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RESUMO 

 

A dor no trabalho de parto é uma das repostas de saúde identificadas entre as parturientes, que 

ocorre inicialmente pelas contrações uterinas promovendo o apagamento e a dilatação cervical, 

assim como devido à isquemia uterina resultante da contração das artérias do miométrio. Apesar 

de ser fisiologicamente explicada, também é resultante de experiências de caráter subjetivo e 

individual, sofrendo influências psicológicas, culturais, sociais, ambientais e emocionais. Nesse 

sentido, a enfermagem deve atuar de forma padronizada, por meio da Sistematização da 

Assistência de Enfermagem. Outrossim, na enfermagem, a dor no trabalho de parto é um dos 

diagnósticos de enfermagem classificados na taxonomia da NANDA Internacional que 

necessita de revisões para melhor compreensão pelos enfermeiros e garantia de sua 

permanência dentre os termos padronizados na prática de enfermagem. Dessa forma, com vistas 

a garantir a sua permanência na referida taxonomia e respaldar cientificamente os enfermeiros 

atuantes na prática obstétrica, este projeto tem como objetivo analisar o diagnóstico de 

enfermagem dor no trabalho de parto em parturientes. Trata-se de um estudo metodológico, 

realizado a partir de duas etapas: a análise de conceito e a validação de conteúdo por 

especialistas. Na primeira etapa, a análise do conceito dor no trabalho de parto será 

operacionalizada a partir de uma revisão integrativa com vistas a sumarizar os conhecimentos 

existentes na literatura sobre a dor no trabalho de parto. Na segunda etapa, o conceito revisado 

na etapa anterior será submetido para a análise de 22 enfermeiros especialistas para a validação 

de conteúdo. Os especialistas serão selecionados por meio da plataforma Lattes no portal do 

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), por meio do 

currículo Lattes. Os dados coletados serão tabulados em uma planilha do Microsoft Office 

Excel e submetidos à análise descritiva e inferencial com auxílio do SPSS®. A pesquisa será 

iniciada apenas após parecer favorável do comitê de ética em pesquisa da instituição 

responsável. Os resultados identificados neste estudo serão enviados para o comitê de pesquisa 

da NANDA Internacional para a avaliação da revisão proposta neste estudo, com vistas a 

contribuir com o conjunto de conhecimentos na área obstétrica presente na taxonomia de 

enfermagem. 

Palavras-chave: Enfermagem. Dor do Parto. Diagnóstico de Enfermagem. Trabalho de Parto. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O Trabalho de parto (TP) caracteriza-se pelo processo fisiológico de expulsão do feto, 

placenta e membranas para o exterior do útero, por meio do canal vaginal (BRASIL, 2017). Em 

2018, de acordo com Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos (SINASC) do DATASUS, 

foram realizados no Brasil 1.295.541 partos vaginais, o que corresponde a cerca de 43,9% do 

número total de partos nesse ano (BRASIL, 2020).  

Nesse processo, dentre as respostas de saúde identificadas nas parturientes, destaca-se a 

dor no trabalho de parto. Em ambos os setores, públicos e/ou privados, as gestantes são 

submetidas a um modelo de atenção que torna o parto vaginal uma experiência dolorosa, sendo 

o medo das dores o principal motivo para a escolha da cesárea (DOMINGUES et al., 2014). 

A dor gerada durante o TP ocorre inicialmente pelas contrações uterinas promovendo o 

apagamento e a dilatação cervical, assim como a isquemia uterina resultante da contração das 

artérias do miométrio. Nesse estágio, os impulsos da dor são transmitidos pelo seguimento 

espinhal nervoso T11 e T12 e pelos nervos torácicos acessórios simpático lombar superiores, 

que se originam no corpo uterino e cérvix. Posteriormente, os impulsos da dor são transmitidos 

por meio de S1 e S4 dos seguimentos espinhais nervosos e do sistema parassimpático dos 

tecidos perineais (BRASIL, 2018). 

 A dor no trabalho de parto pode dividir-se em duas fases: visceral, a qual ocorre no 

primeiro estágio, localizando-se na porção inferior do abdômen e irradiando-se para a área 

lombar das costas e coxas, apresentando desconforto nas contrações, desaparecendo no 

intervalo entre essas; e perineal, ocorrendo no segundo estágio, originando-se do estiramento 

dos tecidos do períneo para permitir a passagem do feto, e da tração do peritônio sobre os 

ligamentos útero-cervicais durante a contração (BRASIL, 2018).  

Ressalta-se que a dor no trabalho de parto apesar de ser fisiologicamente explicada, 

também é resultante de experiências de caráter subjetivo e individual, acompanhada de um 

componente psicológico extremamente variável de pessoa para pessoa, sofrendo influências de 

fatores culturais, étnicos, sociais e ambientais na qual estão inseridas as parturientes, com suas 

experiências, expectativas, medos e anseios pré-existentes, além do próprio cansaço físico, 

devendo ser respeitada e aliviada pelos profissionais da saúde (BRASIL, 2018; CADENAS; 

PINO, 2017). 

Nessa perspectiva, a enfermagem está envolvida em toda a assistência das parturientes e 

deve desenvolver seu trabalho baseado em uma linguagem profissional padronizada, que deve 
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ocorrer por meio do Processo de Enfermagem (PE), apoiado na Sistematização da Assistência 

em Enfermagem (SAE). Dentre as etapas do PE, destacam-se os Diagnósticos de Enfermagem 

(DE) que podem ser encontrados na taxonomia da NANDA Internacional (MEDEIROS et al., 

2016; PEREIRA; STUCHI; SENA, 2010).  

A NANDA Internacional propõe à enfermagem uma terminologia padronizada de DE, os 

quais consistem em uma resposta humana a condições de saúde/processos da vida ou a uma 

maior vulnerabilidade a essas respostas humanas em indivíduos, famílias, grupos ou 

comunidades. Ademais, realiza mudanças a cada nova edição com propostas de novos 

diagnósticos e revisões daqueles que já estão na taxonomia. Essas propostas são submetidas a 

uma análise sistemática da NANDA Internacional, a qual incentiva os pesquisadores a darem 

continuidade aos seus estudos com o objetivo de elevar o nível de evidência dos DE, 

contribuindo com o conjunto de conhecimentos da área (HERDMAN; KAMITSURU, 2018). 

Para tanto, orienta a utilização de uma estrutura básica de validação de DE representada 

pela análise de conceito, validação por especialistas e validação clínica (LOPES; SILVA; 

ARAUJO, 2013). Na versão atual da NANDA Internacional, após revisão dos editores da 

taxonomia, alguns diagnósticos apresentaram seus componentes reagrupados, a exemplo do DE 

dor no trabalho de parto. Nesse aspecto, a própria NANDA Internacional recomenda que 

aqueles que estão atualmente sem seus componentes completos deverão ser estudados e 

validados para futura inserção na taxonomia. Assim, caso isso não ocorra, esses diagnósticos 

serão retirados (HERDMAN; KAMITSURU, 2018). 

Diante dessa problemática, surge como necessidade analisar o conceito do diagnóstico 

dor no trabalho de parto, seus componentes (características definidoras e fatores relacionados), 

e posteriormente, validar seu conteúdo, pois, caso não seja pesquisado poderá ser retirado da 

taxonomia da NANDA-I (HERDMAN; KAMITSURU, 2018), entretanto, esse diagnóstico é 

fundamental para a assistência obstétrica. 

Outrossim, destaca-se que os resultados identificados nesta pesquisa, além de 

contribuírem para a fundamentação terminológica da taxonomia da NANDA-I,  auxiliará 

também no processo de raciocínio diagnóstico dos enfermeiros atuantes na prática clínica 

obstétrica, tendo-se em vista que a dor no trabalho de parto é uma resposta de saúde prevalente 

nas parturientes, as quais apresentam os maiores níveis de intensidade de dor com escore entre 

7 e 8,  mostrando que a dor na fase ativa da dilatação do trabalho de parto é de elevada 

intensidade, portanto, requer estudos que elevem seu nível de evidência enquanto terminologia 

e que garanta a identificação dos fatores relacionados à sua ocorrência (NILSEN; SABATINO; 

LOPES, 2011; SANTANA; GALLO; MARCOLIN; QUINTANA, 2010). 
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Aponta-se como hipótese que existem fatores relacionados que podem influenciar na 

presença da dor no parto, como: medo, ansiedade, depressão, sofrimento emocional, tensão, 

recursos insuficientes para alívio da dor, fadiga, desmotivação para o parto e a maternidade, 

experiências anteriores ruins, e uso de drogas para induzirem/aumentarem as contrações 

uterinas. Diante do exposto, levanta-se como questionamentos: qual é o conhecimento existente 

na literatura sobre os componentes (características definidoras, fatores relacionados e atributos 

essenciais) do diagnóstico de enfermagem dor no trabalho de parto? Qual é a opinião dos 

especialistas sobre os componentes do diagnóstico dor no trabalho de parto identificados na 

literatura?  

 

  



7 
 

2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivos gerais  

 

Analisar o diagnóstico de enfermagem dor no trabalho de parto em parturientes.  

 

2.2 Objetivos específicos  

 

- Sintetizar o conhecimento presente na literatura acerca do conceito dor no trabalho de 

parto; 

- Construir uma nova versão do diagnóstico de enfermagem dor no trabalho de parto 

conforme a NANDA Internacional; 

- Validar o conteúdo da nova versão do diagnóstico de enfermagem dor no trabalho de 

parto com especialistas.  
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1 Tipo de estudo  

 

Trata-se de um estudo metodológico, o qual envolve a investigação de atributos 

presentes no conceito dor no trabalho de parto (MELO et al., 2017).  

Para tanto, este estudo será subdivido em duas etapas: a primeira etapa será uma 

análise do conceito dor no trabalho de parto; e a segunda, a validação de conteúdo do 

diagnóstico de enfermagem dor no trabalho de parto (LOPES; SILVA; ARAÚJO, 2013). 

 

3.2 Etapa 1: Análise do conceito dor no trabalho de parto 

 

Na etapa de análise de conceito será identificada a definição do diagnóstico (atributos 

essenciais), os fatores relacionados (antecedentes) e as características definidoras 

(consequentes) do DE dor no trabalho de parto (LOPES; SILVA; ARAÚJO, 2013).  

Para a realização da análise de conceito serão utilizados oito passos descritos por 

Walker e Avant (2005). No primeiro passo, a seleção do conceito será composta pelo DE dor 

no trabalho de parto, sendo de grande relevância para a prática obstétrica e que se apresenta 

atualmente incompleto. O segundo passo, consiste na determinação dos objetivos da análise, a 

qual objetiva-se revisar um conceito da área da enfermagem que apresenta inconsistências e 

que se encontra atualmente incompleto na taxonomia da NANDA-I.  No terceiro, será realizada 

a identificação dos possíveis usos do conceito, com vistas a obter amplos resultados que 

abordem o conceito em questão (MOYSÉS, 2014). 

O quarto passo diz respeito à determinação dos atributos críticos ou essenciais, no qual 

a partir da extração de palavras ou termos que representam a essência do conceito, serão 

denominados os atributos críticos e definidores do rótulo diagnóstico. No quinto, será 

desenvolvido um caso modelo com todos os atributos definidores essenciais, e no sexto serão 

apresentados casos semelhantes ou contrários ao de interesse, com a finalidade de fornecer 

exemplos do que não representa o conceito em questão.  

No sétimo serão identificados os antecedentes (eventos necessários para a ocorrência 

do conceito) e os consequentes (resultado da presença do conceito). Por último, o oitavo passo 

definirá as referências empíricas, em que os antecedentes e consequentes poderão ser 

mensurados na prática (ANDRIOLA, 2016; MEDEIROS, 2016; MOYSÉS 2014; WALKER; 

AVANT, 2005).  
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Destarte, para se operacionalizar a realização dos referidos passos da análise de 

conceito será realizada uma revisão integrativa na literatura.  

 

3.2.1 Revisão integrativa da literatura  

 

Para a realização da revisão integrativa da literatura serão utilizadas as cinco etapas 

descritas por Whittemore e Knafl (2005), com a finalidade de reunir e sintetizar os resultados 

das pesquisas sobre a dor no trabalho de parto, de maneira sistemática e ordenada.  

A primeira etapa de identificação do problema terá como questões de pesquisa: “quais 

os atributos do diagnóstico de enfermagem dor no trabalho de parto são capazes de defini-lo?” 

“quais os antecedentes e os consequentes desse diagnóstico?” e “quais são as definições 

operacionais e conceituais dos antecedentes e consequentes?” O objetivo da revisão será 

sintetizar o conhecimento presente na literatura acerca do conceito dor no trabalho de parto. 

Na segunda etapa será realizada uma busca na literatura, sendo utilizado um protocolo 

com o planejamento da revisão composto pelos seguintes itens: temática da revisão, objetivo, 

questão norteadora, bases de dados utilizadas, palavras-chave e seus cruzamentos, critérios de 

inclusão/exclusão, estratégias para avaliação, análise e síntese dos estudos. Protocolo 

apresentado no anexo A.  

A busca será realizada nas bases de dados: Cumulative Index to Nursing and Allied 

Health Literature (CINAHL), SciVerse Scopus, Web of Science, National Library of Medicine 

and Nattional Institutes of Health (PUBMED) e Science Direct, por meio do portal de 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), a partir  do acesso à 

Comunidade Acadêmica Federada (CAFe). Para a busca, as bases serão acessadas 

simultaneamente por três discentes de enfermagem, previamente treinadas para a busca e 

seleção dos artigos em computadores distintos, conferindo maior autenticidade ao processo de 

seleção dos estudos.  

Serão empregadas as palavras-chave indexadas no Medical Subject Headings (MeSH), 

e os operadores booleanos “AND” ou “OR”, para a composição dos cruzamentos. Como 

critérios de inclusão na seleção dos artigos serão utilizados os estudos completos disponíveis 

nas bases de dados selecionadas, nos idiomas português, inglês ou espanhol e que abordem 

sobre a dor no trabalho de parto. Os critérios de exclusão da busca serão os editoriais, cartas ao 

editor, resumos e revisões integrativas.  

Dessa forma, na terceira etapa de avaliação dos dados para a seleção dos artigos, serão 

lidos os títulos e os resumos, e quando ambos não forem elucidativos, será realizada uma leitura 
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flutuante do texto completo de forma individual por cada colaboradora, com vistas à seleção 

dos estudos. Posteriormente, será realizado um consenso entre ambas, para a decisão dos artigos 

inclusos ou descartados na amostra (WHITTEMORE; KNAFL, 2005). 

Na quarta etapa de análise dos dados, após a leitura dos estudos e apreciação criteriosa, 

será realizada a extração dos elementos pertinentes, a partir do instrumento presente no anexo 

B, que contém a caracterização dos artigos com autor/ano, área da pesquisa, país, idioma, tipo 

de estudo/nível de evidência, atributos essenciais, antecedentes clínicos, consequentes, 

definições conceituais e definições operacionais. A última etapa é composta pela apresentação 

final dos resultados identificados e agrupados (WHITTEMORE; KNAFL, 2005).  

Após a revisão na literatura/análise de conceito, o diagnóstico de enfermagem dor no 

trabalho de parto será estruturado conforme recomendação da NANDA Internacional, sendo 

sintetizados em um quadro a definição do diagnóstico, as características definidoras, os fatores 

relacionados, as condições associadas e as populações em risco. 

 

  3.3 Etapa 2: validação de conteúdo do diagnóstico de enfermagem dor no trabalho de 

parto  

 

Nessa etapa, para a validação do conteúdo do diagnóstico de enfermagem, oriundo da 

análise de conceito, serão selecionados especialistas com experiência clínica e conhecimento 

teórico (LOPES; SILVA; ARAÚJO, 2013) na área obstétrica e/ou em diagnósticos de 

enfermagem. 

A validação realizada pelos especialistas terá por finalidade a inclusão, exclusão ou 

reformulação da definição do rótulo diagnóstico, fatores relacionados e características 

definidoras do diagnóstico de enfermagem dor no trabalho de parto (GUEDES, 2011).  

 

3.3.1 População, amostra e amostragem 

 

A população será composta por enfermeiros especialistas na área obstétrica e/ou em 

diagnósticos de enfermagem residentes no Brasil. Para a estimativa do cálculo amostral, o 

número de especialistas será determinado pela fórmula n = Zα2 * P * (1 - P)/ e² (LOPES; SILVA; 

ARAÚJO, 2012), em que Zα2 (1,96) se refere ao nível de confiança adotado, P representa a 

proporção esperada de especialistas indicando a adequação de cada item, que será de 85%, e “e” 

representa a diferença de proporção aceitável em relação ao que seria esperado, que será de 15%. 
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Dessa maneira, aplicando a fórmula, para um estudo com 95% de confiança, serão recrutados 

22 especialistas.  

 Como critérios de inclusão, serão selecionados enfermeiros especialistas na área 

obstétrica e/ou em diagnósticos de enfermagem residentes no Brasil. Serão excluídos aqueles 

especialistas que não informarem o e-mail no texto do currículo Lattes. O processo de seleção 

ocorrerá a partir de uma busca na plataforma Lattes no portal do Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), por meio do currículo Lattes, no modo 

assunto, com palavras-chave obstetrícia AND diagnósticos de enfermagem.  

A amostragem será por conveniência, destarte, contribuirão com o estudo aqueles se 

mostrarem acessíveis por meio do e-mail ou disponíveis no período requerido. Portanto, à 

medida que os especialistas forem aceitando participar da pesquisa, serão enviados os 

instrumentos de coleta (FREITAG, 2018) até atingir o número amostral estimado acima. 

 

3.3.2 Procedimento para a coleta de dados e instrumento 

 

Após a seleção dos especialistas, serão enviadas cartas convite individuais por e-mail, 

onde terão somente um remetente e um destinatário, garantindo sigilo dos seus dados de 

contato, relatando sobre o objetivo do estudo, método de coleta, e convidando-os para contribuir 

com a pesquisa, informando-os que antes de responderem ao instrumento do pesquisador 

disponibilizado em ambiente virtual, será enviado o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE) em anexo em e-mail no formato Portable Document Format (PDF), após 

aceitarem participar da pesquisa.  

Aos especialistas que desejarem contribuir com o estudo deverá ser feita a leitura do 

TCLE, e caso aceitem participar deverão imprimi-lo, assiná-lo fisicamente e devolvê-lo para o 

pesquisador, por meio do e-mail. Em seguida, após o recebimento do TCLE assinado, será 

enviado o instrumento de coleta de dados para preenchimento do formulário. No cabeçalho do 

instrumento, o participante será informado previamente sobre o teor de seu conteúdo, antes de 

responder as perguntas. 

O instrumento será formatado no Google formulário e será composto por duas partes: 

(1) caracterização geral dos especialistas e (2) e proposta de nova estrutura do DE dor no 

trabalho de parto, comtemplando os itens: definição do rótulo; fatores relacionados/populações 

em risco/condições associadas; e características definidoras, com as suas definições conceituais 

e operacionais. Esse instrumento está representado no anexo C.  
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Após preencher os dados relativos à sua caracterização, os juízes devem preencher em 

cada item o escore que julgam condizente com o componente supracitado, disposto em cinco 

escores. Dessa forma, o escore zero (0) indicará que o item não está adequado; no um (1), se 

encontrará muito pouco adequado; no dois (2), estará de algum modo adequado, no três (3), 

estará consideravelmente adequado, e no quatro (4), o item se apresentará adequado.  

Posteriormente ao preenchimento do instrumento on-line, os juízes enviarão 

eletronicamente suas respostas. Após o preenchimento do instrumento, o pesquisador realizará 

o download dos dados coletados para computador local de modo a apagar todo e qualquer 

registro da plataforma virtual utilizada. Ressalta-se que os participantes serão relembrados 

quinzenalmente sobre a avaliação do instrumento, sendo disponibilizado de 30 a 60 dias para a 

entrega do instrumento preenchido. 

 

3.3.3 Organização e análise dos dados 

 

Os dados oriundos dessa pesquisa serão compilados em uma planilha do Microsoft 

Office Excel e submetidos à análise estatística pelo cálculo do IVC, que medirá a proporção de 

juízes que concordam com os itens expostos na análise de conteúdo, permitindo analisar cada 

item individualmente e depois o instrumento como um todo (ALEXANDRE; COLUCI, 2011). 

Os itens adequados deverão apresentar IVC igual ou superior a 0,8, considerando o p-valor > 

0,05. 

 

3.4 Aspectos éticos 

 

Em obediência à Resolução 466/2012 (BRASIL, 2012), definidora das diretrizes e das 

normas regulamentadoras da pesquisa envolvendo seres humanos, o projeto de pesquisa será 

submetido à análise pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade do Estado do Rio 

Grande do Norte, e apenas será iniciado após parecer favorável. 

Destaca-se que será garantida aos especialistas a escolha em participar da pesquisa, 

inclusive, caso decida desistir de participar da pesquisa ou de responder algum questionamento, 

não haverá a necessidade de nenhuma justificativa para essa ação. Ainda, será disponibilizado 

o TCLE em duas vias para assinatura prévia, bem como será mantida a sua integridade no 

tocante ao sigilo sobre as informações colhidas, não sendo expressas identificações na 

publicação dos dados. 
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Os indivíduos serão submetidos a riscos mínimos, como possível fadiga mental ao 

analisar a proposição sobre o diagnóstico dor no trabalho de parto. Entretanto, esse risco será 

minimizado pelo intervalo de tempo concedido para a avaliação (30 a 60 dias), sendo 

assegurada indenização e ressarcimento caso seja comprovado algum dano oriundo da 

realização da pesquisa. 

 Os riscos referentes ao meio virtual poderão ser de compartilhamento de dados pessoais 

através da utilização de listas que permitam a identificação dos convidados e visualização dos 

seus dados de contato, além de plataformas que possam utilizar informações pessoais por meio 

de robôs para compartilhamento de informações. Todavia, apesar das limitações, esses riscos 

serão minimizados por: qualquer e-mail enviado aos participantes só poderá ter um remetente 

e um destinatário, para o controle dos mesmos estes serão identificados por códigos, e após o 

preenchimento do instrumento, o pesquisador realizará o download dos dados coletados para 

um computador local de modo a apagar todo e qualquer registro da plataforma virtual utilizada, 

visando garantir o sigilo dos dados de cada participante. Além disso, ressalta-se que as políticas 

de privacidade das plataformas utilizadas foram lidas pelo pesquisador responsável, de maneira 

a assegurar todos os aspectos éticos desta pesquisa.   

Ressalta-se que essa pesquisa propiciará benefícios indiretos para os participantes, uma 

vez que fomentará o conhecimento da enfermagem, a partir da atualização de um termo próprio 

da enfermagem. Além de contribuir para prática clínica e assistencial dos mesmos atuantes 

nessa área.  
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4 CRONOGRAMA  
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  5 ORÇAMENTO  

   

DESPESAS 
QUANTIDADE 

VALOR 

INDIVIDUAL 

VALOR 

TOTAL 
 R$ R$ 

Material de consumo 

Resmas de papel A4 10 15,00 150,00 

Cartucho preto para impressora HP 06 50,00 300,00 

Fichário 03 20,00 60,00 

Caneta 20 2,00 40,00 

Materiais permanentes 

Impressora 01 500,00 500,00 

Computador 01 2.000,00 2.000,00 

Outros serviços de Terceiros: Pessoa Física 

Correção de redação do relatório 

final e dos artigos para publicação 
02 200,00 400,00 

Subtotal 2.787,00 3.450,00 

Total 3.450,00 

 

Os valores apresentados no orçamento acima descritos serão de inteira 

responsabilidade dos pesquisadores responsáveis. Os profissionais participantes deste estudo 

não terão nenhuma despesa referente a esta pesquisa. 
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  6 RESULTADOS DO ESTUDO E DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 

    

 Os resultados provenientes deste projeto de pesquisa subsidiarão o processo de trabalho 

da enfermagem obstétrica com elementos relevantes e de interesse em sua prática profissional, 

além de fornecer dados para o reconhecimento precoce do DE dor no trabalho de parto. 

 Ressalta-se que os resultados identificados neste estudo serão enviados para o comitê de 

pesquisa da NANDA-I para submissão ao processo de avaliação da revisão do DE dor no 

trabalho de parto, com vistas a elevar seu nível de evidência enquanto terminologia e garantir 

a identificação dos fatores relacionados à sua ocorrência, contribuindo com o conjunto de 

conhecimentos da área obstétrica e auxiliando no processo de raciocínio diagnóstico dos 

enfermeiros atuantes nesta prática clínica. Além disso, serão enviados aos enfermeiros 

participantes da coleta de dados, e submetidos a publicações em revistas científicas nacionais e 

internacionais pertinentes à temática, bem como apresentações em eventos científicos na 

enfermagem.   
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ANEXO A – Protocolo da revisão integrativa da literatura. 

PROTOCOLO DA REVISÃO INTEGRATIVA DA LITERATURA  

Temática:  

1) Objetivo:  

2) Questões norteadoras   

3) Estratégias para a busca dos artigos 

3.1 Base de dados 

 

3.2 Descritores e palavras chave  

3.2.1 MeSH (Medical Subject Headings) 

1.  

2.  

3.3 Cruzamentos 

Cruzamento 01: 

Cruzamento 02:  

Cruzamento 03:  

4) Seleção dos estudos:  

4.1 Critérios de inclusão  

4.2 Critérios de exclusão 

5) Estratégia para extração dos dados 

6) Avaliação dos estudos inclusos 

7) Estratégia para interpretação e síntese dos dados 
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ANEXO B- Instrumento para extração dos dados da revisão integrativa.  

INSTRUMENTO PARA A EXTRAÇÃO DOS DADOS DA REVISÃO INTEGRATIVA DA 

LITERATURA DO DIAGNÓSTICO DE ENFERMAGEM DOR NO TRABALHO DE PARTO 

Autores/Ano Área País Idioma Tipo de estudo/Nível de 

evidência 

     

Atributos essenciais Antecedentes 

clínicos 

Consequentes Definições 

conceituais 

Definições 

operacionais 

     

  



23 
 

ANEXO C- Instrumento de coleta de dados para a coleta com os especialistas para a validação 

de conteúdo do diagnóstico de enfermagem dor no trabalho de parto.  

 

1. CARACTERIZAÇÃO DOS ESPECIALISTAS 

1.1 Sexo: 1. ( ) Feminino 2. ( ) 

Masculino 

1.2 Idade (anos): 

1.3 Estado em que reside: 

1.4 Ocupação atual: 1. ( ) Assistência 2. ( ) Gerência 3. ( ) Pesquisa 4. ( ) Ensino 5. ( ) 

Outro  

1.5 Qualificação profissional: 1. ( ) Especialização 2. ( ) Residência 3. ( ) Mestrado 

acadêmico 4. ( ) Mestrado profissional 5. ( ) Doutorado 6. ( ) Graduação 7. ( ) Outro 

1.6 Tempo de formação profissional (em anos): 

1.7 Área de atuação profissional (temática):  

 

Leia as questões referentes aos componentes do diagnóstico de enfermagem dor no 

trabalho de parto, e em seguida, marque o escore que julgar condizente. Considere que no escore 

zero (0) o item não está adequado, escore um (1), o item está pouco adequado, escore dois (2), 

o item está de algum modo adequado, três (3), o item está consideravelmente adequado, e quatro 

(4), o item está adequado.  

Lembre-se: O termo adequado significa apropriado/correto no que tange ao 

identificado na literatura e na prática clínica. A definição conceitual descreverá o significado 

do fator relacionado e a definição operacional descreverá como esse fator relacionado deverá 

ser mensurado na prática clínica. O diagnóstico de enfermagem em questão foi construído tendo 

como base a clientela de mulheres em trabalho de parto. Se houver sugestões sobre algum item, 

o senhor (a) poderá escrever no final do instrumento.  

 

2. A definição do rótulo do diagnóstico de enfermagem Dor no trabalho de parto está adequada? 

Marque a opção mais adequada considerando os escores (0-4). 

Definição da dor no trabalho de parto 

Definição 

Definição da literatura: 

( ) 0 ( ) 1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 

Definição da NANDA Internacional: 

( ) 0 ( ) 1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 

Sugestões: 
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No quadro abaixo estão listados os fatores relacionados, características definidoras e 

suas definições conceituais e operacionais identificados na literatura, referentes ao diagnóstico 

de enfermagem dor no trabalho de parto. Estes fatores relacionados estão adequados para o 

diagnóstico de enfermagem dor no trabalho de parto? Estas características definidoras estão 

adequadas para o diagnóstico de enfermagem dor no trabalho de parto? As definições 

conceituais e operacionais estão adequadas para cada fator relacionado e característica 

definidora correspondente? Marque a opção mais adequada considerando os escores (0-4). 

Fatores relacionados 

Nome do fator relacionado 

( ) 0 ( ) 1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 

Definição conceitual: 

( ) 0 ( ) 1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 

Definição operacional: 

( ) 0 ( ) 1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 

Sugestões: 

Características definidoras 

Nome da característica definidora 

( ) 0 ( ) 1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 

Definição conceitual: 

( ) 0 ( ) 1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 

Definição operacional: 

( ) 0 ( ) 1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 

Sugestões: 

 

Existem fatores relacionados que deveriam ser acrescidos ao diagnóstico de enfermagem Dor 

no trabalho de parto? Se sim, expresse o nome do fator relacionado e sua justificativa.  

Sugestão de inclusão de outros fatores relacionados Justificativa 

  

 

Existem características definidoras que deveriam ser acrescidas ao diagnóstico de enfermagem 

Dor no trabalho de parto? Se sim, expresse o nome da característica definidora e sua 

justificativa.  
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Sugestão de inclusão de outras características 

definidoras  

Justificativa 

  

 

A inclusão do diagnóstico de enfermagem Dor no trabalho de parto na taxonomia da NANDA 

Internacional é adequada? Marque com um X a opção mais adequada considerando os escores 

(0-4).  

( ) 0 ( ) 1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 

Sugestões:__________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

A partir do exposto, a disposição do diagnóstico de enfermagem Dor no trabalho de parto no 

domínio 12 (conforto) e na classe 1 (conforto físico) está adequada? Marque com um X a opção 

mais adequada considerando os escores (0-4). 

( ) 0 ( ) 1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 

Sugestões:__________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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ANEXO D – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE. 

 

 

Governo do Estado do Rio Grande do Norte 

Secretaria de Estado da Educação e da Cultura – SEEC 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

Campus Avançado de Caicó – CAC 

Curso de graduação em Enfermagem 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

 

Esclarecimentos 

 

Este é um convite para você participar da pesquisa “Análise do diagnóstico de 

enfermagem dor no trabalho de parto” coordenada pelo (a) Profª. Dra. Jéssica Dantas de 

Sá Tinôco que segue as recomendações das resoluções 466/12 e 510/16 do Conselho Nacional 

de Saúde e suas complementares. Sua participação é voluntária, o que significa que você poderá 

não responder qualquer questão, sem necessidade de explicação ou justificativa para tal, 

podendo desistir a qualquer momento, retirando seu consentimento sem que isso lhe traga 

nenhum prejuízo ou penalidade.  

Caso decida aceitar o convite, será submetido ao seguinte procedimento: preenchimento 

de formulário sobre a avaliação de conteúdo dos componentes do diagnóstico de enfermagem 

dor no trabalho de parto, cuja responsabilidade de aplicação é de discentes, graduandos de 

enfermagem, do Campus Avançado de Caicó, da Universidade do Estado do Rio Grande do 

Norte. Todas as informações obtidas serão sigilosas, entretanto, os dados serão divulgados em 

congressos ou publicações científicas, mas seu nome não será identificado em nenhum 

momento. As informações coletadas serão organizadas em banco de dados em programa 

estatístico e analisadas a partir de técnicas de estatística descritiva e inferencial. 

Essa pesquisa tem como objetivo geral: “Analisar o diagnóstico de enfermagem dor no 

trabalho de parto em parturientes”. E como objetivos específicos: sintetizar o conhecimento 

presente na literatura acerca do conceito dor no trabalho de parto; construir uma nova versão 

do diagnóstico de enfermagem dor no trabalho de parto conforme a NANDA Internacional; e 

Pág. 01/04 
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validar o conteúdo da nova versão do diagnóstico de enfermagem dor no trabalho de parto com 

especialistas. 

O benefício desta pesquisa é a possibilidade fomentar o conhecimento da enfermagem 

a partir do aprimoramento da fundamentação terminológica da taxonomia da NANDA-

Internacional, além de auxiliar no processo de raciocínio diagnóstico dos enfermeiros atuantes 

na prática clínica obstétrica.  

A pesquisa não oferece risco à sua integridade física, entretanto, o risco mínimo que o 

participante da pesquisa estará exposto será de possível fadiga mental ao avaliar o instrumento. 

Esse risco será minimizado mediante intervalo de tempo considerável para preenchimento do 

instrumento em um período de até 60 dias.  

Com relação aos riscos referentes ao meio virtual que podem ocorrer por meio do 

compartilhamento de dados pessoais, através da utilização de listas que permitam a sua 

identificação e/ou visualização dos seus dados de contato, além de plataformas que possam 

utilizar informações pessoais por meio de robôs para compartilhamento de informações. Para 

minimização desses riscos, qualquer e-mail que lhe for enviado só poderá ter um remetente e 

um destinatário, sendo identificado por um código. Após o preenchimento do instrumento, o 

pesquisador realizará o download dos dados coletados para um computador local de modo a 

apagar todo e qualquer registro da plataforma virtual utilizada, visando garantir o sigilo dos 

seus dados. Além disso, as políticas de privacidades das plataformas utilizadas foram lidas pelo 

pesquisador responsável, de maneira a lhe assegurar todos os aspectos éticos desta pesquisa. 

Além disso, será garantido o anonimato/privacidade do participante na pesquisa, onde 

não será preciso colocar o nome do mesmo; para manter o sigilo e o respeito ao participante da 

pesquisa, apenas a discente bolsista do projeto, aplicará o questionário e somente esse discente 

e o pesquisador responsável poderá manusear e guardar os questionários; sigilo das informações 

por ocasião da publicação dos resultados, visto que não será divulgado dado que identifique o 

participante; e garantia que o participante se sinta a vontade para responder aos questionários. 

Ao final da pesquisa, serão feitos downloads dos dados coletados e do TCLE para um 

dispositivo eletrônico local, apagando todo e qualquer registro de qualquer plataforma virtual, 

ambiente compartilhado ou nuvem, e guardados por no mínimo cinco anos sob a 

responsabilidade da pesquisadora responsável Jéssica Dantas de Sá Tinôco, no Departamento 

de enfermagem de Caicó, a fim de garantir a confidencialidade, a privacidade e a segurança das 

informações coletadas, e a divulgação dos resultados será feita de forma a não identificar os 

participantes e o responsável. Pág. 02/04 
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Você ficará com uma via original deste TCLE, ressaltando-se a importância de guardar 

em seus arquivos uma cópia deste documento eletrônico, e toda a dúvida que você tiver a 

respeito desta pesquisa, poderá perguntar diretamente para o pesquisado Profa. Dra. Jéssica 

Dantas de Sá Tinôco, da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte/RN, Campus Caicó, 

no endereço Av. Rio Branco, nº725, Centro, CEP 59300000– Cidade de Caicó – RN. Tel. (84) 

3421-6513/ 3421-4837.  

Dúvidas a respeito da ética desta pesquisa poderão ser questionadas ao Comitê de Ética 

em Pesquisa (CEP-UERN) – Faculdade de Medicina da UERN - Rua Miguel Antônio da Silva 

Neto s/n - Aeroporto. Home page: http://www.uern.br - e-mail: cep@uern.br – CEP: 59607-

360 - Mossoró –RN Tel: (84) 3312-7032.  

Se para o participante houver gasto de qualquer natureza, em virtude da sua participação 

nesse estudo, é garantido o direito a indenização (Res. 466/12 II.7) – cobertura material para 

reparar dano – e/ou ressarcimento (Res. 466/12 II.21) – compensação material, exclusivamente 

de despesas do participante e seus acompanhantes, quando necessário, tais como transporte e 

alimentação – sob a responsabilidade da pesquisadora Jéssica Dantas de Sá Tinôco.  

Não será efetuada nenhuma forma de gratificação por sua participação. Os dados 

coletados farão parte do nosso trabalho, podendo ser divulgados em eventos científicos e 

publicados em revistas nacionais ou internacionais. O pesquisador estará à disposição para 

qualquer esclarecimento durante todo o processo de desenvolvimento deste estudo. Após todas 

essas informações, agradeço antecipadamente sua atenção e colaboração.  

Para assinatura do TCLE, você deverá imprimir este documento, assiná-lo e devolvê-lo, 

de preferência com sua assinatura digital para o e-mail do discente pesquisador 

(rayonaramedeiros@alu.uern.br). Posteriormente lhe será enviado um e-mail contendo o link 

no formato Google formulário, para apreciação e preenchimento do instrumento.  

 

Consentimento Livre 

Concordo em participar desta pesquisa “Análise do diagnóstico de enfermagem dor no trabalho 

de parto”. Declarando, para os devidos fins, que fui devidamente esclarecido quanto aos 

objetivos da pesquisa, aos procedimentos que serei submetido (a) e aos possíveis riscos que 

possam advir de tal participação. Foram garantidos a mim esclarecimentos que venham a 

solicitar durante a pesquisa e o direito de desistir da participação em qualquer momento, sem 

que minha desistência implique em qualquer prejuízo a minha pessoa ou a minha família. 

Autorizo assim, a publicação dos dados da pesquisa, a qual me garante o anonimato e o sigilo 

dos dados referentes à minha identificação. 
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Caicó, ______/_______/_______.  

 

__________________________________________ 

                 Assinatura do Pesquisador  

 

___________________________________________ 

                Assinatura do Participante 

 

Prof. Dra. Jéssica Dantas de Sá Tinôco (Orientador da Pesquisa – Pesquisadora 

Responsável) - Curso de Enfermagem da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – 

UERN, Campus Caicó, no endereço Av. Rio Branco, nº725, Centro, CEP 59300000– Cidade 

de Caicó – RN. Tel. (84) 3421-6513/ 3421-4837.  

Comitê de Ética em Pesquisa (CEP-UERN) - Faculdade de Medicina da UERN - Rua Miguel 

Antônio da Silva Neto s/n - Aeroporto. Home page: http://www.uern.br - e-mail: cep@uern.br 

– CEP: 59607-360 - Mossoró –RN Tel: (84) 3312-7032.  
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