 

 

Além das notas dadas para cada tópico do Protocolo de Consulta de Enfermagem 

e do Plano de cuidados, foram avaliados alguns aspectos que são relevantes na construção 

e validação de um instrumento, como a funcionalidade, a estética, a usabilidade e a 

compatibilidade espacial. Também foi incluído no formulário um espaço de pareceres em 

cada item para que o juiz pudesse sugerir alguma mudança ou justificar sua avaliação.  

Para atingir a versão final dos instrumentos propostos neste estudo foram 

necessárias duas rodadas com os juízes, e na tabela a seguir é apresentado o índice de 

validade de conteúdo do produto final. 
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Tabela 2 - Índice de Validade de Conteúdo (IVC) da versão final do protocolo de 
consulta de enfermagem em saúde mental ao adolescente e do plano de cuidados 
segundo análise de juízes. Brasil, 2018. 
Variável    IVC Valor de 

P* 

Protocolo de consulta de enfermagem em saúde mental ao adolescente   ,989 ,001 

Item 1 - "protocolo de consulta de enfermagem em saúde mental ao adolescente” ,989 ,001 

Item 2 - "protocolo de consulta de enfermagem em saúde mental ao adolescente"  ,989 ,001 

Item 3 - "protocolo de consulta de enfermagem em saúde mental ao adolescente"  ,989 ,001 

Plano de Cuidados ,937 ,004 

Dados pessoais - "plano de cuidados"  ,944 ,013 

Dados clínicos - "plano de cuidados"  ,900 ,018 

Plano - "plano de cuidados"  ,967 ,005 

“Protocolo de consulta de enfermagem em saúde mental ao adolescente" e "plano de 
cuidados” 

,933 ,010 

* Teste de Kolmogorov-Smirnov 

Fonte: Teixeira (2018). 

Para este estudo foi adotado um IVC de no mínimo 0,80, e, este valor foi alçando 

para todos os componentes dos instrumentos desenvolvidos, cujo ambos obtiveram um 

valor total final de 0,93, o que demonstra um confiável valor de conteúdo interno. 

Entretanto, a fim de melhor analisar o conteúdo e a representatividade de cada 

componente dos novos instrumentos, outras medidas foram realizadas, conforme é 

apresentado nos parágrafos a seguir.  

Além disso, para melhor compreender a validade dos instrumentos, também 

foram observados os valores de funcionalidade, estética, usabilidade e compatibilidade 

espacial, sendo este ultimo o de maior valor, demonstrando que as informações não 

são somente relevantes, mas que o formato proposto e a distribuição do conteúdo da 

mesma são bem aceitas, como também o controle das informações disponíveis é 

adequado. 
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Tabela 3 - Validação dos padrões do protocolo de consulta de enfermagem em 
saúde mental ao adolescente e do plano de cuidados segundo análise de 
juízes. Brasil, 2018. 

Padrão    IVC Valor de P* 

Funcionalidade ,933 ,007 

Estética ,933 ,013 

Usabilidade ,933 ,013 

Compatibilidade espacial ,944 ,008 

* Teste de Kolmogorov-Smirnov 

Fonte: Teixeira (2018). 

Ademais, a análise descritiva dos instrumentos foi verificada, e foi possível 

identificar uma discreta variação de concordância entre os juízes, e assim é percebido 

que apesar de ambos os instrumentos apresentarem um IVC final acima do mínimo 

determinado, o protocolo de consulta de enfermagem em saúde mental ao adolescente 

parece ter um aceite maior entre os avaliadores, do que o plano de cuidados.  

Contudo, apesar das medidas de Skewness e de Kurtosis apresentarem valores 

relevantes, acredita-se que estes dados justificam-se por dois fatores: primeiro, o 

tamanho amostral, que mesmo sendo adequado para este tipo de estudo, é limitado em 

alguns pontos quantitativos, e, segundo; o próprio padrão pessoal dos juízes de 

distribuição das informações, pois o plano de cuidados possui um padrão de 

distribuição de informações que pode ser menos ou mais adequado ao estilo de cada 

profissional. 

Desta forma, alguns profissionais podem preferir que determinadas informações 

tivessem distribuições diferentes em determinados campos, mas é preciso destacar que 

a padronização da distribuição de informações deve ser um fator a ser alcançado pelas 

instituições e seus indivíduos, uma vez que dados padronizados desde a coleta até o 

armazenamento podem favorecer a continuidade do cuidado clínico de enfermagem, 

como também para a pesquisa e a auditoria. 
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Tabela 4 - Estatística descritiva da versão final do protocolo de consulta de enfermagem em saúde mental ao adolescente e 
do plano de cuidados segundo análise dos juízes. Brasil, 2018. 

Componente Media Moda Desvio 

padrão 

Skewness Erro 

padrão de 

skewness 

Kurtosis Erro 

padrão 

de 

kurtosis 

Variedade Nota 

mínima 

de IVC 

Item 1 -  "protocolo de consulta 

de enfermagem em saúde mental 

ao adolescente” 

1,000 1,0 ,0333 -3,000 ,717 9,000 1,400 ,1 ,9 

Item 2 -  "protocolo de consulta 

de enfermagem em saúde mental 

ao adolescente"  

1,000 1,0 ,0333 -3,000 ,717 9,000 1,400 ,1 ,9 

Item 3 - "protocolo de consulta de 

enfermagem em saúde mental ao 

adolescente"  

1,000 1,0 ,0333 -3,000 ,717 9,000 1,400 ,1 ,9 

Dados pessoais - "plano de 

cuidados"  
1,000 1,0 ,1130 -1,827 ,717 2,110 1,400 ,3 ,7 

Dados clínicos "plano de 

cuidados"  
1,000 1,0 ,1323 -,833 ,717 -1,248 1,400 ,3 ,7 

Plano - "plano de cuidados"  1,000 1,0 ,0707 -2,121 ,717 4,000 1,400 ,2 ,8 

Protocolo de consulta de 

enfermagem em saúde mental ao 

adolescente" + "plano de 

cuidados 

1,000 1,0 ,1000 -1,821 ,717 3,643 1,400 ,3 ,7 

Funcionalidade 1,000 1,0 ,0866 -,825 ,717 -1,079 1,400 ,2 ,8 

Estética 1,000 1,0 ,1118 -1,533 ,717 1,257 1,400 ,3 ,7 

Usabilidade 1,000 1,0 ,1118 -1,533 ,717 1,257 1,400 ,3 ,7 

Compatibilidade espacial 1,000 1,0 ,0882 -1,192 ,717 -,446 1,400 ,2 ,8 

Fonte: Teixeira (2018). 

Além disso, é importante destacar que foi necessária mais de uma rodada com 

os especialistas, a fim de obter uma adequação frente às sugestões realizadas pelos 

mesmos, bem como para que o produto final apresentasse somente dois componentes, 

como assim foi proposto. Na tabela a seguir, apresenta-se o pareamento dos 

componentes de cada instrumento durante a primeira e a segunda rodada com os 

juízes. 
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Tabela 5 - Teste de amostras emparelhadas dos componentes do protocolo de 
consulta de enfermagem em saúde mental ao adolescente e do plano de cuidados 
segundo análise de juízes, durante a primeira e segunda rodada. Brasil, 2018. 

Teste de amostras emparelhadas 

Primeira rodada versus segunda rodada 

de cada componente dos instrumentos* 

Diferenças emparelhadas t Df Sig. (2-

tailed) Média D.P D.P. 

erro  

95% intervalo de 

confiança de 

diferença 

Menor maior 

Par 2 

Item 2 -  "protocolo de consulta de 

enfermagem em saúde mental ao 

adolescente" 

-,0444 ,1014 ,0338 -,1224 ,0335 -1,315 8 ,225 

Par 3 

Item 3 - "protocolo de consulta de 

enfermagem em saúde mental ao 

adolescente" 

-,0444 ,0726 ,0242 -,1003 ,0114 -1,835 8 ,104 

Par 4 
Dados pessoais - "plano de 

cuidados" 
-,0333 ,0707 ,0236 -,0877 ,0210 -1,414 8 ,195 

Par 5 
Dados clínicos "plano de 

cuidados" 
-,0222 ,0441 ,0147 -,0561 ,0117 -1,512 8 ,169 

Par 6 Plano - "plano de cuidados" -,0667 ,1118 ,0373 -,1526 ,0193 -1,789 8 ,111 

Pair 

7 

Protocolo de consulta de 

enfermagem em saúde mental ao 

adolescente" e "plano de 

cuidados 

-,0111 ,0782 ,0261 -,0712 ,0490 -,426 8 ,681 

Pair 

8 
Funcionalidade -,0111 ,0928 ,0309 -,0824 ,0602 -,359 8 ,729 

Pair 

9 
Estética ,0333 ,1118 ,0373 -,0526 ,1193 ,894 8 ,397 

Pair 

10 
Usabilidade ,0111 ,0782 ,0261 -,0490 ,0712 ,426 8 ,681 

Pair 

11 
Compatibilidade espacial -,0333 ,1118 ,0373 -,1193 ,0526 -,894 8 ,397 

Fonte: Teixeira (2018). 

Deste modo, é importante perceber que apesar de alguns componentes 

apresentarem uma redução na média isolada de cada item, esta variação possui um 

peso estatístico pouco significante, quando observada as demais variáveis e testes 

aplicados, bem como a análise do intervalo de confiança nos permite inferir que esta 

mudança ocorreu de forma adequada, indicando que houve homogeneidade entre os 
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apontamentos feitos pelos juízes. Além do que, somente o primeiro componente do 

protocolo não apresentou mudança entre as rodadas.  

Em termos de conteúdos foram realizadas algumas mudanças de acordo com as 

sugestões dos juízes, que são descritas no próximo tópico em mais detalhes. A seguir, 

apresenta-se os dados referentes a análise de comunalidades do instrumento.  

Tabela 6 - Análise de comunalidades do protocolo de consulta de enfermagem em 
saúde mental ao adolescente e do plano de cuidados. Brasil, 2018. 

Comunalidades* 

Instrumento Componente do instrumento Inicial Extração 

Protocolo de consulta de 

enfermagem em saúde mental 

ao adolescente 

item 1 1,000 ,989 

item 2 1,000 ,989 

item 3 1,000 ,989 

Plano de cuidados dados pessoais 1,000 ,970 

dados clínicos 1,000 ,974 

plano de cuidados 1,000 ,873 

*método de extração: análise dos componentes principais  

Fonte: Teixeira (2018). 

A análise de comunalidade indica o quanto cada item explica a variabilidade dos 

dados dos instrumentos desenvolvidos. Considerando que é adequado que os itens 

presentes em um instrumento apresentem uma alta representatividade, os resultados 

oriundos da versão final do plano de cuidados e do protocolo de consulta de 

enfermagem em saúde mental ao adolescente apontam que todos os itens, destes 

novos instrumentos, apresentam um alto índice de comunalidade.  

Sendo assim, enquanto que valores acima de 0,60 já são desejáveis, destaca-se 

que o menor valor encontrado foi de somente um item 0,87 e todos os demais acima de 

0,90. Em suma, o protocolo de consulta de enfermagem em saúde mental ao 

adolescente teve um nível de 0,98, e o do plano de cuidados é de 0,93. 
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Tabela 7 - Total de variação explicada do protocolo de consulta de enfermagem em saúde mental 
ao adolescente e do plano de cuidados. Brasil, 2018. 

Fonte: Teixeira (2018). 

Por meio da análise dos componentes principais é possível perceber que o 

Protocolo de consulta de enfermagem em saúde mental ao adolescente, em si, 

representa 99% da avaliação do instrumento geral. E, deste, os itens 1 e 2 representam 

sozinhos 96% do geral.  

Sendo assim, é importante ressaltar que de acordo com as análises estatísticas 

o restante do instrumento demonstra-se irrelevante, considerando que o plano de 

cuidado não possui representação, entretanto, o que ocorre é que o plano de cuidados 

depende exatamente do protocolo, apontando assim para o fato de que o protocolo 

cumpre com a função planejada, que é de guiar o plano de cuidado. As figuras a seguir 

confirmam estes achados. 

Variação Explicada* 

Componente Autovalores iniciais Soma da extração das 

cargas ao quadrado 

Soma da rotação das 

cargas ao quadrado 

Total % de 

Variação 

% 

Acumulado 

Total % de 

Variação 

% 

Acumulado 

Total % de 

Variação 

% 

Acumulado 

Item 1 3,938 65,632 65,632 3,938 65,632 65,632 3,936 65,597 65,597 

Item 2 1,845 30,753 96,386 1,845 30,753 96,386 1,847 30,788 96,386 

Item 3 ,167 2,788 99,174       

dados 

pessoais 
,050 ,826 100,000 

      

dados 

clínicos 

2,558E-

034 

4,263E-

033 
100,000 

      

plano de 

cuidados 

-

1,393E-

017 

-2,321E-

016 
100,000 

      

*método de extração: análise dos componentes principais 
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Figura 2 - Plotagem oriunda da variação explicada do protocolo de consulta de 
enfermagem em saúde mental ao adolescente e do plano de cuidados. Brasil, 
2018. 

 

Fonte: Teixeira (2018). 
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Figura 3 - Plotagem protocolo de consulta de enfermagem em saúde mental ao 
adolescente e do plano de cuidados, após giragem dos componentes. Brasil, 
2018. 

 

 

Fonte: Teixeira (2018). 

Por fim, foi possível perceber que o instrumento geral possui dois componentes 

como previsto, entretanto após rotação dos componentes da matrix foi identificado que 

o componente do plano de cuidados é diretamente associado ao protocolo, ao contrário 

dos demais itens do planejamento de cuidados (dados pessoais e dados clínicos). 

Contudo, a reanálise de conteúdo do instrumento aponta que esta relação existe 

em função de que o plano de cuidados em si é oriundo de um suporte teórico e 

filosófico, já descrito no protocolo, já os demais itens do plano de cuidado, dados 
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pessoais e dados clínicos, são oriundos dos levantamentos de dados do adolescente, o 

que confirma assim, a validade interna da versão final deste instrumento. É importante 

ressaltar que a dualidade de componentes só foi alcançada na versão final, visto que a 

versão inicial do instrumento apontava para três componentes. A seguir a rotação dos 

componentes da Matrix. 

 

Fonte: Teixeira (2018). 

É possível concluir que os instrumentos desenvolvidos apresentam além de um 

alto índice de validade de conteúdo, características internas, como a confirmação de 

componentes extrínsecos e intrínsecos ao publico alvo, o que permite que o mesmo 

apresente neste momento validação interna, estando apto para a sua posterior 

aplicação aos cuidados clínicos de enfermagem ao adolescente em sofrimento mental. 

 

 

 

Rotação dos Componentes da Matrix*a 

Instrumento Componente do 

instrumento 

 Componentes da Matrix 

1 2 

Protocolo de consulta de 

enfermagem em saúde 

mental ao adolescente 

item 1 ,994  

 item 2 ,994  

 item 3 ,994  

Plano de cuidados dados pessoais  ,960 

 dados clínicos  ,956 

 plano de cuidados ,930  

*Método de extração: Análise dos principais componentes  

 *Método de rotação: Varimax com normalização de Kaiser. 

a. Rotação convergente em 3 interações 



131 

 

 

6.3.3 Sugestões dos especialistas 

 

Após a apresentação dos dados estatísticos, considerou-se pertinente incluir as 

sugestões dos especialistas, pois foi a partir destas sugestões que foi elaborado a versão 

final do instrumento. 

No segundo item, foi solicitado por três juízes que fosse descrito melhor como os 

enfermeiros que não estão habituados a atuar embasados no Tidal Model (já que é uma 

teoria sem tradução para o português e pouco difundida no Brasil) iriam adquirir essas 

habilidades. Dentre as sugestões, foi dito que a utilização de exemplos práticos ou breves 

perguntas fossem realizadas para familiarizar essa teoria na prática do enfermeiro.   

 
“Descrever como profissionais que não estão habituados a trabalhar com o tidal model 
irão adquirir habilidades em trabalhar todos os âmbitos mencionados.” 
“Tendo em vista que o tidal model ainda não é amplamente conhecido e utilizado, sugiro a 
utilização de exemplos práticos breves de perguntas a serem realizadas ou de posturas 
práticas a serem adotadas em cada compromisso, possibilitando ao enfermeiro uma 
maior familiaridade com cada momento da aplicação da teoria na prática da consulta de 
enfermagem.” 
“Reescreveria no tópico "teoria pessoal do adolescente". Achei estranho "teoria pessoal 
da pessoa..."” 

 

As sugestões foram acatadas e o tópico da “teoria pessoal da pessoa” foi reescrito 

como “teoria pessoal do adolescente”. Juntamente com os dez compromissos foram 

acrescidos às vinte competências clínicas que direcionam o cuidado a ser realizado de modo 

prático com questões clinicas simples que o enfermeiro deve realizar.  

No item 3 surgiram dúvidas no sentido das orientações acerca dos dados 

presentes no plano de cuidados, como detalhar melhor aspectos da anamnese, exame físico 

e psíquico, orientações mais profundas acerca do manejo com o adolescente e uma redação 

mais concisa, de preferencia em tópicos para facilitar uma posterior busca de dados, quando 

necessário.    

 
“No item 3 da aplicação do plano de cuidados, aonde tem "realize anamnese e exame 
físico...", sugiro incluir "exame físico e psíquico, pois mesmo com a teoria presente no 
formulário, no primeiro momento de fundamentação/apropriação teórica, o enfermeiro 
pode enfatizar o plano de cuidados ainda nas necessidades físicas.” 
“Apesar deste item estar claro, sugiro que segunda parte do item 3 (segunda linha) seja 
colocada na forma de tópicos sequenciais (com utilização de marcadores ou numeração), 
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pois possibilita uma busca objetiva em situações em que o enfermeiro esteja com uma 
dúvida pontual em relação à aplicação do protocolo, levando-o a identificar rapidamente a 
localização do item que busca.” 
“Importante às orientações de manejo com o adolescente. Orientar o profissional.” 

 

Ao analisar as sugestões, este item foi segmentado e dividido em tópicos com 

uma descrição mais concisa e linear das questões que são abordadas. No tópico que 

descreve como é a aplicação dos dados clínicos, foi modificado de “realize anamnese exame 

físico” para “realize anamnese, exame físico e psíquico”. As orientações sobre o manejo com 

adolescente já são descritas de forma concisa no instrumento embasado na revisão 

integrativa da literatura, sendo repetitivo o aprofundamento dessas informações. O 

instrumento não deve ter o intuito de capacitar o enfermeiro para atuar com o adolescente 

em saúde mental, e sim auxiliar o seu cuidado. 

No item 4 foram solicitados esclarecimentos acerca do local de aplicação do 

protocolo, além de questionar a estrutura do mesmo, sendo sugerido uma diminuição no 

tamanho e novamente uma reestruturação em tópicos, além da disponibilidade em meio 

virtual.  

 

“Sugiro o esclarecimento quanto ao local de aplicação do protocolo.” 
“dispor os links na forma de "hiperlinks" nas suas numerações correspondentes ao longo 
do texto, para que o enfermeiro possa rapidamente acessar o texto base em caso de 
leitura em dispositivo eletrônico.” 
“é bem claro e explicativo, mas acho muito extenso. Sugiro uma estrutura com os 
principais esclarecimentos em tópicos. Visualmente seria mais atrativo pra quem for ler e 
usar como guia.” 

 

Como já foi dito anteriormente, os itens foram reestruturados em formatos de 

tópicos para facilitar a leitura e o acesso do enfermeiro, o local de aplicação foi modificado de 

“todos os locais de atuação do enfermeiro” para “atenção primária e secundária de saúde”, 

tendo em vista que a consulta de enfermagem em saúde mental necessita de certo período 

de tempo e o espaço pode ser adaptado de acordo com a situação em que se encontra a 

relação enfermeiro-paciente. A disponibilidade em sitio virtual inicialmente não é viabilizada, 

tendo em vista que nos locais de aplicação sugeridos na pesquisa atualmente não tem 

acesso ao meio eletrônico.  
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Foi sugerido no item dados pessoais que acrescentasse se o adolescente 

frequenta escola, universidade ou escola técnica. Também que fossem incluídas fonte, e 

atividade geradora de renda familiar. Além disso, que fossem incluídas as principais 

atividades do adolescente, relativas a estudo, trabalho e recreação, identificando qual o 

posto de saúde do território do adolescente.    

 
“Sugiro incluir os itens: Frequenta escola/universidade/escola técnica. Justificativa: O item 
escolaridade não permite ao enfermeiro saber se o jovem ainda se encontra frequentando 
uma instituição de ensino se concluiu ou abandonou; Fonte e atividade geradora da renda 
familiar (no sentido de descobrir quem é o responsável pela renda da família e qual 
atividade desempenha para tal). Justificativa: Algumas situações de sofrimento psíquico 
dos adolescentes estão muito ligadas à questão econômica da família, tanto no montante 
de recurso (baixa renda), como na forma como se consegue a renda (instabilidade, 
periculosidade da atividade etc.).” 
“Questionaria as principais atividades do adolescente, não necessariamente apenas o uso 
das redes sociais.” 
“identificar o posto de saúde de referencia do território a fim de articular a rede de atenção 
a saúde.” 
“Inserir questões relativas a vulnerabilidades” 
“Acrescentar informações das atividades de estudo, trabalho e recreação desenvolvidas 
pelo adolescente.” 

 

Foram acrescentados os itens: frequenta escola, universidade ou escola técnica; 

fonte e atividade geradora de renda familiar. Em relação ao trabalho foi questionado se o 

adolescente trabalha se sim, onde. E qual as principais atividades recreativas. Não foi 

adicionado o item relativo ao posto de saúde em que o adolescente é inscrito porque este 

instrumento pode ser utilizado em diversos âmbitos, inclusive no próprio posto de saúde, 

sendo considerada mais importante a atuação individual com o adolescente e sua família a 

priori. 

No item dados clínicos, surgiram duvidas acerca dos domínios da Tidal Model, 

sugestões de acréscimos de itens sobre o uso de drogas e quais, uma maior conformação 

espacial para as medicações e seus efeitos adversos. Dentre as dúvidas sobre os domínios, 

novamente surgiram questões sobre como o enfermeiro vai identificar esses domínios e 

sugeriram exemplos que facilitassem essa identificação. 

 

“Em que momento será preenchido os dados clínicos do plano de cuidados, como será o 
reconhecimento dos domínios.” 
“Acrescentar um item de uso de drogas psicoativas e qual(is)” 
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“A sugestão é apenas no sentido melhorar disposição espacial de apresentação dos itens. 
Ex.: por as referências de imc em uma tabela.” 
“Colocaria mais espaço para as medicações, talvez em uma lista numerada, com a 
posologia ao lado. Deixaria apenas "principais achados clínicos””. 
“Aponto para ser feito na consulta a pergunta sobre efeitos adversos ou sintomatologia do 
uso da medicação para identificar o paciente bem-estar e efetividade no tratamento.” 
“Acredito que ficou vago a parte dos achados de saúde mental. Poderia trazer mais 
detalhado.” 
“Inserir algumas palavras chaves para exemplificar o que seria os domínios do eu, do 
outro e do mundo para facilitar para o enfermeiro e tornar o instrumento de fácil aplicação. 
Mesmo lendo o pop fica difícil evidenciar no discurso o que seria cada domínio.” 
“Inserir perguntas disparadoras para serem captadas o domínio do eu, do mundo e do 

outro. Acrescentar as quatro perguntas que o modelo teórico sugere.”    
 

Foram modificados os espaçamentos dos dados clínicos, criando-se uma tabela 

para as medicações, com sua posologia e efeitos adversos, o referencial de IMC foi tabelado 

e foi acrescentado o item de uso de drogas questionando quais e sua frequência de uso. O 

espaço para os principais achados clínicos aumentou para uma lauda, permitindo um maior 

detalhamento, e os domínios da Tidal Model agora apresentam indagações sobre o que o 

enfermeiro deve captar em cada domínio.  

A descrição dos achados clínicos (sejam físicos ou psíquicos) será de acordo com 

a capacidade de atuação de cada enfermeiro, atribuindo possibilidades a depender de cada 

caso. Os achados descritos devem seguir as competências e habilidades adquiridas pelo 

enfermeiro durante sua jornada de capacitação profissional. É difícil limitar ou querer ampliar 

a capacitação profissional do enfermeiro no âmbito da saúde mental em instrumento de 

trabalho, sendo uma jornada única para cada enfermeiro e em cada relação enfermeiro-

indivíduo.    

No item final de plano de cuidados foi sugerida uma linguagem mais integrada à 

teoria Tidal Model por um juiz, enquanto outro já sugere modificar a nomenclatura de acordo 

com o que é conceituado no processo de enfermagem definido pelo COFEN. Além disso, 

novamente são sugeridos que se exemplifique cada item do plano de cuidados.  

 

“Sugiro colocar em uma linguagem mais integrada a teoria, se possível, substituindo 
"intervenções", "resultados"”. 
“Ele já trás as informações prevalentes” 
“Sugiro a substituição de "necessidades de saúde" para "diagnóstico de enfermagem", 
entendendo que, dentro do raciocínio realizado durante o plano de cuidado, é o processo 
de enfermagem que está sendo realizado, ficando mais coerente o uso dos termos 
definidos pelo COFEN”. 
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“Exemplificar os subitens abaixo do titulo Plano de cuidados.” 
“As etapas do processo de enfermagem no formato de tabela apesar de didático para o 
enfermeiro a meu ver se torna "restrito". Considerando que em muitos serviços este Plano 
não será computadorizado. Um documento impresso limita, por exemplo, as inúmeras 
intervenções para um diagnóstico de enfermagem, e no item "resultados obtidos" julgo 
importante a data para um ser mais visível quando a meta/resultado esperado foi 
atingindo (curto, médio ou longo prazo).” 

 

Neste ultimo item foi difícil atender as sugestões dos juízes, acreditando que a 

mudança para qualquer uma das nomenclaturas geraria mais discordância. Justificando o 

porquê da nomenclatura “necessidades de saúde” ao invés de “diagnósticos de enfermagem” 

é devido a muitas questões relacionadas às taxonomias, que restringem o pensamento do 

enfermeiro e limitam sua atuação ao que somente foi nomeado até agora. As necessidades 

de saúde reais de um indivíduo, principalmente de um adolescente, além de serem mais 

especificas, são muito mais amplas do que pode se nomear, dependendo de um número 

infinito de fatores, que somente durante sua atuação é que se pode detectar e intervir de 

acordo com o que for melhor para todos. Da mesma forma que, modificar a nomenclatura 

para ficar mais próxima dos princípios da teoria foge da praticidade que se busca no 

instrumento, pois é sabido que os enfermeiros brasileiros ainda não tem propriedade do 

embasamento teórico do Tidal Model, sendo o Processo de Enfermagem um modo de atuar 

inerente ao enfermeiro brasileiro desde sua graduação.  

 Vale ressaltar que conforme foi apresentado acima, foram executadas várias 

alterações ao longo de cada tópico, de acordo com a apreciação dos juízes, incluindo-se ou 

modificando os itens de acordo com o que era plausível e necessário. Por fim, foi duplicada a 

ultima lauda que é equivalente ao Plano de Cuidados, sendo essa folha a que será replicada 

durante as consultas subsequentes e constante reavaliação do processo de enfermagem. 
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7 CONCLUSÕES 

 

Com base nos resultados obtidos envolvendo o processo de elaboração e 

validação de conteúdo do Protocolo de Consulta de Enfermagem em Saúde Mental para o 

adolescente a ser implementado por enfermeiros atuantes na atenção primária e secundária 

de saúde, pode-se concluir que: 

1) Quanto à revisão integrativa da literatura 

A revisão foi realizada nas bases de dados PUBMED, LILACS, CINAHL, SCIELO, 

SCIENCE DIRECT. Sendo selecionados 30 artigos, destes, 23 em língua inglesa e 7 em 

português, publicados entre os anos 1999 e 2018, distribuídos mundialmente entre os 

periódicos. O número de artigos selecionados foi restrito em relação ao número total de 

artigos encontrados pois a partir dos descritores, somente 30 artigos, num montante de 

16.664 artigos. Dentre os artigos avaliados, foram incluídos: 14 com nível de evidência VI, 12 

com nível de evidência IV, e 4 com nível de evidência II. Os estudos são relevantes no 

âmbito da saúde mental por representarem as subjetividades que são requeridas na questão 

problema desta revisão. Desses resultados, surgiram nove categorias temáticas: 

diagnósticos de enfermagem em saúde mental, encaminhamentos para serviços e 

profissionais e bem-estar físico, habilidades e competências do adolescente, relações 

interpessoais, grupo como estratégia de intervenção, educação em saúde, terapia cognitivo 

comportamental, redução de danos e entrevista motivacional.  

2) Quanto ao processo de validação de conteúdo  

O protocolo elaborado foi submetido a dez especialistas, sendo avaliado quanto 

ao seu conteúdo em onze aspectos e considerado válido por ter obtido IVC de valor total final 

de 0,93. As respostas foram submetidas a análises estatísticas não havendo diferenças 

significativas entre os percentuais de concordância dos especialistas em relação à proporção 

0,8. O Protocolo de Consulta de Enfermagem em Saúde Mental ao adolescente teve um 

aceite maior entre os avaliadores, do que o plano de cuidados. Os dados apresentam um alto 

índice de comunalidade. Destaca-se que o menor valor encontrado foi de somente um item 

0,87 e todos os demais acima de 0,90. Em suma o protocolo de consulta de enfermagem em 

saúde mental ao adolescente teve um nível de 0,98, e o do plano de cuidados é de 0,93. 
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O Protocolo de Consulta de Enfermagem em Saúde Mental ao adolescente, em si, 

representa 99% da avaliação do instrumento geral. E, deste, os itens 1 e 2 representam 

sozinhos 96% do geral. Sendo assim, o plano de cuidados depende exatamente do 

protocolo, apontando assim para o fato de que o protocolo cumpre com a função planejada, 

que é de guiar o plano de cuidado. Os dados apontam que esta relação existe em função de 

que o plano de cuidados em si é oriundo de um suporte teórico e filosófico, já descrito no 

protocolo, já os demais itens do plano de cuidado, dados pessoais e dados clínicos, são 

oriundos do levantamento de dados do adolescente, o que confirma assim, a validade interna 

da versão final deste instrumento. 

Os instrumentos desenvolvidos apresentam além de um alto índice de validade 

de conteúdo, apresenta validação interna, estando apto para a sua posterior aplicação 

aos cuidados clínicos de enfermagem ao adolescente em sofrimento mental. 

Em termos de conteúdos foram realizadas algumas mudanças de acordo com as 

sugestões dos juízes, clarificando alguns termos da teoria Tidal Model nos dois 

instrumentos, reconfigurando o protocolo com um texto mais sintético e prático, 

reconfigurando o plano de cuidados acrescentando dados nos dados pessoais e 

clínicos e reconfigurando seu tamanho para algumas respostas numa configuração 

mais ampla.  

Conclui-se, portanto, que após análise estatística e o aprimoramento da versão 

inicial do protocolo, obteve-se um instrumento válido em seu conteúdo destinado aos 

enfermeiros para ser aplicado em consultas de enfermagem em saúde mental para os 

adolescentes. Trata-se de uma tecnologia que visa amenizar as dificuldades enfrentadas 

pelo adolescente, promovendo melhorias na qualidade de vida, criando vínculo e 

minimizando os fatores de risco e demandas dessa clientela. Além disso, a utilização do 

Protocolo pode contribuir para a valorização do trabalho do enfermeiro, por meio do respaldo 

científico na atuação individual.  

Considera-se ainda que uma tecnologia inovadora na enfermagem em saúde 

mental juvenil possa contribuir para inclusão do adolescente no processo de cuidado, sendo 

de extrema relevância para a prática clínica, por promover cuidado por meio do processo de 

enfermagem, consolidando o corpo científico de enfermagem em saúde mental. Acredita-se 

que o Protocolo de Consulta de Enfermagem em Saúde Mental para o adolescente é viável 
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para a prática clínica, sendo fundamental o treinamento de profissionais que atuam com essa 

clientela para uma execução efetiva do cuidado de enfermagem. 
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8 LIMITAÇÕES DO ESTUDO E RECOMENDAÇÕES 

 

A proposta de elaboração e validação do Protocolo de Consulta de Enfermagem 

em Saúde Mental para o adolescente foi uma pesquisa desafiadora e apresentou algumas 

limitações. 

Quanto ao método: 

Apesar da existência do guia para elaboração de Protocolos a partir das 

normas do COREN de São Paulo, material específico para a construção 

de protocolos assistenciais de enfermagem que foi elaborado por 

Pimenta et al. (2017), que compila  conceitos de diversos autores e 

instituições, como a Organização Mundial da Saúde e o Ministério da 

Saúde, além de órgãos nacionais e internacionais, sintetizando 

didaticamente a elaboração e avaliação de protocolos de cuidado, não 

existem literaturas nacionais que se utilizem de protocolos para o uso na 

área da saúde mental. São necessários 12 passos para a elaboração e 

avaliação de um protocolo de enfermagem de acordo com esta 

referência, entretanto, como esse estudo se limita a elaboração e 

validação de conteúdo, só foram aplicados os primeiros seis passos. 

 

De acordo com a literatura para a elaboração de protocolos é necessário 

realizar revisões sistemáticas da literatura para a elaboração do 

instrumento. Entretanto, a escassez de produções de estudos 

experimentais de enfermagem em saúde mental impossibilitou de utilizar-

se de tal metodologia, sendo necessário assim adaptar-se e construir 

uma revisão integrativa, a fim de obter os resultados da forma mais 

adequada de acordo com a viabilidade de execução.  

Quanto à revisão integrativa: 

A escassez de literatura relacionada a saúde mental juvenil, suas 

necessidades de saúde e principalmente sobre as intervenções de 

enfermagem, enfaticamente no âmbito nacional, fragiliza a consolidação 

dos conceitos utilizados.  
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Quanto ao processo de validação: 

Carência de especialistas na área de saúde mental juvenil  

Dificuldade dos juízes em responder o formulário e validar o instrumento 

– foram enviados os materiais para validação para 18 especialistas, 

entretanto, apenas 10 responderam o e-mail de participação da pesquisa. 

A maioria dos juízes respondeu a pesquisa após o prazo estabelecido, 

sendo necessário estender a data limite de recebimento diversas vezes 

para análise dos resultados.  

Embora os achados desta pesquisa tenham sido analisados por testes 

estatísticos recomendados pela comunidade cientifica, revelando a representatividade do 

conteúdo do Protocolo de Consulta de Enfermagem em Saúde Mental para o adolescente, 

recomenda-se sua validação clínica no público alvo com o intuito de verificar a 

aplicabilidade do instrumento e possíveis adaptações de acordo com o previsto na 

literatura. 

Desse modo, recomendam-se novas investigações para o aprimoramento do 

protocolo e futuras revisões replicando os passos deste estudo. Acredita-se que o 

protocolo desenvolvido trará implicações positivas para prática clínica de enfermagem em 

saúde mental, uma vez que permite ao enfermeiro atuar utilizando os princípios do 

Processo de Enfermagem, sistematizando o cuidado, com maior autonomia profissional. 

Por fim, acredita-se ainda que esse instrumento possa ser utilizado nos 

diversos contextos em que o enfermeiro atua com o adolescente, constituindo uma forma 

de homogeneizar e sistematizar o cuidado em saúde mental prestado ao adolescente.  
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APÊNDICE A - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 
 

O(a) senhor(a) está sendo convidado(a) para participar da pesquisa intitulada PROTOCOLO 
DE CONSULTA DE ENFERMAGEM EM SAÚDE MENTAL PARA O ADOLESCENTE de 
autoria de LIANE ARAÚJO TEIXEIRA, sob a orientação da Pesquisadora Prof.ª Dra. ANA 
RUTH MACEDO MONTEIRO. Esta pesquisa tem por objetivo elaborar e validar um Protocolo 
de Consulta de Enfermagem ao adolescente em sofrimento psíquico. Sua participação é 
fundamental para a validação do referido Protocolo, dado o seu conhecimento e experiência 
com Processo de Enfermagem ou Enfermagem em Saúde Mental. Esta análise será realizada 
por meio de preenchimento de um instrumento de validação, o qual está composto por itens 
elaborados de acordo com os critérios citados, adequados aos aspectos pertinentes a cada 
área de conhecimento. Também consta um questionário de caracterização. Caso aceite 
participar como juiz no estudo, você deve acessar o link que aparece no fim do e-mail, para 
apreciação do protocolo e instruções para o preenchimento do instrumento de avaliação. 
Garantimos que as informações obtidas serão utilizadas exclusivamente para os fins deste 
estudo, e que, caso as solicite, você terá acesso às mesmas. Asseguramos ainda que o(a) 
senhor(a) terá plena liberdade para aceitar ou não o convite, assim como, a qualquer momento 
o(a) senhor(a) poderá desistir e cancelar seu consentimento sem nenhum prejuízo moral, físico 
ou social. Sua participação não é obrigatória. Sua privacidade e a proteção de sua imagem 
estarão garantidas e sempre que as informações prestadas forem utilizadas, será mantido sigilo 
de sua identidade. Sua participação é voluntária, portanto, o(a) senhor(a) não receberá 
remuneração, assim como não terá nenhum gasto com o estudo. Os resultados serão enviados 
para publicação em revistas científicas e apresentado em eventos científicos da área. Caso 
aceite participar, solicitamos sua colaboração para que nos envie o material analisado em um 
período máximo de 07 (sete) dias, pois os resultados desta etapa do estudo são essenciais 
para a continuidade deste. Estamos à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas sobre esta 
pesquisa, e ressaltamos que a nossa comunicação se dará, preferencialmente, por meio de 
correio eletrônico. Outros contatos para esclarecimento de quaisquer dúvidas sobre esta 
pesquisa são: pelo telefone (85)986948862, com a pesquisadora responsável, ou com o Comitê 
de Ética da Universidade Estadual do Ceará, sito Av. Dr. Silas Munguba, 1700, Campus do 
Itaperi, Fortaleza-CE, telefone: (85)3101.9890. Este Termo será preenchido online, ficando 
disponível para impressão uma via para o(a) senhor(a) e a outra para arquivamento pela 
pesquisadora. 
 
    Liane Araújo Teixeira                                                Ana Ruth Macedo Monteiro 
Enfermeira – Pesquisadora                                                       Orientadora 
lianeteixeiras@hotmail.com                                      anaruthmacedo@yahoo.com.br 

 
CONSENTIMENTO PÓS-ESCLARECIDO 

 
Eu preencha com seu nome, declaro que fui esclarecido pela pesquisadora e entendi o que 
me foi explicado, como será minha participação, os objetivos e as garantias éticas da minha 
participação. Sendo que: 
 

  Aceito participar
 

  Não aceito participar
                                         

*Clicando em “aceito participar”, você está certificando que, após ser esclarecido(a) pela pesquisadora, e 
tendo entendido o que foi explicado, concorda em participar da pesquisa. 
 

 

mailto:lianeteixeiras@hotmail.com
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APENDICE B - INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS REVISÃO INTEGRATIVA 

A. Identificação 

Título do artigo: 

Título do periódico: 

Autores: 

Idioma: 

Ano de publicação: 

Base de dados: 

Ano de publicação: 

B. Características metodológicas do estudo 

1. Tipo de publicação 

Tipo de pesquisa: 

Nível de evidência: 

2. Objetivo ou questão de investigação: 

3. Amostra: 

4. Tratamento dos dados: 

6. Resultados/descobertas: 

7. Recomendações: 

 

*Adaptado do modelo de Protocolo de revisão de literatura de Polit & Beck (2011) 
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APÊNDICE C - FORMULÁRIO DE VALIDAÇÃO DE CONTEÚDO 
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APÊNDICE D – PROTOCOLO VERSÃO INICIAL 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ – UECE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE – CCS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO CUIDADOS CLÍNICOS EM 

ENFERMAGEM E SAÚDE 

DOUTORADO EM CUIDADOS CLÍNICOS EM ENFERMAGEM E SAÚDE 

  

PROTOCOLO DE CONSULTA DE ENFERMAGEM EM SAÚDE MENTAL AO 

ADOLESCENTE 

2. ÂMBITO E FINALIDADE 

 

1.2 CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

A atenção integral a saúde do adolescente ocorre por meio de ações que possibilitam a escuta, 

satisfaçam suas necessidades e permitam o desenvolvimento de competências e habilidades, com a 

perspectiva de enfrentamento dos problemas diagnosticados e minimização da vulnerabilidade. 

Deste modo, é importante ressaltar que a adolescência é uma fase da vida permeada por diversas 

vulnerabilidades, sendo essas individuais, sociais ou programáticas
1
.  

Considerando essas vulnerabilidades, o enfermeiro atua em conjunto a equipe multiprofissional em 

diversos serviços de saúde, e pode realizar essas ações de melhoria de suas necessidades de saúde 

através da detecção dos problemas e intervenções efetivas e contínuas. 

Nessa perspectiva, a consulta de enfermagem é uma atividade privativa do enfermeiro, que se utiliza 

do método científico para identificar situações de saúde-doença, prescrever e implementar medidas 

de enfermagem que contribuam para a promoção, prevenção, proteção da saúde, recuperação e 

reabilitação do indivíduo. É um processo de prática de enfermagem na perspectiva da concretização 

de um modelo assistencial adequado às condições das necessidades de saúde da população
2
. Sendo 

assim, o objetivo inicial é identificar "o que precisa ser feito" e todos os cuidados seguem 

concentrados em maneiras de envolver a pessoa (e, eventualmente, outros) no encontro desta 

necessidade. Centrando-se sobre o que é absolutamente necessário, o plano de cuidados torna-se 

mais simples e mais elegante
3
. 

1.3 FINALIDADE DO PROTOCOLO DE CONSULTA DE ENFERMAGEM 
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Aplicação do Processo de Enfermagem embasado teoricamente a partir do Tidal Model, com 

execução de intervenções advindas das necessidades de saúde que o adolescente e sua família 

demandam, incentivam mudanças comportamentais, ações de educação em saúde, dentre outras que 

produzam um cuidado clínico holístico, estabelecidas a partir de um plano de cuidados 

individualizado, com vistas à obtenção dos resultados esperados e avaliação das ações realizadas. 

A QUEM SE DESTINA: 

 

ENFERMEIROS 

LOCAL: SERVIÇOS DE ATUAÇÃO DO 

ENFERMEIRO 

PÚBLICO ALVO: 

 

ADOLESCENTES 

INSTRUÇÕES GERAIS: 3) Coletar a história de vida, realizar o exame 

físico e do estado mental  

 

4) Construir o plano de cuidados elencando: 

 As necessidades de saúde; 

 Os resultados esperados; 

 As intervenções de enfermagem; 

 Avaliar os resultados obtidos; 

 Preencher o plano de cuidados 

(anexo A) com as informações 

obtidas na consulta de acordo com as 

instruções do protocolo; 

 Reavaliar as mudanças no plano de 

cuidados em todas as consultas, 

verificando manutenção ou 

mudanças no plano de cuidados. 
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2. ORIENTAÇÕES ACERCA DA APLICAÇÃO DA TIDAL MODEL NA CONSULTA DE 

ENFERMAGEM  

A filosofia terapêutica prática 

A Teoria da Maré se desenvolveu com ênfase na Teoria de Peplau sobre a relação enfermeiro-

paciente para incluir uma apreciação da natureza caótica de mudança, que é a única verdadeira 

constante. A teoria enfatiza maneiras que os enfermeiros possam ajudar as pessoas que estão sob 

seus cuidados a se tornarem conscientes das pequenas mudanças que estão ocorrendo para eles, 

através deles, como parte de sua realidade cotidiana. Também ressalta formas pragmáticas que as 

pessoas possam aprender o que funciona para eles e porque funciona. Essa sabedoria pessoal 

representa a base da recuperação da pessoa, sendo esse conhecimento utilizado para navegar as 

tempestades metafóricas da viagem de recuperação
5
.      

DOMINIO DO EU, DO MUNDO E DOS OUTROS 

A estrutura teórica do Tidal Model é edificada em torno da pessoa. Isto é, baseado em torno do 

envolvimento no processo de “contar histórias”, o qual as pessoas falam consigo mesmas (domínio 

do eu), compartilham algo da sua história de vida com os outros (domínio do mundo), e promulgam 

o modo de viver suas vidas, influenciando os outros e sendo influenciadas por eles (domínio do 

outro)
6
.  

Um domínio é uma esfera de controle ou influência: um lugar onde a pessoa age ou experimenta os 

aspectos da vida pública ou privada. É o lugar onde alguém vive, como se fosse seu endereço 

residencial, sendo que, esta casa pode ter vários quartos, mas a pessoa não pode ser encontrada em 

cada um desses quartos ao mesmo tempo
6
.  

 Domínio do Eu: é o lugar privado, em que se encontram os pensamentos, sentimentos, 

crenças, valores e ideias que só a pessoa conhece. É nesse mundo privado, a angústia ou a 

dificuldade dos problemas de vida são experimentadas pela primeira vez. As pessoas mantêm 

muito do seu mundo resguardado secretamente, revelando aos outros, apenas o que desejam. 

Esta é a razão do porque muitas pessoas são um mistério para nós, mesmo quando são 

pessoas próximas ou familiares.  O enfermeiro auxilia a pessoa a se sentir mais segura e 

protegida, lidando com seus medos, ansiedades e outras ameaças a sua estabilidade 

emocional, que podem estar relacionados aos problemas específicos do viver. O foco 

principal é desenvolver uma relação de ponte (o qual o profissional apoia a pessoa em 

sofrimento) e a ajuda a desenvolver um plano de autoajuda. Este trabalho torna-se a base do 

desenvolvimento das ideias da pessoa sobre como se sustentar no retorno à vida cotidiana. 

 Domínio do Mundo: Quando as pessoas compartilham aos outros sobre os seus 

pensamentos, sentimentos, crenças ou outras experiências privadas que só elas sabem. É 

nesse domínio em que se concentram os esforços para compreender a pessoa e seus 

problemas de vida, sendo realizada através de uma avaliação holística. É nesse domínio que 

tentamos ajudar a pessoa a começar a identificar e abordar os problemas específicos da vida, 
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diariamente. Esses objetivos são alcançados através de dedicadas consultas individuais. 

 Domínio dos Outros: é o lugar onde a pessoa divide sua vida diária com outras pessoas 
(família, amigos, vizinhos, colegas, etc). É onde ocorrem às relações interpessoais e sociais, 

em que a pessoa pode estar influenciada por outras pessoas e, por sua vez, podem influenciar 

os outros. É quando o planejamento e a execução dos cuidados profissionais e de outras 

formas de apoio acontecem, no entanto, o foco principal do Tidal Model são grupos 

específicos de ferramentas colaborativas (descobrir, compartilhar informações e buscar 

soluções). Ao participar desses grupos, a pessoa desenvolve a consciência do apoio social, 

que pode ser recebido e dado aos outros. Isso se torna a base da apreciação da pessoa sobre o 

valor do apoio mútuo, que pode ser acessado na vida cotidiana. 

Dada ênfase centrada na pessoa, o Tidal Model envolve fazer quatro perguntas ao adolescente
3
.  

1. Por que isso: por que agora? A primeira prioridade do profissional é considerar porque a 

pessoa experimenta esta particular dificuldade de vida agora. O que faz desta experiência 

particularmente significativa, em especial neste momento na vida do adolescente? Isto é visto como 

o principal problema que se apresenta. O foco da atenção é muito sobre o que o adolescente está 

experimentando agora, e o que precisa ser feito agora para resolver, e esperamos resolver, o 

problema. 

2. O que funciona? Profissionais também precisam se perguntar “o que funciona” para o 

adolescente nas presentes circunstâncias? Isto representa o foco centrado no adolescente em 

atendimento. Em vez de usar as técnicas ou métodos terapêuticos que possam ter valores em geral, o 

profissional identifica o que funcionou com o adolescente no passado, ou o que a (o) adolescente 

pensa que pode funcionar agora ou no futuro imediato. Esta parte da filosofia permite uma gama 

mais ampla de possíveis abordagens terapêuticas que prevalece muitas vezes. 

3. O que é a teoria pessoal da pessoa? Precisamos considerar como os adolescentes entendem 

seus problemas, e que teorias ou explicações eles usam em sua própria experiência na elaboração 

desses entendimentos. Na verdade, o enfermeiro deve buscar conhecer quais as definições que os 

adolescentes oferecem para seus problemas. Esta é uma parte vital do modelo global. Em vez de 

oferecer uma explicação ou opinião profissional, na forma de alguma teoria ou diagnóstico, o 

profissional mostra disposição de apreciar o modo como o adolescente compreende a sua 

experiência. Qual é a “teoria pessoal” do adolescente? 

4. Como limitar restrições? Muitas vezes, as intervenções utilizadas em atendimento 

psiquiátrico e tratamento são restritivos e limitantes. Profissionais devem visar também a usar o meio 

menos restritivo de ajudar o adolescente a enfrentar e resolver as suas dificuldades. Muitas vezes, 

embora isso seja tomado como leitura, muita ênfase é colocada dentro do modelo de identificação de 

quão pouco o profissional poderia fazer para ajudar o adolescente, e quanto os adolescentes também 

poderiam fazer para ajudar a trazer mudanças terapêuticas para si próprios. Juntos, estas representam 

a intervenção menos restritiva. 

Para guiar o processo prático do trabalho individual e de grupo, são elencados dez compromissos, 

que enfatizam a importância de um cuidado genuíno centrado no adolescente, respeitando suas 

culturas e crenças, reconhecendo o pertencimento e a afiliação da pessoa como vitais para a sua 

identidade pessoal como ser social.  
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Os Dez Compromissos são a essência da prática baseada no Tidal Model. Estes compromissos 

representam o julgamento final relacionado ao embasamento filosófico. Representam a bússola que 

guia quando o céu está escuro, a maré está alta e temos medo
3
. 

21. Valorizar a voz: a história do adolescente é o começo e final de todo o encontro de ajuda. A 

história do adolescente abrange não apenas a cota de sofrimento, mas também a esperança 

para a sua resolução. Esta é a voz da experiência. Precisamos guardá-la bem, é a voz que 

começa a ajudar o adolescente a se refazer.  

 

22. Respeite a língua: o adolescente desenvolve uma forma única de expressar a história de 

vida, de representar para o outro aquilo que só ela sabe. A linguagem da história, com sua 

gramática incomum e metáforas pessoais, é a forma ideal para iluminar o caminho.  

 

23. Desenvolver a curiosidade genuína: o adolescente é o escritor de sua história de vida, mas 

isso não significa que a história de vida do adolescente é um "livro aberto". Precisamos 

desenvolver formas de expressar interesse genuíno na história como está escrita, uma vez que 

continua a ser escrita: para que possamos entender melhor o contador das histórias. 

 

24. Torne-se o aprendiz: o adolescente é o especialista mundial da sua história de vida. 

Podemos começar a aprender alguma coisa do poder dessa história, mas somente se nós nos 

aplicarmos de forma diligente e respeitosa para a tarefa ao se tornar o aprendiz.  

 

25. Revelar sabedoria pessoal: o adolescente desenvolveu um armazém poderoso de sabedoria 

na escrita da história de vida. Uma das tarefas-chave para o profissional é ajudar a revelar 

essa sabedoria, que será usado para sustentar o adolescente e para guiar a jornada de 

valorização e recuperação.  

 

26. Seja transparente: tanto adolescente e profissional encaram a oportunidade de se tornar uma 

equipe. Se essa relação prosperar, ambos devem encontrar-se dispostos a deixar o outro 

entrar em sua confiança. O profissional está em uma posição privilegiada e deve modelar este 
reforço de confiança sendo transparente em todos os momentos, ajudando o adolescente a 

entender o que está sendo feito e por quê.  

 

27. Utilize o kit de ferramentas disponíveis: a história do adolescente contém numerosos 

exemplos de “o que funcionou” ou “o que pode funcionar” para ele. Estas representam as 

principais ferramentas que podem ser usadas para desbloquear ou construir a história de 

recuperação. 

 

28. A capacidade de dar um passo além: o profissional e o adolescente trabalham em conjunto 

para construir uma apreciação do que precisa ser feito “agora”. O primeiro passo é o passo 
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crucial, revelando o poder da mudança e que aponta para o objetivo final da recuperação.  

 

29. Dê o presente do tempo: não há nada mais valioso do que o tempo que o profissional e o 

adolescente passam juntos. O tempo é a parteira da mudança. Não há nenhum valor em 

perguntar “Quanto tempo nós temos?” Nós temos todo o tempo que existe. A questão é 

certamente “Como podemos usar esse tempo?”.  

 

30. Saibam que a mudança é constante: o Tidal Model assume que a mudança é inevitável, 

pois a mudança é constante. Esta é a história comum para todas as pessoas. A tarefa 

profissional é desenvolver a consciência de como essa mudança está acontecendo, e como 

esse conhecimento pode ser usado para orientar o adolescente a se manter fora de perigo ou 

angústia, voltando para o curso de valorização e recuperação. 

3. ORIENTAÇÕES ACERCA DA APLICAÇÃO DO PLANO DE CUIDADOS DE 

ENFERMAGEM 

1) Faça em local tranquilo, de preferência silencioso; 

2) Explique que a duração da consulta de enfermagem é variável a depender do indivíduo; 

3) Realize a anamnese e o exame físico preservando a privacidade; 

4) Oriente o adolescente acerca das intervenções que serão realizadas; 

5) Participe a família ou membros dela durante a consulta, contendo momentos em conjunto e 

individuais; 

6) Preencha o plano de cuidados durante a consulta.  

O espaço físico para a realização da consulta deve conter uma sala de espera acolhedora, agradável e 

confortável para os adolescentes e seus acompanhantes; espaços amplos, ventilados e limpos, de 

preferência que dê para realizar atividades de grupo. A sala de atendimento deve ter espaço o 

suficiente para a realização da entrevista e exame físico, tendo mobiliário e materiais educativos que 

auxiliem na consulta e deem privacidade durante o atendimento
7
. 

A consulta de enfermagem ao adolescente deve prever a participação ou não de um familiar 

responsável, respeitando a privacidade e confidencialidade do que acontece durante o atendimento. 

A abordagem do enfermeiro deve se situar na relação de troca e respeito, a linguagem não deve ser a 

mesma dos adolescentes, pois o profissional não é identificado pelo adolescente como um de seus 

pares, entretanto, deve se traduzir respeito no seu modo de se colocar, a seus valores e 

conhecimentos, sem emitir juízos de valor, reprovar suas manifestações ou adotar comportamentos 
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discriminatórios
8
.     

Idealmente, devem existir três momentos na consulta: o adolescente sozinho, com os responsáveis 

sozinhos, com o adolescente e os responsáveis. A entrevista do adolescente sozinho possibilita o 

estímulo a expor sua percepção do que está acontecendo com ele, tornando-o responsável pela 

própria saúde, além de permitir que sejam abordados alguns aspectos sigilosos que estejam o 

preocupando. A entrevista com o responsável é fundamental para o entendimento da estrutura e 

dinâmica familiar. E a entrevista em conjunto além de elucidar detalhes importantes, auxilia no 

entendimento sobre o que o adolescente sente em relação às mudanças corporais e emocionais, seu 

relacionamento com familiares e seus pares, como utiliza as horas de lazer, expectativas em relação 

ao atendimento e seus planos para o futuro
9
. 

As mensagens devem ser claras e objetivas e as informações técnicas sempre discutidas e 

fundamentadas. A base do relacionamento é o diálogo, sendo o processo de escuta fundamental, 

evitando-se interrupções no atendimento, estando o enfermeiro sempre atento e aberto às expressões 

do adolescente. É não praticar os interrogatórios no levantamento das questões de vida e 

necessidades do adolescente, avançando no processo da consulta sempre em acordo com o 

adolescente, em contínuas trocas que enfoquem as necessidades, interesses e possibilidades, 

respeitando valores, conceitos e mobilizando preconceitos e estereótipos
9
.     

É importante na abordagem ao adolescente se trabalhar com a motivação; espaços e posturas 

favoráveis à expressão de seus valores, conhecimentos, comportamentos, dificuldades e interesses; 

elementos de troca e reflexão que favoreçam o controle da própria vida e de suas necessidades, 

responsabilização e participação mais ampla nas decisões que lhe diz respeito. Também é necessário 

reconhecer a vida do adolescente como um todo, atentando-se aos seus dilemas, ouvindo, apoiando, 

respeitando e acolhendo a partir de princípios como o respeito, a privacidade e a confidencialidade
7
.    

O enfermeiro pode fazer um exercício de empatia com o adolescente, buscando entender quais as 

questões, as vivências, as preocupações, os dilemas, as angustias e as motivações que se fazem 

presentes nessa fase da vida. 

É preciso avaliar as vulnerabilidades, necessidades e problemas do adolescente, abordando seus 

processos sociais e os possíveis riscos; comportamentos e valores nas esferas da sexualidade e 

reprodução; a autoimagem e aceitação corporal; processos psicológicos e emocionais; capacidade de 
negociação, anticoncepção; padrão alimentar; histórico familiar de doenças; atividades físicas e 

habilidades; alterações sistêmicas, higiene, padrão de sono, dentre outros aspectos que surgirem 

durante o atendimento
8
.    

E como estratégia final e fundamental, enfatizar os aspectos positivos do adolescente, como 

trabalhar o responsável a mencionar qualidades do adolescente, como o próprio adolescente 

reconhece suas qualidades e embasar nesses pontos, como reforço positivo na construção de vínculo 

e no delineamento do plano de cuidados
4
. 

Portanto, o enfermeiro tem como objetivo ajudar o acesso do adolescente e sua família e avaliar as 

suas experiências particulares, em um esforço para serem novamente escritores da história de suas 

vidas, e para começar a cura da aflição do passado e presente, como uma forma de abrir caminhos 

para promover o desenvolvimento humano
3
.  

Deste modo, ao respeitar a linguagem dos indivíduos, ao valorizar sua voz, e exercer uma 

curiosidade genuína pelas necessidades de saúde do adolescente e sua família, as ações do 
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enfermeiro no plano de cuidados estarão guiadas pelo Tidal Model. As necessidades de saúde dos 

adolescentes supracitadas resumem o que foi encontrado em uma ampla revisão integrativa da 

literatura em busca de conhecer os fenômenos que ocorrem com os adolescentes e as intervenções 

de enfermagem aplicadas atualmente. 

O PLANO DE CUIDADOS está embasado no Processo de Enfermagem, que de acordo com o 

COFEN (2009) quando é realizado em serviços ambulatoriais de saúde, domicílios, escolas, 

associações comunitárias, entre outros, o Processo de Enfermagem corresponde usualmente como a 

Consulta de Enfermagem, que deve ser realizado de modo deliberado e sistemático, organizando-se 

nas cinco etapas inter-relacionadas, interdependentes e recorrentes: coleta de dados, diagnóstico de 

enfermagem, planejamento de enfermagem, implementação e avaliação de enfermagem
10

. 

A coleta de dados é um processo deliberado, sistemático e contínuo, com a finalidade de obter 

informações sobre o adolescente, sua família e coletividade e sobre suas respostas em um dado 

momento do processo saúde-doença, constituindo-se de seus DADOS PESSOAIS e CLÍNICOS.  

O diagnóstico de enfermagem, nomeado no plano de cuidados como NECESSIDADES DE 

SAÚDE, são os fenômenos de saúde advindos do processo de interpretação e agrupamento dos 

dados coletados, que culminam nas respostas do adolescente e que constituem como base para a 

seleção de ações ou intervenções com as quais se objetiva alcançar os resultados esperados.  

O planejamento de enfermagem é descrito no plano de cuidados através da junção do RESULTADO 

ESPERADO, que se acredita obter, e as intervenções de enfermagem, que serão realizadas face às 

respostas do adolescente em um dado momento do processo de saúde-doença, identificadas por 

meio das necessidades de saúde.   

A implementação das INTERVENÇÕES DE ENFERMAGEM é a realização das ações 

determinadas durante o planejamento e descritas no plano de cuidado no campo intervenções de 

enfermagem, detalhando quais as ações e atitudes devem ser tomadas para o alcance dos resultados 

esperados. 

A avaliação de enfermagem é um processo deliberado, sistemático e contínuo de verificação de 

mudanças nas respostas do adolescente durante o processo de saúde-doença, determinando se foram 

alcançados os resultados esperados e verificando a necessidade de mudanças ou adaptações nas 

etapas do processo de enfermagem, dados alcançados através dos RESULTADOS OBTIDOS.  

O plano individualizado de cuidados é composto por três partes: 

 A primeira refere-se aos dados do adolescente, e é importante que todos os itens sejam 

preenchidos. 

 A segunda parte do instrumento refere-se às necessidades de saúde elencadas, aos resultados 
esperados e as intervenções de enfermagem implementadas no momento da consulta. 

 A terceira parte do instrumento refere-se à (re)avaliação do adolescente que deverá ser 
realizada a cada consulta. 

A (re)avaliação consiste na (re)aplicação do processo de enfermagem, checando se houve melhora, 

manutenção ou piora das necessidades de saúde, bem como a necessidade de manter ou incluir novas 

intervenções. 

Não se esquecer de assinar e datar. 
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PLANO DE CUIDADOS 

(instrumento para ser anexado ao prontuário do paciente) 

DADOS PESSOAIS (COLETA DE DADOS)  

 Valorize a voz 

 Respeite a língua 

 Desenvolva a curiosidade genuína 

 Torne-se o aprendiz 

NOME:_______________________________________________________________________PRONTUÁRIO:________________________ 

SEXO: ( ) M ( ) F DN: ____/_____/____ IDADE: _______ANOS  DATA DA CONSULTA___/___/___ 

NATURALIDADE:__________________________PROCEDÊNCIA:_______________________ RELIGIÃO:_____________________ 

ESCOLARIDADE:_______________________________________________RENDA FAMILIAR:___________________________ 

ESTADO CIVIL:_________________________________________________ 

ENDEREÇO:________________________________________________________________________________________________________ 

COM QUEM RESIDE: _______________________________________________________________________________________________ 

RESPONSÁVEL:____________________________________________________________________________________________________ 

FREQUENTA REDES SOCIAIS? ( ) SIM ( ) NÃO QUAL?_________________________________________________ 
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DADOS CLÍNICOS 

COMORBIDADES:__________________________________________________________________________________________________ 

PESO: ________ KG                               USO DE MEDICAÇÕES:__________________________________________________________ 

ALTURA: __________M                        POSOLOGIA:____________________________________________________________________ 

IMC: __________KG/M2 

VALOR DE REFERÊNCIA (IMC) 

IMC < 22 Kg/ m2 = BAIXO PESO 

IMC entre 22 e 27 Kg/ m2 = Eutrófico 

IMC > 27 Kg/ m2 = Sobrepeso 

PRINCIPAIS ACHADOS CLÍNICOS (HISTÓRIA DE VIDA, EXAME FÍSICO E AVALIAÇÃO DO ESTADO MENTAL): 

 

Assinatura do profissional:________________________________________________________________COREN:_______________________ 
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DOMINIO DO EU DOMINIO DO OUTRO DOMINIO DO MUNDO 

   

Assinatura do profissional:________________________________________________________________COREN:_______________________ 
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PLANO DE CUIDADOS 

 Revele sabedoria pessoal                                    

 Seja transparente 

 Utilize o kit de ferramentas disponíveis  

 A capacidade de dar um passo além 

 Dê o presente do tempo 

 Saibam que a mudança é constante 

NOME:__________________________________________________________________ 

N° DO PRONTUÁRIO:____________________________________DATA ___/___/___         

NECESSIDADES DE SAÚDE RESULTADOS ESPERADOS INTERVENÇÕES DE 

ENFERMAGEM 

RESULTADOS 

OBTIDOS 

    

    

    

    

Assinatura do profissional:______________________________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE E – PROTOCOLO VERSÃO FINAL 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ – UECE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE – CCS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO CUIDADOS CLÍNICOS EM 

ENFERMAGEM E SAÚDE 

DOUTORADO EM CUIDADOS CLÍNICOS EM ENFERMAGEM E SAÚDE 

  

PROTOCOLO DE CONSULTA DE ENFERMAGEM EM SAÚDE MENTAL AO 

ADOLESCENTE 

3. ÂMBITO E FINALIDADE 

1.3 CONTEXTUALIZAÇÃO 

A atenção integral a saúde do adolescente ocorre por meio de ações que possibilitam a escuta, 

satisfaçam suas necessidades e permitam o desenvolvimento de competências e habilidades, com a 

perspectiva de enfrentamento dos problemas diagnosticados e minimização da vulnerabilidade. 

Deste modo, é importante ressaltar que a adolescência é uma fase da vida permeada por diversas 

vulnerabilidades, sendo essas individuais, sociais ou programáticas
1
.  

Considerando essas vulnerabilidades, o enfermeiro atua em conjunto a equipe multiprofissional em 

diversos serviços de saúde, e pode realizar essas ações de melhoria de suas necessidades de saúde 

através da detecção dos problemas e intervenções efetivas e contínuas. 

Nessa perspectiva, a consulta de enfermagem é uma atividade privativa do enfermeiro, que se utiliza 

do método científico para identificar situações de saúde-doença, prescrever e implementar medidas 

de enfermagem que contribuam para a promoção, prevenção, proteção da saúde, recuperação e 

reabilitação do indivíduo. É um processo de prática de enfermagem na perspectiva da concretização 

de um modelo assistencial adequado às condições das necessidades de saúde da população
2
. Sendo 

assim, o objetivo inicial é identificar "o que precisa ser feito" e todos os cuidados seguem 

concentrados em maneiras de envolver a pessoa (e, eventualmente, outros) no encontro desta 

necessidade. Centrando-se sobre o que é absolutamente necessário, o plano de cuidados torna-se 

mais simples e mais elegante
3
. 

1.4 FINALIDADE DO PROTOCOLO DE CONSULTA DE ENFERMAGEM 
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Aplicação do Processo de Enfermagem embasado teoricamente a partir do Tidal Model, com 

execução de intervenções advindas das necessidades de saúde que o adolescente e sua família 

demandam, incentivam mudanças comportamentais, ações de educação em saúde, dentre outras que 

produzam um cuidado clínico holístico, estabelecidas a partir de um plano de cuidados 

individualizado, com vistas à obtenção dos resultados esperados e avaliação das ações realizadas. 

A QUEM SE DESTINA: ENFERMEIROS 

LOCAL: ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA DE 

SAÚDE  

PÚBLICO ALVO: ADOLESCENTES 

INSTRUÇÕES GERAIS: 5) Coletar a história de vida, realizar o exame 

físico e do estado mental.  

 

6) Construir o plano de cuidados elencando: 

 As necessidades de saúde; 

 Os resultados esperados; 

 As intervenções de enfermagem; 

 Avaliar os resultados obtidos; 

 Preencher o plano de cuidados com 

as informações obtidas na consulta 

de acordo com as instruções do 

protocolo; 

 Reavaliar as mudanças no plano de 

cuidados em todas as consultas, 

verificando manutenção ou 

mudanças no plano de cuidados. 

2. ORIENTAÇÕES ACERCA DA APLICAÇÃO DA TIDAL MODEL NA CONSULTA DE 

ENFERMAGEM  
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A filosofia terapêutica prática 

A Teoria da Maré se desenvolveu com ênfase na Teoria de Peplau sobre a relação enfermeiro-

paciente para incluir uma apreciação da natureza caótica de mudança, que é a única verdadeira 

constante. A teoria enfatiza maneiras que os enfermeiros possam ajudar as pessoas que estão sob 

seus cuidados a se tornarem conscientes das pequenas mudanças que estão ocorrendo para eles, 

através deles, como parte de sua realidade cotidiana. Também ressalta formas pragmáticas que as 

pessoas possam aprender o que funciona para eles e porque funciona. Essa sabedoria pessoal 

representa a base da recuperação da pessoa, sendo esse conhecimento utilizado para navegar as 

tempestades metafóricas da viagem de recuperação
6
.      

DOMINIO DO EU, DO MUNDO E DOS OUTROS 

A estrutura teórica do Tidal Model é edificada em torno da pessoa. Isto é, baseado em torno do 

envolvimento no processo de “contar histórias”, o qual as pessoas falam consigo mesmas (domínio 

do eu), compartilham algo da sua história de vida com os outros (domínio do mundo), e promulgam 

o modo de viver suas vidas, influenciando os outros e sendo influenciadas por eles (domínio do 

outro)
7
.  

Um domínio é uma esfera de controle ou influência: um lugar onde a pessoa age ou experimenta os 

aspectos da vida pública ou privada. É o lugar onde alguém vive, como se fosse seu endereço 

residencial, sendo que, esta casa pode ter vários quartos, mas a pessoa não pode ser encontrada em 

cada um desses quartos ao mesmo tempo
7
.  

 Domínio do Eu: é o lugar privado, em que se encontram os pensamentos, sentimentos, 

crenças, valores e ideias que só a pessoa conhece. É nesse mundo privado, a angústia ou a 

dificuldade dos problemas de vida são experimentadas pela primeira vez. As pessoas mantêm 

muito do seu mundo resguardado secretamente, revelando aos outros, apenas o que desejam. 

Esta é a razão do porque muitas pessoas são um mistério para nós, mesmo quando são 

pessoas próximas ou familiares.  O enfermeiro auxilia a pessoa a se sentir mais segura e 

protegida, lidando com seus medos, ansiedades e outras ameaças a sua estabilidade 

emocional, que podem estar relacionados aos problemas específicos do viver. O foco 

principal é desenvolver uma relação de ponte (o qual o profissional apoia a pessoa em 

sofrimento) e a ajuda a desenvolver um plano de autoajuda. Este trabalho torna-se a base do 

desenvolvimento das ideias da pessoa sobre como se sustentar no retorno à vida cotidiana. 

 Domínio do Mundo: Quando as pessoas compartilham aos outros sobre os seus 

pensamentos, sentimentos, crenças ou outras experiências privadas que só elas sabem. É 

nesse domínio em que se concentram os esforços para compreender a pessoa e seus 

problemas de vida, sendo realizada através de uma avaliação holística. É nesse domínio que 

tentamos ajudar a pessoa a começar a identificar e abordar os problemas específicos da vida, 

diariamente. Esses objetivos são alcançados através de dedicadas consultas individuais. 

 Domínio dos Outros: é o lugar onde a pessoa divide sua vida diária com outras pessoas 
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(família, amigos, vizinhos, colegas, etc). É onde ocorrem às relações interpessoais e sociais, 

em que a pessoa pode estar influenciada por outras pessoas e, por sua vez, podem influenciar 

os outros. É quando o planejamento e a execução dos cuidados profissionais e de outras 

formas de apoio acontecem, no entanto, o foco principal do Tidal Model são grupos 

específicos de ferramentas colaborativas (descobrir, compartilhar informações e buscar 

soluções). Ao participar desses grupos, a pessoa desenvolve a consciência do apoio social, 

que pode ser recebido e dado aos outros. Isso se torna a base da apreciação da pessoa sobre o 

valor do apoio mútuo, que pode ser acessado na vida cotidiana. 

Dada ênfase centrada na pessoa, o Tidal Model envolve fazer quatro perguntas ao adolescente
3
.  

1. Por que isso: por que agora? A primeira prioridade do profissional é considerar porque a 

pessoa experimenta esta particular dificuldade de vida agora. O que faz desta experiência 

particularmente significativa, em especial neste momento na vida do adolescente? Isto é visto como 

o principal problema que se apresenta. O foco da atenção é muito sobre o que o adolescente está 

experimentando agora, e o que precisa ser feito agora para resolver, e esperamos resolver, o 

problema. 

2. O que funciona? Profissionais também precisam se perguntar “o que funciona” para o 

adolescente nas presentes circunstâncias? Isto representa o foco centrado no adolescente em 

atendimento. Em vez de usar as técnicas ou métodos terapêuticos que possam ter valores em geral, o 

profissional identifica o que funcionou com o adolescente no passado, ou o que a (o) adolescente 

pensa que pode funcionar agora ou no futuro imediato. Esta parte da filosofia permite uma gama 

mais ampla de possíveis abordagens terapêuticas que prevalece muitas vezes. 

3. O que é a teoria pessoal do adolescente? Precisamos considerar como os adolescentes 

entendem seus problemas, e que teorias ou explicações eles usam em sua própria experiência na 

elaboração desses entendimentos. Na verdade, o enfermeiro deve buscar conhecer quais as 

definições que os adolescentes oferecem para seus problemas. Esta é uma parte vital do modelo 

global. Em vez de oferecer uma explicação ou opinião profissional, na forma de alguma teoria ou 

diagnóstico, o profissional mostra disposição de apreciar o modo como o adolescente compreende a 

sua experiência. Qual é a “teoria pessoal” do adolescente? 

4. Como limitar restrições? Muitas vezes, as intervenções utilizadas em atendimento 

psiquiátrico e tratamento são restritivos e limitantes. Profissionais devem visar também a usar o meio 

menos restritivo de ajudar o adolescente a enfrentar e resolver as suas dificuldades. Muitas vezes, 

embora isso seja tomado como leitura, muita ênfase é colocada dentro do modelo de identificação de 

quão pouco o profissional poderia fazer para ajudar o adolescente, e quanto os adolescentes também 

poderiam fazer para ajudar a trazer mudanças terapêuticas para si próprios. Juntos, estas representam 

a intervenção menos restritiva. 

Para guiar o processo prático do trabalho individual e de grupo, são elencados dez compromissos, 

que enfatizam a importância de um cuidado genuíno centrado no adolescente, respeitando suas 

culturas e crenças, reconhecendo o pertencimento e a afiliação da pessoa como vitais para a sua 

identidade pessoal como ser social.  

Os Dez Compromissos são a essência da prática baseada no Tidal Model. Estes compromissos 
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representam o julgamento final relacionado ao embasamento filosófico, sendo que cada 

compromisso está vinculado a duas competências que o enfermeiro deve ter para facilitar a sua 

atuação. Os compromissos são como uma bússola que guia quando o céu está escuro, a maré está 

alta e temos medo
3
.  

31. Valorizar a voz: a história do adolescente é o começo e final de todo o encontro de ajuda. A 

história do adolescente abrange não apenas a cota de sofrimento, mas também a esperança 

para a sua resolução. Esta é a voz da experiência. Precisamos guardá-la bem, é a voz que 

começa a ajudar o adolescente a se refazer.  

 Escutar ativamente a história do adolescente. 

 Ajudar a registrar tudo o que foi mencionado. 

 

32. Respeite a linguagem: o adolescente desenvolve uma forma única de expressar a história de 

vida, de representar para o outro aquilo que só ela sabe. A linguagem da história, com sua 

gramática incomum e metáforas pessoais, é a forma ideal para iluminar o caminho.  

 Ajudar o adolescente a se expressar sempre em sua própria linguagem;  

 Ajudar o adolescente a descrever suas experiências particulares através do uso de 
histórias pessoais, metáforas, entre outros.  

 

33. Torne-se o aprendiz: o adolescente é o especialista mundial da sua história de vida. 

Podemos começar a aprender alguma coisa do poder dessa história, mas somente se nós nos 

aplicarmos de forma diligente e respeitosa para a tarefa ao se tornar o aprendiz.  

 Desenvolver um plano de cuidados baseado nas necessidades, exigências e desejos 

expressos pelo adolescente. 

 Ajudar a identificar os problemas específicos da sua vida e o que deve ser feito para 
resolvê-los. 

 

34. Utilize o kit de ferramentas disponíveis: a história do adolescente contém numerosos 

exemplos de “o que funcionou” ou “o que pode funcionar” para ele. Estas representam as 

principais ferramentas que podem ser usadas para desbloquear ou construir a história de 

recuperação. 

 Ajudar a pessoa a desenvolver seus conhecimentos sobre o que funciona e o que não 
funciona, em relação aos problemas específicos da sua vida. 

 Identificar o que o adolescente acredita que poderia ser feito por outras pessoas para 
ajuda-lo em suas necessidades de saúde.  

 

35. A capacidade de dar um passo além: o profissional e o adolescente trabalham em conjunto 

para construir uma apreciação do que precisa ser feito “agora”. O primeiro passo é o passo 
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crucial, revelando o poder da mudança e que aponta para o objetivo final da recuperação.  

 Ajudar o adolescente a identificar que tipo de mudança poderia resolver ou afastar as 
necessidades de saúde. 

 Ajudar o adolescente a identificar “agora” o que pode ser feito para alcançar as metas 

desejadas. 

 

36. Dê o presente do tempo: não há nada mais valioso do que o tempo que o profissional e o 

adolescente passam juntos. O tempo é a parteira da mudança. Não há nenhum valor em 

perguntar “Quanto tempo nós temos?” Nós temos todo o tempo que existe. A questão é 

certamente “Como podemos usar esse tempo?”. 

 Sensibilizar o adolescente que o tempo dedicado às necessidades de saúde é 
importante. 

 Reconhecer o valor do tempo que o adolescente dedica ao processo de avaliação e 
cuidados recebidos. 

 

37. Desenvolver a curiosidade genuína: o adolescente é o escritor de sua história de vida, mas 

isso não significa que a história de vida do adolescente é um "livro aberto". Precisamos 

desenvolver formas de expressar interesse genuíno na história como está escrita, uma vez que 

continua a ser escrita: para que possamos entender melhor o contador das histórias. 

 Interessar-se pela história do adolescente pedindo esclarecimentos sobre os assuntos 

importantes, e se necessário, descrever melhor alguns detalhes. 

 Ajudar o adolescente a revelar sua história em seu próprio ritmo. 

 

38. Saibam que a mudança é constante: o Tidal Model assume que a mudança é inevitável, 

pois a mudança é constante. Esta é a história comum para todas as pessoas. A tarefa 

profissional é desenvolver a consciência de como essa mudança está acontecendo, e como 

esse conhecimento pode ser usado para orientar o adolescente a se manter fora de perigo ou 

angústia, voltando para o curso de valorização e recuperação. 

 Ajudar o adolescente a perceber as mudanças em seus pensamentos, sentimentos ou 
ações.  

 Ajudar o adolescente a perceber sobre como ele mesmo, os outros ou determinadas 
situações influenciam essas mudanças. 

 

39. Revelar sabedoria pessoal: o adolescente desenvolveu um armazém poderoso de sabedoria 

na escrita da história de vida. Uma das tarefas-chave para o profissional é ajudar a revelar 

essa sabedoria, que será usado para sustentar o adolescente e para guiar a jornada de 

valorização e recuperação.  
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 Ajudar o adolescente a conscientizar-se sobre seus pontos fortes e fracos. 

 Ajudar o adolescente a desenvolver confiança em si, bem como a capacidade de se 

ajudar. 

 

40. Seja transparente: tanto adolescente e profissional encaram a oportunidade de se tornar uma 

equipe. Se essa relação prosperar, ambos devem encontrar-se dispostos a deixar o outro 

entrar em sua confiança. O profissional está em uma posição privilegiada e deve modelar este 

reforço de confiança sendo transparente em todos os momentos, ajudando o adolescente a 

entender o que está sendo feito e por quê.  

 Assegurar que o adolescente esteja sempre ciente dos propósitos do processo de 
cuidado. 

 Garantir que o adolescente tenha acesso livre aos documentos de avaliação e planos 
de cuidados

4
. 

3. ORIENTAÇÕES ACERCA DA APLICAÇÃO DO PLANO DE CUIDADOS DE 

ENFERMAGEM 

1) Faça em local tranquilo, de preferência silencioso; 

2) Explique que a duração da consulta de enfermagem é variável a depender do indivíduo; 

3) Realize a anamnese, exame físico e psíquico preservando a privacidade; 

4) Oriente o adolescente acerca das intervenções que serão realizadas; 

5) Participe a família ou membros dela durante a consulta, contendo momentos em conjunto e 

individuais; 

6) Preencha o plano de cuidados durante a consulta.  

O espaço físico para a realização da consulta deve conter uma sala de espera acolhedora, agradável e 

confortável para os adolescentes e seus acompanhantes; espaços amplos, ventilados e limpos, de 

preferência que dê para realizar atividades de grupo
7
. 

A consulta de enfermagem ao adolescente deve prever a participação ou não de um familiar 

responsável, respeitando a privacidade e confidencialidade do que acontece durante o atendimento. 

Idealmente, devem existir três momentos na consulta: o adolescente sozinho, com os responsáveis 

sozinhos e com o adolescente e os responsáveis.  

 A entrevista do adolescente sozinho possibilita o estímulo a expor sua percepção do que está 
acontecendo com ele, além de permitir que sejam abordados alguns aspectos sigilosos que 

estejam o preocupando.  

 A entrevista com o responsável é fundamental para o entendimento da estrutura e dinâmica 
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familiar.  

 E a entrevista em conjunto além de elucidar detalhes importantes, auxilia no entendimento 
sobre o que o adolescente sente em relação às mudanças corporais e emocionais, seu 

relacionamento com familiares e seus pares, como utiliza as horas de lazer, expectativas em 

relação ao atendimento e seus planos para o futuro
10

. 

As mensagens devem ser claras e objetivas e as informações técnicas sempre discutidas e 

fundamentadas. A base do relacionamento é o diálogo, sendo o processo de escuta fundamental, 

evitando-se interrupções no atendimento, estando o enfermeiro sempre atento e aberto às expressões 

do adolescente. É não praticar os interrogatórios no levantamento das questões de vida e 

necessidades do adolescente, avançando no processo da consulta sempre em acordo com o 

adolescente, em contínuas trocas que enfoquem as necessidades, interesses e possibilidades, 

respeitando valores, conceitos e mobilizando preconceitos e estereótipos
10

.     

É importante na abordagem ao adolescente se trabalhar com a motivação; espaços e posturas 

favoráveis à expressão de seus valores, conhecimentos, comportamentos, dificuldades e interesses; 

elementos de troca e reflexão que favoreçam o controle da própria vida e de suas necessidades, 

responsabilização e participação mais ampla nas decisões que lhe diz respeito. Também é necessário 

reconhecer a vida do adolescente como um todo, atentando-se aos seus dilemas, ouvindo, apoiando, 

respeitando e acolhendo a partir de princípios como o respeito, a privacidade e a confidencialidade
8
.    

É preciso avaliar as vulnerabilidades, necessidades e problemas do adolescente, abordando seus 

processos sociais e os possíveis riscos; comportamentos e valores nas esferas da sexualidade e 

reprodução; a autoimagem e aceitação corporal; processos psicológicos e emocionais; capacidade de 

negociação, anticoncepção; padrão alimentar; histórico familiar de doenças; atividades físicas e 

habilidades; alterações sistêmicas, higiene, padrão de sono, dentre outros aspectos que surgirem 

durante o atendimento
9
.    

E como estratégia fundamental ao final de cada consulta embasar-se nas qualidades do adolescente, 

como reforço positivo na construção de vínculo e no delineamento do plano de cuidados
5
: 

 Enfatizar os aspectos positivos do adolescente; 

 Incentivar o responsável a mencionar qualidades do adolescente;  

 Compreender como o próprio adolescente reconhece suas qualidades.  

O PLANO DE CUIDADOS está embasado no Processo de Enfermagem, que de acordo com o 

COFEN (2009) quando é realizado em serviços ambulatoriais de saúde, domicílios, escolas, 

associações comunitárias, entre outros, o Processo de Enfermagem corresponde usualmente como a 

Consulta de Enfermagem, que deve ser realizado de modo deliberado e sistemático, organizando-se 

nas cinco etapas inter-relacionadas, interdependentes e recorrentes: coleta de dados, diagnóstico de 

enfermagem, planejamento de enfermagem, implementação e avaliação de enfermagem
11

. 

A coleta de dados é um processo deliberado, sistemático e contínuo, com a finalidade de obter 

informações sobre o adolescente, sua família e coletividade e sobre suas respostas em um dado 

momento do processo saúde-doença, constituindo-se de seus DADOS PESSOAIS e CLÍNICOS.  

O diagnóstico de enfermagem, nomeado no plano de cuidados como NECESSIDADES DE 
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SAÚDE, são os fenômenos de saúde advindos do processo de interpretação e agrupamento dos 

dados coletados, que culminam nas respostas do adolescente e que constituem como base para a 

seleção de ações ou intervenções com as quais se objetiva alcançar os resultados esperados.  

O planejamento de enfermagem é descrito no plano de cuidados através da junção do 

RESULTADO ESPERADO, que se acredita obter, e as intervenções de enfermagem, que serão 

realizadas face às respostas do adolescente em um dado momento do processo de saúde-doença, 

identificadas por meio das necessidades de saúde.   

A implementação das INTERVENÇÕES DE ENFERMAGEM é a realização das ações 

determinadas durante o planejamento e descritas no plano de cuidado no campo intervenções de 

enfermagem, detalhando quais as ações e atitudes devem ser tomadas para o alcance dos resultados 

esperados. 

A avaliação de enfermagem é um processo deliberado, sistemático e contínuo de verificação de 

mudanças nas respostas do adolescente durante o processo de saúde-doença, determinando se foram 

alcançados os resultados esperados e verificando a necessidade de mudanças ou adaptações nas 

etapas do processo de enfermagem, dados alcançados através dos RESULTADOS OBTIDOS. 

O plano individualizado de cuidados é composto por três partes: 

 A primeira refere-se aos dados pessoais e clínicos do adolescente, e é importante que todos os 
itens sejam preenchidos. 

 A segunda parte do instrumento refere-se aos domínios do eu, do outro e do mundo em que o 
adolescente se insere. 

 A terceira parte do instrumento refere-se às necessidades de saúde elencadas, aos resultados 
esperados e as intervenções de enfermagem implementadas no momento da consulta. A 

(re)avaliação do adolescente deverá ser realizada a cada consulta. 

A (re)avaliação consiste na (re)aplicação do processo de enfermagem, checando se houve melhora, 

manutenção ou piora das necessidades de saúde, bem como a necessidade de manter ou incluir novas 

intervenções. 

Não se esquecer de assinar e datar. 

4. REFERÊNCIAS 

22. SILVA, M.A.I.; MELLO, F.C.M.; MELLO, D.F.; FERRIANI, M.G.C.; SAMPAIO, J.M.C.; 

OLIVEIRA, W.A. Vulnerabilidade na saúde do adolescente: questões contemporâneas. Ciência 

& Saúde Coletiva, V.19, n.2, p.619-627, 2014. 

23. COFEN. Resolução nº 544/2017, dispõe sobre a Consulta de Enfermagem. Disponível em:< 

http://www.cofen.gov.br/resoluo-cofen-1591993_4241.html > Acesso em: 04/12/2017. 

24. BARKER, P, BUCHANAN-BARKER, P. The Tidal Model: a guide for mental health 

professionals. New York (EUA): Routledge; 2009. 

25. BARKER, P, BUCHANAN-BARKER, P. El Modelo Tidal: Salud Mental Reivindicación y 

Recuperación. Traducción: Flora del Rio Pedreza. Sevilla: Servicio Andaluz de Salud, 2014. 

26. BRASIL. Conselho Nacional de Ética em Pesquisa. Resolução 466/2012. Diretrizes e normas 

regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos. Brasília: Ministério da Saúde; 2013. 

http://www.cofen.gov.br/resoluo-cofen-1591993_4241.html


177 

 

27. YOUNG, B.B. Using the Tidal Model of Mental Health Recovery to Plan Primary Health Care 

for Women in Residential Substance Abuse Recovery. Issues in Mental Health Nursing, v. 31, 

p.569–575, 2010. 

28. BARKER, P, BUCHANAN-BARKER, P. Tidal Model. Disponível em:<http://www.tidal-

model.com/> Acesso em: 20/08/2018. 

29. BRASIL. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. 

Saúde do adolescente: competências e habilidades / Ministério da Saúde, Secretaria de 

Atenção à Saúde, Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. – Brasília: Editora do 

Ministério da Saúde, 2008. 

30. MANDÚ, E.N.T.; PAIVA, M.S. Consulta de enfermagem e adolescentes. In: Revista 

Adolescer: compreender, atuar e acolher. Disponível em:< 

http://www.abennacional.org.br/revista/cap5.1.html > Acesso em: 04 de junho 2016. 

31. GRILLO, C,F,C.; CADETE, M.M.M.; FERREIRA, R.A.; GUIMARÃES, P.R.; MIRANDA, 

S.M. Saúde do Adolescente. Núcleo de Educação em Saúde Coletiva da Faculdade de Medicina 

- Belo Horizonte: Nescon, UFMG. 76f. 2012. 

32. COFEN. Conselho Federal de Enfermagem. Resolução nº 358/2009, dispõe sobre a 

Sistematização da Assistência de Enfermagem. Disponível em:< 

http://www.cofen.gov.br/resoluo-cofen-3582009_4384.html> Acesso em: 04/06/2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tidal-model.com/
http://www.tidal-model.com/
http://www.abennacional.org.br/revista/cap5.1.html
http://www.cofen.gov.br/resoluo-cofen-3582009_4384.html


178 

 

PLANO DE CUIDADOS 

(instrumento para ser anexado ao prontuário do paciente) 

DADOS PESSOAIS (COLETA DE DADOS)  

 Valorize a voz 

 Respeite a língua 

 Desenvolva a curiosidade genuína 

 Torne-se o aprendiz 

NOME:_______________________________________________________________________PRONTUÁRIO:________________________ 

SEXO: ( ) M ( ) F DN: ____/_____/____ IDADE: _______ANOS  DATA DA CONSULTA___/___/___ 

NATURALIDADE:__________________________PROCEDÊNCIA:_______________________ RELIGIÃO:_______________________ 

FREQUENTA ESCOLA/UNIVERSIDADE/ESCOLA TÉCNICA:__________________________________________________________ 

FONTE E ATIVIDADE GERADORA DE RENDA FAMILIAR:____________________________________________________________ 

TRABALHA (SE SIM, ONDE?)________________________________________________________________________________________    

ESTADO CIVIL:_________________________________________________RESPONSÁVEL:____________________________________ 

ENDEREÇO:________________________________________________________________________________________________________ 

COM QUEM RESIDE: _______________________________________________________________________________________________ 

PRINCIPAIS ATIVIDADES RECREATIVAS: ___________________________________________________________________________ 
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DADOS CLÍNICOS 

COMORBIDADES:__________________________________________________________________________________________________ 

PESO: ________ KG                              USO DE DROGAS (QUAIS?):________________________________________________________ 

ALTURA: __________M                       FREQUÊNCIA:____________________________________________________________________ 

IMC: __________KG/M2 

VALOR DE REFERÊNCIA (IMC) 

IMC < 22 Kg/ m2 Baixo peso 

IMC entre 22 e 27 

Kg/ m2 

Eutrófico 

IMC > 27 Kg/ m2 Sobrepeso 

 

MEDICAÇÕES POSOLOGIA EFEITOS ADVERSOS 
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PRINCIPAIS ACHADOS CLÍNICOS (HISTÓRIA DE VIDA, EXAME FÍSICO E AVALIAÇÃO DO ESTADO MENTAL): 

 

Assinatura do profissional:_______________________________________________________________COREN:______________________ 
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DOMINIO DO EU 

“Evidenciar os pensamentos, sentimentos, 

crenças, valores e ideias relatados pelo 

adolescente.” 

DOMINIO DO MUNDO 

“Identificar e descrever os problemas 

relacionados ao que foi dito pelo 

adolescente no domínio do eu” 

DOMINIO DO OUTRO 

“Relatar sobre as relações interpessoais e 

sociais do adolescente”. 

“Relatos de pessoas que convivem com o 

adolescente.”  

   

Assinatura do profissional:_______________________________________________________________COREN:____________________ 
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PLANO DE CUIDADOS 

 Revele sabedoria pessoal                                    

 Seja transparente 

 Utilize o kit de ferramentas disponíveis  

 A capacidade de dar um passo além 

 Dê o presente do tempo 

 Saibam que a mudança é constante 

NOME:__________________________________________________________________ 

N° DO PRONTUÁRIO:____________________________________DATA ___/___/___         

NECESSIDADES DE SAÚDE RESULTADOS ESPERADOS INTERVENÇÕES DE 

ENFERMAGEM 

RESULTADOS 

OBTIDOS 

    

    

    

    

Assinatura do profissional:________________________________________________________________COREN:_____________________ 
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PLANO DE CUIDADOS 

 Revele sabedoria pessoal                                    

 Seja transparente 

 Utilize o kit de ferramentas disponíveis  

 A capacidade de dar um passo além 

 Dê o presente do tempo 

 Saibam que a mudança é constante 

NOME:__________________________________________________________________ 

N° DO PRONTUÁRIO:____________________________________DATA ___/___/___         

NECESSIDADES DE SAÚDE RESULTADOS ESPERADOS INTERVENÇÕES DE 

ENFERMAGEM 

RESULTADOS 

OBTIDOS 

    

    

    

    

Assinatura do profissional:________________________________________________________________COREN:_____________________ 
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ANEXOS 
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ANEXO – PARECER COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 
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