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Dizem que antes de um rio entrar no mar, ele 
treme de medo. Olha para trás, para toda jornada 
que percorreu, para os cumes, as montanhas, 
para o longo caminho sinuoso que trilhou através 
de florestas e povoados, e vê à sua frente um 
oceano tão vasto, que entrar nele nada mais é do 
que desaparecer para sempre. Mas não há outra 
maneira. O rio não pode voltar. Ninguém pode 
voltar. Voltar é impossível na existência. O rio 
precisa se arriscar e entrar no oceano. Somente 
ao entrar no oceano o medo irá desaparecer, 
porque apenas então o rio saberá que não se trata 
de desaparecer no oceano, mas de tornar-se 
oceano.  

(Osho) 
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RESUMO 
 

Objetivo: Desenvolver e avaliar a qualidade de um aplicativo móvel de 
apoio à decisão clínica do enfermeiro acerca dos cuidados de prevenção 
de lesões de pele de recém-nascidos internados em unidade neonatal. 
Método: Pesquisa metodológica, quantitativa, desenvolvida de junho de 
2017 a janeiro de 2019, em quatro etapas. Na primeira etapa, foi 
realizada uma revisão integrativa de literatura com o objetivo de 
identificar evidências científicas sobre cuidados de prevenção de lesões 
de pele em recém-nascidos internados em unidade neonatal. Foram 
feitas duas buscas nas bases de dados Cochrane, Medline, Lilacs e 
Bdenf. Na segunda etapa foi operacionalizada a validação de conteúdo 
por comitê de experts, composto por cinco enfermeiras com experiência 
no tema do estudo, a fim de determinar a validade de conteúdo de 
domínios, itens e intervenções de enfermagem para prevenir lesões de 
pele em recém-nascidos internados em unidade neonatal, considerando-
se o Índice de Validade de Conteúdo mínimo de 80% e a Taxa de 
Concordância de Comitê mínima de 0,80. A terceira etapa foi o 
desenvolvimento do aplicativo móvel de apoio à decisão clínica do 
enfermeiro para o cuidado na prevenção de lesões de pele em recém-
nascidos internados em unidade neonatal, com o auxilio de uma equipe 
especializada, utilizando a metodologia Extreme Programing, a 
linguagem JavaScript e o banco de dados SQLite, podendo ser 
executado nas plataformas Android® e iOS®. Na quarta e última etapa 
foi avaliada a qualidade técnica do aplicativo, por 20 avaliadores 
                                                
1 "O presente trabalho contou com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento 
de Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES) - Código de Financiamento 
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divididos em dois grupos: enfermeiros e especialistas em tecnologia da 
informação. Foram avaliadas seis características do Modelo de 
Qualidade do Produto da Norma ISO/IEC 25010-2011, considerando 
concordância acima de 70%. Os dados foram analisados através de 
estatística descritiva. Resultados: na revisão foram identificados 37 
artigos publicados entre os anos de 2013 e 2018. Os tópicos abordados 
foram: termorregulação; uso de antisséptico; uso de emolientes; cuidado 
com o coto umbilical; dispositivos para oxigenação; banho; dermatite da 
área de fralda; e, acesso venoso. Estes, juntamente com outros artigos 
pesquisados de forma não sistemática, manuais técnicos e experiência da 
pesquisadora principal, propiciaram a construção de 298 intervenções de 
enfermagem para compor o software e que, remetidos à validação, 
finalizaram com 310 intervenções que alcançaram índices compatíveis 
de concordância e validação de conteúdo. Na terceira etapa foi 
desenvolvido o Neonatal Skin Safeâ, um software para tablets e 
smartphones que permite ao enfermeiro neonatal avaliar as condições 
clinicas e da assistência, identificar os riscos e tomar decisões sobre o 
planejamento do cuidado com a pele do recém-nascido internado. Após 
o desenvolvimento do software, a qualidade do produto foi avaliada, 
todas as características receberam mais de 80% de concordância. 
Conclusão: Evidenciou-se que o Neonatal Skin Safeâ é uma tecnologia 
que apresenta conteúdo baseado em evidências, válido e que demonstra 
qualidade técnica para direcionar o enfermeiro neonatal nos cuidados de 
prevenção de lesões de pele em recém-nascidos. O software propiciará 
conhecimento, organização do trabalho, segurança e qualidade no 
cuidado com a pele do recém-nascido internado.  
 
Descritores: Enfermagem Neonatal. Recém-nascido. Unidades de 
Terapia Intensiva Neonatal. Projetos de Desenvolvimento Tecnológico e 
Inovação. Avaliação da Tecnologia Biomédica. 
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ABSTRACT 

 
Objective: To develop and assess the quality of a mobile application to 
support the clinical decision of nurses regarding preventive care of skin 
lesions in newborns admitted to a neonatal unit. Method: A 
methodological, quantitative study was developed between June 2017 
and January 2019, in four stages. In the first stage, an integrative 
literature review was conducted to identify scientific evidence on the 
prevention of skin lesions in newborns hospitalized in a neonatal unit. 
Two searches were made in the Cochrane, MEDLINE, LILACS and 
BDENF databases. In the second stage, the content was validated by a 
board of experts, made up of five nurses with experience in the subject, 
in order to determine the validity of contents in the domains, items and 
nursing interventions to prevent skin lesions in newborns hospitalized in 
a neonatal unit, considering a minimum content validity index of 80% 
and a minimum board agreement rate of 0.80. The third stage consisted 
of developing the mobile application to support nurses’ clinical decision 
in the prevention of skin lesions in newborns hospitalized in a neonatal 
unit, with the help of a specialized team, using the Extreme 
Programming methodology, JavaScript language, and SQLite database, 
being compatible with Android® and iOS® platforms. In the fourth and 
last stage, the technical quality of the application was assessed by 20 
reviewers in two groups: nurses and information technology specialists. 
Six characteristics of the product quality model were reviewed 
according to the ISO/IEC 25010-2011 standard, with an agreement of 
over 70%. Data were analyzed by descriptive statistics. Results: The 
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review identified 37 articles published between 2013 and 2018. The 
following topics were addressed: thermoregulation; use of antiseptics; 
use of emollients; care of the umbilical stump; oxygenation devices; 
bathing; diaper rash; and venous access. These articles, combined with 
other non-systematically searched articles, technical manuals and the 
experience of the main researcher, allowed the construction of 298 
nursing interventions included in the software, which, after undergoing 
validation, ended up totaling 310 interventions that reached compatible 
indexes of agreement and content validity. In the third stage, Neonatal 
Skin Safe® was developed, an application for tablets and smartphones 
that allows neonatal nurses to assess clinical and care conditions, 
identify risks and make decisions about the planning of skin care in 
hospitalized newborns. After the development of the software, the 
quality of the product was assessed, with all characteristics obtaining 
over 80% of agreement. Conclusion: It was evidenced that Neonatal 
Skin Safe® is a technology that presents evidence-based and valid 
contents and technical quality to guide neonatal nurses in the preventive 
care of skin lesions in newborns. The software will offer knowledge, 
work organization, safety, and quality in the skin care of hospitalized 
newborns. 
 
Descriptors: Neonatal Nursing. Infant, Newborn. Intensive Care Units, 
Neonatal. Technological Development and Innovation Projects. 
Technology Assessment, Biomedical. 
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RESUMEN 
 

Objetivo: Desarrollar y evaluar la calidad de una aplicación móvil de 
apoyo a la decisión clínica del enfermero respecto de la atención 
preventiva de lesiones de piel en recién nacidos internados en unidad 
neonatal. Método: Investigación metodológica, cuantitativa, 
desarrollada entre junio de 2017 y enero de 2019, en cuatro etapas. En la 
primera, se realizó una revisión integrativa de literatura buscando 
identificar evidencias científicas sobre cuidados de prevención de 
lesiones de piel en recién nacidos internados en unidad neonatal. Fueron 
realizadas dos búsquedas en las bases de datos Cochrane, Medline, 
Lilacs y Bdenf. En la segunda, se ejecutó la validación de contenidos 
por parte de comisión de expertos, compuesta por cinco enfermeras con 
experiencia en la temática, a efectos de determinar la validez de 
contenidos de dominios, ítems e intervenciones de enfermería para 
prevenir lesiones de piel en recién nacidos internados en unidad 
neonatal, considerándose un Índice de Validez de Contenido mínimo del 
80% y una Tasa de Concordancia de Comité de Ética mínima de 0,80. 
La tercera etapa consistió en desarrollar la aplicación móvil de apoyo a 
la decisión clínica del enfermero para atender la prevención de lesiones 
de piel en recién nacidos internados en unidad neonatal, con ayuda de un 
equipo especializado, utilizando la metodología Extreme Programming, 
el lenguaje JavaScript y el banco de datos SQLite, siendo compatible 
con Android® e iOS®. En la cuarta y última etapa se evaluó la calidad 
técnica de la aplicación, por parte de 20 evaluadores en dos grupos: 
                                                
3 “El presente trabajo contó con el apoyo de la Coordinación de 
Perfeccionamiento de Personal de Nivel Superior - Brasil (CAPES) - Código de 
Financiamiento 001”. 



enfermeros y especialistas en tecnología de la información. Fueron 
revisadas seis características del Modelo de Calidad del Producto según 
norma ISO/IEC 25010-2011, considerándose concordancia superior al 
70%. Datos analizados por estadística descriptiva. Resultados: Se 
identificaron en la revisión 37 artículos publicados entre 2013 y 2018. 
Los tópicos abordados fueron: termorregulación; uso de antisépticos; 
uso de emolientes; cuidado del muñón umbilical; dispositivos de 
oxigenación; baño; dermatitis de pañal; y acceso venoso. Estos artículos, 
conjuntamente con otros investigados de manera no sistemática, 
manuales técnicos revisados y la experiencia de la investigadora 
principal, permitieron la construcción de 298 intervenciones de 
enfermería incluidas en el software, las cuales, luego de ser sometidas a 
validación, acabaron totalizando 310 intervenciones que alcanzaron 
índices compatibles de concordancia y validez de contenido. En la 
tercera etapa fue desarrollado el Neonatal Skin Safe®, un software para 
tablets y smartphones que le permite al enfermero neonatal evaluar las 
condiciones clínicas y de atención, identificar los riesgos y tomar 
decisiones sobre planificación del cuidado de la piel del recién nacido 
internado. Luego del desarrollo del software, fue evaluada la calidad del 
producto. Todas las características obtuvieron más del 80% de 
concordancia. Conclusión: Se evidenció que el Neonatal Skin Safe® es 
una tecnología que incluye contenidos basados en evidencias, válido y 
que demuestra calidad técnica para orientar al enfermero neonatal en los 
cuidados de prevención de lesiones de piel en recién nacidos. El 
software ofrecerá conocimiento, organización del trabajo, seguridad y 
calidad en el cuidado de la piel del recién nacido internado. 
 
Descritores: Enfermería Neonatal. Recién Nacido. Unidades de 
Cuidado Intensivo Neonatal. Proyectos de Desarrollo Tecnológico e 
Innovación. Evaluación de la Tecnología Biomédica. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

A neonatologia é uma área especializada do conhecimento, porém 
uma ciência recente no Brasil (COSTA; PADILHA; MONTICELLI, 
2010). Acredita-se que a primeira Unidade Neonatal4 (UN) do país 
tenha sido implantada no Rio Grande do Sul, no ano de 1978 
(PEDRON, 2007).  

Nessa época, os profissionais de enfermagem lotados nestes 
serviços eram generalistas e não tinham conhecimentos específicos 
sobre sua clientela, pois não havia cursos de especialização em 
neonatologia. O atendimento, na visão da maioria dos profissionais, 
possuía abordagem biomédica, trazendo a doença como foco principal 
do cuidado, portanto, baseava-se no tecnicismo, na destreza e habilidade 
do profissional e na sobrevivência do Recém-Nascido (RN) (COSTA; 
PADILHA, 2011a). 

Os avanços científicos e tecnológicos modernizaram as UN e 
contribuíram com a redução da morbimortalidade neonatal. 
Curiosamente também começaram a surgir preocupações com a 
qualidade de vida do bebê e, atualmente existe uma preocupação 
mundial em unir os benefícios tecnológicos com uma assistência 
individualizada e sensível. Desta forma, busca-se a humanização desde 
o nascimento, estimulando mudanças na prática dos profissionais de 
saúde (COSTA; PADILHA, 2011a; 2011b).  

Para contribuir com este cenário, o Ministério da Saúde (MS) 
brasileiro vem elaborando, gradativamente, políticas públicas que 
possam garantir uma assistência individualizada, segura e de qualidade 
ao RN. Destaca-se a Portaria 693 de 05/07/2000 do MS, que aprova a 
Norma de orientação para a implantação da Atenção Humanizada ao 
Recém-Nascido de Baixo Peso (RNBP) - Método Canguru (MC), 
revisada pela Portaria 1.683 de 12/07/2007 e a portaria 930 de 
10/05/2012, que define os critérios para habilitação e classificação dos 
leitos de UN no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), as diretrizes 
para a atenção integral e humanizada ao RN grave ou potencialmente 
grave (BRASIL, 2017a) e a Política Nacional de Atenção Integral à 
Saúde da Criança (PNAISC) (BRASIL, 2015a). 

                                                
4 Nomenclatura definida pelo Ministério da Saúde do Brasil a partir da Portaria 
N° 930, de 10 de maio de 2012. Engloba: Unidade de Terapia Intensiva 
Neonatal (UTIN); Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal Convencional 
(UCINCo); e Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal Canguru (UCINCa). 
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Segundo informações do Departamento de Informática do SUS 
(DATASUS), o número de nascidos vivos no Brasil entre os anos de 
1994 e 2014 foi de 2.979.259 crianças. Destas, 46.094 com Idade 
Gestacional (IG) abaixo de 32 semanas e 249.640 com peso de 
nascimento abaixo de 2500 gramas (DATASUS, 2017).   

Esses números apresentados fazem referência apenas aos recém-
nascidos pré-termo (RNPT) e RNBP, mas já evidenciam a grande 
morbidade neonatal. Neste ínterim, fazer parte da equipe de enfermagem 
da UN exige do profissional a percepção das fragilidades dos neonatos e 
também a sensibilidade para os atender e acolher adequadamente, 
garantindo segurança e propiciando o melhor desenvolvimento possível. 

Neste sentido, torna-se fundamental que a equipe de enfermagem 
busque o conhecimento necessário para a realização da assistência, 
criando um ambiente favorável para o atendimento do RN.  

De acordo com Pires (2013), para que modificações se tornem 
possíveis, o enfermeiro deve assumir protagonismo, ocupar ambientes 
de discussão, ser crítico e pactuar métodos que possam garantir o 
cuidado seguro e de qualidade. Além disso, devem gerar conhecimentos 
que respaldem intervenções de enfermagem no cuidado da saúde dos 
indivíduos, em todas as fases da vida, promovendo saúde, prevenindo 
doenças ou desenvolvendo tecnologias de cuidado. 

No que se refere a utilização de tecnologias como forma de 
protagonismo do enfermeiro, reforça-se que: 

 
Face ao rápido progresso tecnológico nos nossos 
dias, os enfermeiros devem se munir dos meios 
tecnológicos e utilizá-los de forma criteriosa e 
consciente em proveito da construção de uma 
nova imagem proativa, tornando-se profissionais 
ativos e participantes que utilizam estes novos 
recursos tecnológicos para a promoção de novas 
formas de cuidados de saúde (LANDEIRO et al., 
2015, p. 151) 

 
Cabe destacar que o termo tecnologia, segundo Mendes-

Gonçalves (1994) e Peduzzi (2002), não se relaciona apenas aos 
instrumentos materiais de trabalho, mas engloba também o conjunto de 
saberes, experiências e formas de realização do trabalho, que se 
configuram como instrumentos não materiais, sendo, portanto, 
considerada também como uma forma de organização do trabalho. 
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Nietsche et al., (2012) ressalta que o uso de tecnologias vem 
contribuindo com o aprimoramento do trabalho do enfermeiro, tanto em 
atividades administrativas e assistenciais, como na inter-relação entre os 
diferentes envolvidos no processo. Assim, a utilização de tecnologias no 
cotidiano assistencial ocorre de diversas formas, sendo influenciada 
conforme o significado atribuído ao seu uso, enquanto instrumento do 
cuidado. 

Neste sentido, o enfermeiro deve atuar ativamente no cuidado, 
mas para isso, precisa constantemente se instrumentalizar, agregando 
tecnologias imateriais e/ou materiais, fundamentais para o atendimento 
das necessidades do paciente. Assim poderá organizar melhor o seu 
trabalho, ter mais autonomia, orientar adequadamente a sua equipe e ter 
domínio sobre todo o processo do cuidado. 

Segundo Silvestre et al. (2012), a tecnologia da informação (TI) é 
um recurso que pode ser utilizado como importante meio de se produzir, 
analisar, gerar informações, intervir no processo saúde-doença e ofertar 
qualidade para as práticas de enfermagem, por isso, deve ser 
compreendida como instrumento de trabalho do enfermeiro.  

Santos (2010) corrobora que a TI na enfermagem denota sua 
importância, principalmente, para o processo de trabalho gerencial e 
assistencial, podendo contribuir significativamente para alavancar o 
nível de excelência das práticas de enfermagem.    

Para Grossi, Pisa e Marin (2014), a utilização de computadores na 
profissão de enfermagem vem se destacando, principalmente, na 
documentação do processo de enfermagem, educação em saúde, 
orientação ao paciente e sistemas de apoio à decisão. 

Em contrapartida, Johansson et al. (2014) afirma que, embora os 
recursos tecnológicos sejam fundamentais e venham se destacando na 
área da saúde, os profissionais não devem se esquecer que a essência 
humana nunca será substituída pela máquina. Para os autores, o 
enfermeiro passa a valorizar a tecnologia quando a compreende como 
aliada ao processo de cuidar, utilizando-a para o conforto e bem-estar do 
paciente.  

Corroborando, o enfermeiro precisa se adequar a este contexto de 
avanços tecnológicos, buscando inovações que possam transformar seu 
cotidiano de trabalho, agregando satisfação pessoal, profissional e 
melhor qualidade de vida, atentando-se sempre para o fato de que é o 
cuidado quem se beneficia da tecnologia na busca de uma assistência 
mais organizada, produtiva e segura (SCHWONKE et al., 2011; 
PEREIRA, C.D.F.D. et al., 2012). 
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Com o intuito de estimular a produção de novos conhecimentos e 
contribuir com o incremento da saúde da população, e ainda colaborar 
com o cenário do cuidado em áreas estratégicas, o MS, a partir da 
Política Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde 
(PNCTIS), implementou em 2005 a Agenda Nacional de Prioridades de 
Pesquisa em Saúde (ANPPS), destacando-se, dentre suas subagendas, a 
necessidade de elaborar rotinas de diagnóstico e terapêutica das doenças 
e agravos decorrentes da prematuridade; desenvolver, produzir, 
aprimorar e avaliar equipamentos e dispositivos de cuidados à saúde; 
construir tecnologias de softwares de apoio à decisão em sistemas e 
serviços de saúde; e, criar estratégias de promoção da saúde e prevenção 
de agravos responsáveis pelas maiores taxas de morbimortalidade 
(BRASIL, 2015b).  

Diante deste contexto, buscando contribuir com a assistência ao 
RNPT e organizar o cuidado, no ano de 2012, ao ingressar no Mestrado 
Profissional do Programa de Pós-Graduação em Gestão do Cuidado em 
Enfermagem da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), 
considerei as necessidades emergenciais da UN do Hospital onde 
trabalhei durante 15 anos, na função de técnica em enfermagem e onde 
desde 2013 atuo como enfermeira.  

As dificuldades da equipe de enfermagem, naquele momento, se 
relacionavam à prevenção e ao tratamento de lesões de pele em RN, 
tema pelo qual, por diversas vezes, vivenciei constantes solicitações de 
auxílio dos enfermeiros, devido à minha experiência como enfermeira 
estomaterapeuta, sendo que estes aspectos formaram a mola propulsora 
para a construção do meu projeto de dissertação. 

Corroborando, Visscher (2014) aponta que os RN internados em 
UN apresentam risco de quebra da integridade da pele devido à 
imaturidade, perfusão periférica diminuída, edema, imunidade 
comprometida, uso de adesivos, dispositivos e necessidade frequente de 
manuseio. Schlüer (2017) relata que o potencial para lesão no RN é alto, 
demonstrando que este é um problema de grande relevância para a 
assistência neonatal.  

Diante do exposto, torna-se imprescindível direcionar a atenção 
para o cuidado com a pele do RN. Urge a necessidade de planejar ações 
que possam transformar este cenário e contribuir com a prevenção de 
lesões, garantido segurança a estes pequenos pacientes.   

Assim, o objetivo da minha dissertação foi construir, junto com a 
equipe de enfermagem neonatal, um Guia de prevenção e tratamento de 
lesões de pele em RN internados, que originou o “Guia de cuidados com 
a pele do recém-nascido em unidade neonatal” (SANTOS, 2014).  
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O desenvolvimento desta investigação durante o mestrado 
possibilitou a elaboração de um instrumento que contempla os cuidados 
de enfermagem a serem utilizados para prevenir e tratar lesões de pele 
em RN, respaldados pelo Neonatal Skin Care: Evidence Based Clinical 
Practice Guideline (AWHONN, 2013), pela Norma de Atenção 
Humanizada ao Recém-Nascido de Baixo Peso - MC (BRASIL, 2017a), 
além de literatura atualizada relacionada ao tema e experiência 
profissional da equipe.  

O Guia de cuidados foi fruto da construção coletiva da equipe de 
enfermagem, com a finalidade de organizar, padronizar e facilitar o 
trabalho, propiciando maior autonomia nas decisões do enfermeiro 
neonatal, sendo totalmente incorporado na rotina assistencial diária dos 
enfermeiros da UN do hospital universitário (HU) da UFSC, que desde 
2014 o utilizam como base para o planejamento do cuidado com a pele 
dos RN internados. Entretanto, por se tratar de um livro físico, este por 
diversas vezes se perde dentre os demais documentos do setor, 
acarretando em maior gasto de tempo na procura deste, gerando atraso e, 
consequentemente, dificultando a execução das demais tarefas destes 
profissionais.   

A fim de dar continuidade a esta pesquisa, no intuito de colaborar 
com a melhoria da assistência e tornar mais ágil o processo de trabalho 
da enfermagem, optei por desenvolver esta tese de doutorado e, tomando 
como base o capítulo de prevenção do Guia de cuidados com a pele do 
RN, buscar literatura mais atualizada, validá-la e utiliza-la para 
desenvolver um aplicativo móvel, uma tecnologia com qualidade técnica 
para servir de apoio à decisão do enfermeiro neonatal na prevenção de 
lesões de pele dos RN hospitalizados. 

A construção de um aplicativo móvel nesta área e com este tema 
justifica-se no sentido em que será uma ferramenta para orientar 
enfermeiros de todo o Brasil quanto aos cuidados para prevenir lesões 
de pele em RN internados em UN, contribuindo para uma assistência 
segura e de qualidade. 

Segundo Tibes, Dias e Zen-Mascarenhas (2014), na área da saúde 
o uso de ferramentas computacionais cresce a cada dia, propiciando 
maior agilidade e precisão ao trabalho dos profissionais. Diante disso, 
cabe destacar a modalidade de sistema informatizado conhecido como 
Sistemas de Apoio à Decisão Clínica (SADC).  

Esses sistemas foram criados com o objetivo de contribuir com os 
profissionais da saúde na tomada de decisões que interferem 
“diretamente no diagnóstico de pacientes ou no gerenciamento de 
processos que levem ao diagnóstico”. Os autores reforçam ainda que 
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estes sistemas, a partir dos recursos da informática, são capazes de 
reunir e representar uma grande quantidade de informação clinica e de 
“codificar estratégias de seleção e decisão que levem a respostas úteis 
para o processo de tomada de decisão de um profissional de saúde” 
(PISA et al., 2004, p. 245). 

O uso da computação móvel, principalmente dos tablets e 
smartphones, computadores que podem ser carregados na mão ou no 
bolso, facilita a mobilidade e possibilita o acesso a diversos aplicativos, 
softwares desenvolvidos especialmente para estes dispositivos. Os 
avanços na tecnologia destes dispositivos vêm contribuindo para o 
desenvolvimento de aplicativos móveis cada vez mais aprimorados, 
principalmente no que se refere ao acesso à informação e solução de 
problemas. E isto pode ser observado cotidianamente, também no 
exercício da enfermagem (SILVA; SANTOS, 2014; VENTOLA, 2014; 
EDWARDS et al., 2016). 

Os aplicativos desenvolvidos na área da saúde podem melhorar o 
acesso a tratamentos, bem como propiciar maior agilidade e exatidão 
dos exames diagnósticos, contribuindo para manter a saúde da 
população e prevenir doenças (SIDDIQUI, 2013).  

Entretanto, para garantir a segurança e o sucesso na utilização de 
um software, torna-se necessário que sua qualidade seja avaliada, 
garantindo que ele realmente atinja o que se propõe. Assim, o principal 
objetivo da avaliação de um software é fornecer resultados quantitativos 
e qualitativos que sejam compreensíveis, aceitáveis a quaisquer das 
partes interessadas e confiáveis, acerca da qualidade desse produto 
(GUERRA; COLOMBO, 2009).  

Neste sentido, existe um movimento mundial, com o objetivo de 
definir normas no campo da Engenharia de Software como acontece 
com a International Organization of Standardization (ISO) 
(Organizaçao Internacional de Normalização) e da Associação Brasileira 
de Normas Técnicas (ABNT). A ISO tem como principal objetivo “o 
desenvolvimento de padrões mundiais, com vistas a facilitar o 
intercâmbio internacional de produtos e serviços e criar uma cooperação 
intelectual, científica, econômica e técnica” (GUERRA; COLOMBO, 
2009, p. 13). 

A International Electrotechnical Commission (IEC), “é a 
organização mundial que publica normas internacionais relacionadas 
com eletricidade, eletrônica e áreas afins, tendo a participação de mais 
de 50 países” (GUERRA; COLOMBO, 2009, p. 13).   

A ISO, juntamente com a IEC, desenvolveu um grupo de normas 
que se relacionam, especificamente, com os atuais padrões mundiais 
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para garantir a qualidade de produtos de software (GUERRA; 
COLOMBO, 2009).   

A ABNT, responsável pela formulação de Normas Brasileiras 
(ABNT NBR), é membro fundadora e representante oficial da ISO e da 
IEC no Brasil, oferecendo as bases necessárias para o desenvolvimento 
tecnológico no país (ABNT, 2017).  

Com base nas normas elaboradas por estas organizações, torna-se 
possível realizar a avaliação da qualidade de um produto de software, 
propiciando segurança na utilização e reforçando os objetivos para os 
quais este produto se propõe.  

Pressman e Maxim (2016, p. 414), definem qualidade do software 
como “uma gestão de qualidade efetiva aplicada de modo a criar um 
produto útil que forneça valor mensurável para aqueles que o produzem 
e para aqueles que o utilizam”. De acordo com os autores, a definição 
considera três importantes pontos: - a gestão de qualidade efetiva 
sustenta o processo de construção do software, criando formas de 
controle e equilíbrio, ou seja, o desenvolvedor está apto a analisar e 
elaborar soluções consistentes para o problema; - um produto útil 
satisfaz as necessidades do usuário, oferece fácil utilização, é confiável e 
isento de erros; - agrega valor para o fabricante e para o usuário, exige 
menos correções de erros, menor suporte ao cliente e menos 
manutenção. Para o cliente o valor agregado é obtido através da 
agilidade com que os processos de negócio ocorrem com a utilização do 
software (PRESSMAN; MAXIM, 2016). 

Neste ínterim, o enfermeiro, a partir de seus conhecimentos e de 
sua experiência profissional, é capaz de criar SADC de alta qualidade 
para aplicativos móveis, que auxiliem nas condutas de prevenção de 
lesões de pele dos RN internados em UN.    

Desta forma delimitei como pergunta de pesquisa o seguinte 
questionamento: Como desenvolver um aplicativo móvel para 
prevenção de lesões de pele de RN internados, que apresente conteúdo 
válido e qualidade técnica para apoiar à decisão clínica do enfermeiro 
na UN? 

Esta pesquisa possui relevância para a profissão e para a 
sociedade, pois está relacionada à produção de conhecimento científico 
e de inovação tecnológica acerca de um tema pouco estudado no Brasil. 
Considera-se ainda que o desenvolvimento deste aplicativo móvel possa 
servir de instrumento para nortear o enfermeiro no estabelecimento de 
diretrizes que possam assegurar a assistência ao RN e organizar o 
processo de trabalho da enfermagem neonatal, contribuindo para 
fortalecer a práxis deste profissional. 
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O estudo se insere na Linha de Pesquisa Processo de Trabalho em 
Saúde e Enfermagem e no Laboratório de Pesquisa PRÁXIS: trabalho, 
ética, saúde e enfermagem, pela abordagem de instrumentos de trabalho 
da Enfermagem em um contexto assistencial e institucional particular, 
respondendo as necessidades de saúde que demandam o 
desenvolvimento tecnológico profissional.  

Por outro lado, neste estudo, o PRAXIS se articula ao 
GRUPESMUR – Laboratório de Pesquisa em Enfermagem na Saúde da 
Mulher e do Recém-Nascido, por sua trajetória na abordagem do 
cuidado ao RN. 
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2 OBJETIVOS 
 
2.1 OBJETIVO GERAL  
 

- Desenvolver e avaliar a qualidade de um aplicativo móvel de 
apoio à decisão clínica do enfermeiro acerca dos cuidados de 
prevenção de lesões de pele de recém-nascidos internados em 
UN. 
 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 

- Identificar evidências científicas sobre cuidados de prevenção 
de lesões de pele em RN internados em UN; 

- Determinar a validade de conteúdo de domínios, itens e 
intervenções de enfermagem para prevenir lesões de pele em 
RN internados em UN;  

- Desenvolver um aplicativo móvel de apoio à decisão clínica do 
enfermeiro para o cuidado na prevenção de lesões de pele em 
RN internados em UN; 

- Avaliar a qualidade técnica do aplicativo móvel de acordo com 
o modelo de Qualidade do Produto da Norma ISO/IEC 25010-
2011. 
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3 SUSTENTAÇÃO TEÓRICA 
 

Neste capítulo será apresentada uma breve sustentação teórica 
sobre o tema pesquisado. Serão abordados a anatomia e fisiologia da 
pele do RN; os riscos potenciais e as principais lesões de pele que 
merecem atenção no cuidado ao RN internado em UN; a inovação 
tecnológica em saúde e enfermagem; e, a avaliação da qualidade de 
software.  

Para elaborar este capítulo, foram utilizados artigos pesquisados 
de forma não sistematizada, livros técnicos de medicina, enfermagem e 
engenharia de software, Normas técnicas da ABNT ISO/IEC e manuais 
técnicos do MS brasileiro.  

 
3.1 A PELE DO RECÉM-NASCIDO E O CUIDADO NA UNIDADE 
NEONATAL 
 

A UN é um ambiente com tecnologias variadas e profissionais 
habilitados, destinado ao cuidado do RN de risco, desde o nascimento 
até 28 dias de vida. Este setor está preparado para atender neonatos com 
problemas respiratórios, infecções, hiperbilirrubinemia, hipoglicemia, 
em pós-operatório de cirurgias de pequeno a grande porte, com 
necessidade do uso de drogas vasoativas, transfusão sanguínea, 
antibiótico, nutrição parenteral, dentre outros procedimentos que exigem 
cuidado especializado e, principalmente, para assistir aos RNPT e os de 
baixo peso (BRASIL, 2012a), ou seja, aqueles que nascem com menos 
de 37 semanas de IG e que apresentam peso abaixo de 2.500 gramas, 
respectivamente (BRASIL, 2017a). 

Em UN existe uma variedade de equipamentos e dispositivos para 
atender o RN, dentre eles se encontram as incubadoras, berços de 
aquecimento radiante, ventiladores mecânicos, monitores de sinais 
vitais, cateteres vasculares, sondas para alimentação e tubos para 
drenagem de tórax. Segundo Lund (2016), estes avanços tecnológicos 
contribuíram para o aumento da sobrevida de neonatos cada vez mais 
pré-termos e de baixo peso. Não obstante, estas mesmas tecnologias 
podem colocar em risco a integridade física destes bebês.   

Os RNPT e os de baixo peso são os que mais sofrem com estes 
procedimentos, pois apresentam imaturidade dos órgãos e dos sistemas, 
necessitando, na maioria das vezes, de internação prolongada na UN. 
Neste cenário, o Ministério da Saúde brasileiro, principalmente através 
do MC, busca a neuroproteção destes neonatos e lança um novo 
paradigma de cuidado neonatal, reforçando a necessidade de promover o 
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cuidado individualizado, o manuseio delicado e o ambiente qualificado 
para estas crianças (BRASIL, 2017a).   

Neste sentido, o MC apresenta recomendações de cuidados, a fim 
de reduzir dor, estresse e outras comorbidades relacionadas ao 
nascimento prematuro. Dentre estas, destaca-se a manutenção da 
integridade da pele, haja vista que lesões cutâneas acarretam dor, 
estresse e risco para infecção (BRASIL, 2017a). 

A pele é o maior e mais ativo órgão do corpo humano. Ela é 
formada pela epiderme e derme, duas camadas firmemente aderidas que 
se apoiam sobre o tecido subcutâneo (KING et al., 2013; DEALEY, 
2012). Suas principais funções são: regulação de temperatura corporal, 
percepção de estímulos sensoriais, proteção contra traumas, absorção e 
excreção de fluidos e barreira protetora (VISSCHER et al., 2015).  

A epiderme apresenta quatro camadas, quais sejam: o estrato 
basal, o estrato espinhoso, o estrato granuloso e estrato córneo. Sua 
camada mais externa, o estrato córneo, é composta por células achatadas 
denominadas corneócitos. Os lipídeos também estão presentes na 
epiderme, eles se acomodam entre os corneócitos e juntos exercem a 
importante função de barreira, protegendo a pele contra a perda de 
fluidos transepidérmica e contra a invasão de agentes do meio externo 
(VISSCHER et al., 2015; CHEEVER; HINKLE, 2015).  

O desenvolvimento histológico da epiderme se completa com 34 
semanas de gestação e, ao nascimento, o RN a termo apresenta uma pele 
anatomicamente madura, embora seu desenvolvimento funcional 
continue durante o primeiro ano de vida da criança (NESS; DAVIS; 
CAREY, 2013; KING et al., 2013; COUSINS, 2014; VISSCHER et al., 
2015).  

Por esse motivo, no RN a termo, ou seja, aquele que nasce entre 
37 e 41 semanas e 6 dias de gestação, a pele é sensível, fina e frágil. Já 
no RNPT, estas características são potencializadas (LUND, 2014).  

A pele do RNPT é imatura em sua anatomia e funções, apresenta 
poucas camadas de estrato córneo e escassas fibras de colágeno e 
elastina. Esta barreira epidérmica imatura, pode ocasionar maior 
absorção de produtos químicos através da pele, risco para infecção, 
perda de água transepidérmica (PAT) e trauma cutâneo facilmente 
induzido, até mesmo ao remover qualquer curativo adesivo (LUND, 
2014; COUSINS, 2014; HOCKENBERRY; RODGERS; WILSON, 
2017).  

A termorregulação também é dificultada no RNPT, pois ele 
apresenta massa muscular e tecido subcutâneo escassos, diminuindo o 
isolamento térmico. Além disso, as glândulas écrinas, células 
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responsáveis pelo suor, não são funcionais por ocasião da área corpórea 
relativamente grande em relação ao peso destes neonatos (KNOBEL, 
2014a; NESS; DAVIS; CAREY, 2013; HOCKENBERRY; RODGERS; 
WILSON, 2017).  

Associado a estas questões, os neonatos perdem calor através da 
evaporação, radiação, convecção e condução. No RNPT a perda calórica 
por evaporação é 10 vezes maior do que no RN a termo (BRASIL, 
2014a; HOCKENBERRY; RODGERS; WILSON, 2017; NESS; 
DAVIS; CAREY, 2013).  

O manto ácido bacteriano, promovido pela acidificação do pH da 
pele poucos dias após o nascimento, contribui para melhorar a coesão e 
a integridade do estrato córneo e diminuir a permeabilidade da barreira. 
No entanto, no RNPT este processo pode demorar várias semanas, 
deixando-o desprotegido contra a infecção, a absorção de agentes 
tópicos e ocorrência de injúrias (KING et al., 2013; HOCKENBERRY; 
RODGERS; WILSON, 2017). 

Não obstante as questões anatômicas e fisiológicas, o RN também 
se encontra susceptível à quebra de integridade cutânea e infecções pelo 
uso de aparatos tecnológicos, dispositivos e procedimentos invasivos, 
essenciais para a manutenção de sua vida na UN (VISSCHER; 
NARENDRAN, 2014; NIST et al., 2016). 

 A Association of Women’s Health, Obstetric and Neonatal 
Nurses (AWHONN) (2013) ressalta que os maiores riscos para lesões de 
pele em RN são: desidratação, uso de drogas vasoativas, edema, 
imobilidade, tubo traqueal, cateteres, monitores, dispositivos de acesso 
vascular e RN com menos de 32 semanas de IG. Reforça que estratégias 
adequadas de cuidado podem ser elaboradas e as chances de lesões 
minimizadas se os riscos forem identificados precocemente. 

No paciente neonatal, podem ocorrer lesões mecânicas, químicas, 
térmicas e infecciosas. As que mais acontecem são as lesões por 
pressão, fricção, cisalhamento, remoção de adesivos, queimaduras, 
extravasamento de drogas, irritantes químicos e incontinência 
(COUSINS, 2014). 

A lesão por pressão é um dano que resulta da pressão intensa e/ou 
prolongada ou da combinação entre esta e o cisalhamento, ocorrendo 
geralmente sobre uma proeminência óssea ou associada ao uso de 
dispositivo médico ou outro artefato.  (SOBEST/SOBENDE, 2016). O 
uso de diversos dispositivos clínicos como cateteres, tubos de oxigênio e 
ventilação mecânica têm sido identificados como causadores de danos 
por pressão (NPUAP, 2014).  

Mais de 90% das lesões por pressão em neonatos pré-termos 
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estão relacionadas com o uso de dispositivos (VISSCHER; TAYLOR, 
2014). Estas não ocorrem apenas sobre proeminências ósseas, mas 
também acontecem em regiões pouco habituais, como nariz, orelha e 
pescoço (SCHEANS, 2015). 

A Lesão por Pressão Relacionada a Dispositivo Médico resulta do 
uso de dispositivos utilizados com finalidades diagnósticas e 
terapêuticas. Essa lesão normalmente apresenta o padrão ou forma do 
dispositivo (SOBEST/SOBENDE, 2016). 

A lesão por fricção ocorre através do atrito de uma superfície 
sobre outra. No RN, o atrito da pele sobre um colchão ou sobre o sensor 
de oximetria, por exemplo, podem ser alguns dos causadores deste tipo 
de lesão (SCHEANS, 2015).   

Lesão por cisalhamento ocorre quando a pele e a superfície óssea 
adjacente deslizam uma contra a outra em direções opostas, podendo 
acarretar em suprimento sanguíneo reduzido, ocasionando isquemia e 
necrose tecidual. Por apresentar diminuição da quantidade de tecido 
entre a pele e o osso e, consequentemente, menor tolerância da pele à 
pressão, o RNPT está mais susceptível ao desenvolvimento desta lesão 
(SCHEANS, 2015). 

A necessidade do uso de medicamentos e de soluções por via 
endovenosa expõe o neonato às lesões por infiltração e extravasamento. 
Os medicamentos endovenosos podem ser: não vesicantes, irritantes e 
vesicantes. Quando infiltrados, os irritantes ocasionam dor, inchaço, 
irritação da veia e flebite química no local infiltrado. Já os vesicantes 
causam vermelhidão, dor e bolhas, podendo causar ulceração e necrose 
tecidual (BEALL et al., 2013; INFUSION NURSING SOCIETY, 2016). 

As lesões de pele relacionadas a adesivos médicos, definidas 
internacionalmente pela sigla MARSI, que significa “Medical Adhesive-
Related Skin Injuries”, podem surgir quando adesivos, relacionados aos 
cuidados de saúde, são removidos, ocasionando dor e aumentando o 
risco para infecção. Estas lesões são consideradas evitáveis (OUSEY; 
WASEK, 2016). Por apresentar junção dermoepidérmica deficiente, o 
RNPT está mais susceptível ao desenvolvimento destas lesões 
(NASIMOTO; DOMANSKY, 2014). 

Frente a todos estes riscos, a equipe neonatal deve redobrar a 
vigilância e instituir medidas para proteger a pele do RN. Segundo 
Cousins (2014), o enfermeiro neonatal apresenta importante papel na 
prevenção e na identificação dos bebês em risco e das lesões 
iatrogênicas, a fim de planejar a assistência que deverá ser adotada. 

No que concerne ao cuidado com a pele do RN em UN, a 
pesquisa realizada por Santos e Costa (2014) demonstrou que as 
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condutas de cuidado não são padronizadas, prejudicando a tomada de 
decisão do enfermeiro. Além disso, os profissionais necessitam adquirir 
maior conhecimento sobre as especificidades anatômicas e fisiológicas 
da pele do RN e sobre a organização da assistência  

Para tentar colaborar com a mudança deste cenário, as autoras 
apresentam algumas diretrizes para a prevenção de lesões de pele do 
neonato, reforçando as necessidades de avaliação diária; manutenção da 
regulação térmica; formas de realizar os cuidados de higiene; manuseio 
delicado; cuidados na realização de procedimentos invasivos; hidratação 
cutânea; medidas para reduzir PAT; escolha do produto adequado para 
antissepsia da pele, cuidados na utilização dos dispositivos e remoção de 
adesivos; prevenção de lesões por pressão, punção, extravasamento, e 
dermatite da área de fraldas (SANTOS; COSTA, 2014; 2015). 

Diante do exposto, percebe-se que o cuidado com a pele do RN 
internado na UN não é uma tarefa fácil para o enfermeiro neonatal. No 
entanto, é um desafio a ser enfrentado. Os esforços devem se voltar para 
a organização da assistência, para o planejamento do cuidado, para a 
busca do conhecimento necessário e para a utilização de tecnologias de 
cuidado, que possam contribuir para a prevenção de lesões, propiciando 
conforto e segurança ao neonato.    

 
3.2 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO EM 
SAÚDE E ENFERMAGEM 

 
A crescente e frequente disponibilidade, acesso e utilização das 

tecnologias digitais impactou consideravelmente em nossa organização 
social, transformando a forma de comunicação, aprendizagem, trabalho 
e diversão das pessoas (OLIVEIRA; ALENCAR, 2017). 

 Atualmente, as tecnologias da informação e comunicação (TIC), 
“conjunto de recursos tecnológicos e computacionais dedicados ao 
armazenamento, processamento e comunicação de informação” 
(GERMANI et al., 2013, p. 98), são instrumentos que auxiliam no 
trabalho, na educação e em outras áreas, gerando um cenário de “cultura 
digital” (OLIVEIRA; ALENCAR, 2017).  

As TIC fazem parte do cotidiano das pessoas, seja no âmbito 
pessoal, profissional ou recreativo. Elas são conhecidas por facilitar a 
aprendizagem e multiplicar o ensino. Por isso, podem contribuir 
positivamente com a transformação do processo de trabalho no campo 
da saúde (TEODORO FARIAS et al., 2017). 

De acordo com Pinochet (2011), a informação é um recurso 
essencial para a tomada de decisões, sendo importante estratégia para 
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incrementar o controle e a qualidade da assistência. Aliada à 
comunicação e em conjunto com as tecnologias, melhoram os serviços e 
ampliam o conhecimento. 

No âmbito hospitalar, desde o final do século XX, a utilização de 
TIC têm avançado significativamente, beneficiando o gerenciamento, o 
tratamento e o acompanhamento das exigências de saúde das pessoas 
(SALU, 2013), causando uma revolução tecnológica de métodos e 
procedimentos (CONTRERAS PINOCHET; LOPES; SILVA, 2014). 

Na área da saúde, a TIC colabora com os hospitais através da 
utilização de sistemas informatizados que apoiam as atividades 
gerenciais, administrativas e assistenciais (PEREIRA, S.R. et al., 2012). 
Segundo França, Carvalho e Tsunoda (2016), para alcançar eficiência no 
gerenciamento dos serviços e promover atendimento de qualidade, as 
instituições hospitalares vem cada vez mais dependendo dessas 
tecnologias. 

Contreras Pinochet, Lopes e Silva (2014) acrescentam que as TIC 
contribuem ainda com o apoio ao diagnóstico, com o aumento da 
expectativa de vida das pessoas, com a administração das informações 
criadas dentro da instituição, com a agilidade dos processos e com o 
direcionamento das ações da equipe multiprofissional. 

Nesse contexto, a necessidade de acompanhar os avanços 
tecnológicos, utilizando-os em prol da redução dos custos em saúde, 
vem estimulando a criação da saúde eletrônica (eHealth) (ROCHA et 
al., 2016). Esta é definida pela Assembleia Mundial da Saúde na 
resolução WHA58.28 (WHO, 2005) como a utilização segura e de baixo 
custo das TIC para a melhoria à saúde e áreas relacionadas, incluindo 
vigilância sanitária, serviços de saúde, literatura sobre saúde, 
conhecimento, pesquisa e educação em saúde. 

Por outro lado, o uso disseminado da internet através dos 
dispositivos móveis subdividiu o eHealth, levando à criação da Saúde 
Móvel (mHealth) (ROCHA et al., 2016). A World Health Organization 
(WHO), define mHealth como “o uso de dispositivos móveis como 
telefones celulares, dispositivos de monitoramento de pacientes, 
Assistentes Digitais Pessoais (PDA) e dispositivos sem fio, para a 
prática médica e de saúde pública (WHO, 2016, p. 27).  

Os tablets e smartphones, são dispositivos móveis inteligentes, 
que têm funcionalidades de acesso a vídeos, livros, mapas, navegação 
em redes sociais, acesso à internet, câmera fotográfica, dentre tantas 
outras utilidades (OLIVEIRA; ALENCAR, 2017). Por facilitar a 
mobilidade e o rápido acesso à informação, estes dispositivos estão 
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ocupando o espaço dos laptops, notebooks e computadores desktops 
(EDWARDS et al., 2016).  

Com a expansão dos tablets e smartphones, surgiram também os 
variados tipos de aplicativos, desenvolvidos com diferentes funções, que 
incluem desde entretenimento, até os que promovem orientação de 
pacientes e profissionais de saúde quanto aos cuidados e preservação da 
saúde (HEFFERNAN et al., 2016; GEORGE; DECRISTOFORO, 
2016).  

Os aplicativos são softwares planejados para residir em 
plataforma móvel (PRESSMAN; MAXIM, 2016). Fazem parte das 
Novas Tecnologias de Informação e Comunicação (NTIC) e 
armazenam, capturam, analisam, recuperam, recebem e compartilham 
informações. Eles agregam recursos auditivos e visuais, se tornando 
atraentes, intuitivos e interativos. Podem ser baixados em diferentes 
plataformas, atendendo usuários que utilizam diferentes modelos de 
smartphones e sistemas operacionais (OLIVEIRA; ALENCAR, 2017). 

Os aplicativos de saúde, são projetados por profissionais da área a 
partir de extensa pesquisa acadêmica e desenvolvidos por profissionais 
de TI (OLIVEIRA; ALENCAR, 2017). 

Na área clínica, a saúde móvel tem sido utilizada como estratégia 
para estímulo à adesão ao tratamento de doenças; acesso aos centros de 
atendimento de saúde; linhas telefônicas de assistência médica; serviços 
de gerenciamento de emergência; Telesaúde móvel; vigilância e 
monitorização de pacientes; pesquisas em saúde; campanhas de 
promoção à saúde; acesso a informações, banco de dados, recursos e 
ferramentas; informação eletrônica do paciente; e, sistemas de apoio à 
decisão clinica (WHO, 2016). 

Os sistemas de apoio à decisão clínica contribuem para a tomada 
de decisão do profissional quanto às ações de cuidado do paciente. Esses 
softwares apresentam variados níveis de sofisticação e configuração no 
que se refere à entrada (dados dos pacientes), bases de conhecimento, 
meios de inferência (lógica) e saídas. Eles devem melhorar a forma pela 
qual o cuidado é ofertado e serem baseados em evidências. Também 
precisam aperfeiçoar o desempenho do profissional em atividades 
diversas de cuidado como: diagnóstico, cuidados preventivos e 
gerenciamento de doenças (BLACK et al., 2011).  

Estudo realizado por Matsuda et al., (2015) evidenciou que os 
enfermeiros consideram que a utilização de TI colabora para 
humanização da assistência de enfermagem, bem como para tornar o 
trabalho mais ágil e organizado. Entretanto, as autoras reforçam que se 
tornam essenciais os investimentos em recursos variados e a na 
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capacitação e conscientização dos enfermeiros para a utilização 
adequada e responsável dessas ferramentas. 

A evolução crescente das TIC e a importância do tema, tem 
fomentado a elaboração de estratégias pelo governo brasileiro, a fim de 
viabilizar políticas que ampliem e desenvolvam a saúde digital, 
garantindo o atendimento de qualidade.  

Nesse sentido, foi instituída a Política Nacional de Informação e 
Informática em Saúde (PNIIS), pela Portaria nº 589, de 20/05/2015, que 
tem dentre seus princípios, a gestão da informação em saúde integrada 
com geração de conhecimento, a produção, o acesso gratuito, e a 
democratização da informação em saúde; o incentivo ao uso de sistemas 
de apoio à decisão, educação à distância, protocolos clínicos, estímulo 
ao uso de telecomunicação na atenção à saúde e acesso eletrônico à 
literatura especializada, a fim de potencializar a resolubilidade dos 
processos relacionados à atenção à saúde (BRASIL, 2015c). 

Dentre as diretrizes da Portaria nº 589, encontra-se o estímulo ao 
incremento da qualidade dos processos de trabalho em saúde, a 
implantação de soluções em TIC que propiciem melhor organização do 
processo de trabalho em saúde e o incentivo ao aperfeiçoamento de 
profissionais na área de informática e informação em saúde (BRASIL, 
2015c). 

Destaca-se que a implementação do prontuário eletrônico, a 
realização de atividades de telesaúde e a informatização dos 
estabelecimentos de saúde como as principais prioridades de gestores na 
área da saúde (BRASIL, 2018a) 

Pesquisa realizada com uma amostra de 1.629 médicos e 2.652 
enfermeiros, a fim de identificar o uso das TIC nos estabelecimentos de 
saúde brasileiros, demonstrou que mais de três quartos dos enfermeiros 
e médicos entrevistados relataram que os processos de trabalho das 
equipes se tornaram mais eficientes, a qualidade dos diagnósticos e do 
tratamento melhoraram como um todo, houve diminuição dos erros 
médicos e redução dos erros na administração de medicamentos 
(BRASIL, 2018a). 

Quanto à apropriação das TIC pelos profissionais, a pesquisa 
evidenciou que 28% dos enfermeiros e 16% dos médicos participaram 
de cursos de capacitação ou treinamento para utilização de TIs 
(BRASIL, 2018a). De acordo com Contreras Pinochet, Lopes e Silva 
(2014), nem sempre os profissionais demonstram interesse em conhecer 
ou aprender sobre os instrumentos que facilitarão a realização de suas 
atividades.  
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Assim, torna-se necessário o incentivo ao planejamento, 
desenvolvimento, apropriação, utilização e avaliação das TIC, a fim de 
tornar o trabalho mais organizado, qualificado, seguro e adequado para 
atender os indivíduos que necessitam de cuidados em saúde. 

 
3.3 AVALIAÇAO DA QUALIDADE DE SOFTWARE 

 
A necessidade de se produzir softwares com maior qualidade 

cresceu a partir do momento em que houve maior integração destas 
tecnologias nas atividades de vida diária das pessoas (PRESSMAN; 
MAXIM, 2016).    

Para identificar deficiências e limitações do produto, bem como 
verificar o desempenho do usuário e as questões que necessitam ser 
modificadas, a fim de aprimorá-lo antes que seja disponibilizado em sua 
forma final, torna-se fundamental que a qualidade do software seja 
avaliada (OLIVEIRA, 2012). 

Segundo Pressman e Maxim (2016), a qualidade de software faz 
parte de uma das subáreas da Engenharia de Software, sendo uma 
prática consistente nesta área, que garante a qualidade do produto 
através de processos definidos. Os autores definem qualidade de 
software como “uma gestão de qualidade efetiva aplicada de modo a 
criar um produto útil que forneça valor mensurável para aqueles que o 
produzem e para aqueles que o utilizam” (PRESSMAN; MAXIM, 2016, 
p. 414). 

A qualidade de software também pode ser definida como um 
conjunto de características que devem apresentar um determinado nível 
de satisfação, a fim de que o produto satisfaça as necessidades implícitas 
e explícitas de quem os utiliza (ISO/IEC 8402, 1994). De acordo com 
Soad (2017), as qualidades implícitas se relacionam àquelas essenciais 
para o produto final, no entanto, não se encontram expressas. As 
qualidades explícitas são aquelas definidas pelo cliente antes que o 
produto seja desenvolvido. 

O nível de qualidade de um produto de software é definido a 
partir de uma avaliação, que pode ser dirigida sob os aspectos do 
processo de desenvolvimento ou sob a qualidade do produto, ou seja, 
para as características que o produto apresenta após ser desenvolvido 
(SOAD, 2017).  

A especificação dos requisitos de qualidade e a avaliação da 
qualidade se baseiam em um conjunto de características que se 
relacionam entre si, denominados modelo de qualidade (ISO/IEC 9126, 
2001). Para avaliar a qualidade de software, diversos modelos vêm 
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sendo propostos, dentre eles se destacam o de McCall (CAVANO; 
MCCALL, 1978), Boehm (BOEHM; BROWN; LIPOW, 1976) e da 
norma ISO 25010 (2011).  

A fim de determinar maneiras de garantir a qualidade de um 
produto de software, a ISO propôs alguns padrões.  As normas ISO/IEC 
9126 (ISO/IEC 9126, 2001) e ISO/IEC 14598 (ISO/IEC 14598, 1998) 
foram unificadas, dando origem ao conjunto de normas ISO/IEC 25000 
(2005), denominadas de modelo SQuaRE (Software Product Quality 
Requirements and Evaluation). Esta envolve os processos de 
especificação de requisitos e avaliação da qualidade de software. A 
norma apresenta cinco divisões:   

 
a) ISO/IEC 2500n – divisão de gerenciamento de qualidade: 

composta pela ISO/IEC 25000 – guia para o SQuaRE; e, 
ISO/IEC 25001 – planejamento e gestão; 

b) ISO/IEC 2501n - divisão de modelo de qualidade: 
composta pela ISO/IEC 25010 - Guia de Modelo de 
Qualidade; e, ISO/IEC 25012 - Guia de Modelo de 
Qualidade de Dados; 

c) ISO/IEC 2502n - divisão de medições de qualidade: 
composta pela ISO/IEC 25020 - guia e modelo de 
referência; ISO/IEC 25021 - medição de primitivas; 
ISO/IEC 25022 - métricas para qualidade interna; 
ISO/IEC 25023 - métricas para qualidade externa; 
ISO/IEC 25024 - métricas para qualidade em uso;  

d) ISO/IEC 2503n - divisão de requisitos de qualidade: é 
composta pela ISO/IEC 25030 - guia de requisitos de 
qualidade;  

e) ISO/IEC 2504n - divisão de avaliação de qualidade: 
composta pela ISO/IEC 25040 - guia e modelo de 
referência para avaliação de qualidade; e, ISO/IEC 25041 
- documentação para o módulo de avaliação. 

 
A norma ISO/IEC 25010 (2011), divide modelo de qualidade em 

duas etapas, que podem ser aplicadas em qualquer tipo de software, 
sendo: Qualidade de Produto e Qualidade em Uso. 

 O Modelo de Qualidade de Produto identifica oito 
Características de qualidade, as quais subdividem-se em:  

 
1) Adequação funcional: representa o grau em que o produto ou 

sistema oferece funções que atendem às necessidades declaradas e 
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implícitas quando utilizadas sob as condições específicas. Engloba como 
subcaracterísticas: integridade funcional, correção funcional e aptidão 
funcional:  

 
a) Integridade funcional: nível com que as necessidades do 

usuário são atendidas pelo software e que possui as funções 
necessárias para o cumprimento dos objetivos e tarefas. 
Refere-se às necessidades declaradas;  

b) Correção funcional: nível com que resultados corretos e 
precisos são fornecidos pelo software; 

c) Aptidão funcional: nível com que as tarefas do usuário são 
facilitadas pelas funções do software. Refere-se às 
necessidades implícitas.  
 

2) Eficiência de desempenho: representa o desempenho relativo 
à quantidade de recursos utilizados em condições estabelecidas. 
Subcaracterísticas: tempo, recursos e capacidade: 

 
a) Tempo: nível em que o tempo de processamento e a 

resposta do sistema atendem aos requisitos; 
b) Recursos: nível em que o sistema atende aos requisitos de 

quantidade e tipos de recursos ao executar as suas funções; 
c) Capacidade: nível em que os limites máximos de um 

parâmetro (tamanho do banco de dados, número de usuários 
simultâneos, banda de comunicação, taxa de transferência 
de transações) são atendidos. 

 
3) Compatibilidade: grau em que um produto, sistema ou 

componente tem capacidade para trocar informações com outros 
produtos, sistemas ou componentes, e/ou executar as funções 
necessárias, ao mesmo tempo em que compartilha o mesmo ambiente de 
hardware ou software. Subcaracterísticas: coexistência e 
interoperabilidade: 

 
a) Coexistência: grau em que o sistema realiza suas funções 

em ambientes compartilhados com eficiência; 
b) Interoperabilidade: grau em que dois ou mais sistemas 

podem trocar e usar informações. 
 

4) Usabilidade: “grau em que um produto ou sistema pode ser 
usado por um usuário específico para atingir metas específicas com 
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eficácia, eficiência e satisfação em um contexto de uso específico. 
Subcaracterísticas: reconhecimento de adequação, apreensibilidade, 
operabilidade, proteção contra erro, estética de interface de usuário e 
acessibilidade: 

 
a) Reconhecimento de adequação: grau em que os usuários 

reconhecem que o sistema é apropriado para suas 
necessidades; 

b) Apreensibilidade:  grau de facilidade em que os usuários 
podem aprender a usar o sistema com eficácia, eficiência e 
satisfação; 

c) Operabilidade: grau em que o sistema tem facilidade para 
ser operado e controlado; 

d) Proteção contra erro:  grau em que o sistema protege os 
usuários de cometer erros; 

e) Estética de interface de usuário: grau em que a interface é 
agradável e gratificante para o usuário, tais como uso da cor 
e design gráfico; 

f) Acessibilidade: grau em que o sistema pode ser usado por 
pessoas com necessidades especiais, incluindo idade e 
deficiências.  
 

5) Confiabilidade: grau em que um sistema, produto ou 
componente executa funções de forma consistente com o esperado por 
um período de tempo específico. Subcaracterísticas: maturidade, 
disponibilidade, tolerância a falhas e recuperabilidade: 

 
a) Maturidade: grau em que o sistema atende as necessidades 

sem apresentar problemas; 
b) Disponibilidade: grau com que o sistema está disponível 

para acesso quando necessário; 
c) Tolerância a falhas: grau em que o sistema consegue se 

recuperar de falhas; 
d) Recuperabilidade: grau com que o sistema é capaz de se 

recuperar de falhas e restabelecer o seu estado desejado. 
 

6) Segurança: grau em que um produto ou sistema protege 
informações e dados e controla o acesso de pessoas, produtos ou 
sistemas aos dados adequados, de acordo com os tipos e níveis de 
autorização. Subcaracterísticas: confidencialidade, integridade, não 
repúdio, responsabilização e autenticação: 
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a) Confidencialidade:  grau em que o sistema está acessível 

somente às pessoas autorizadas; 
b) Integridade: grau em que o sistema impede acessos ou 

modificação de dados por pessoas não autorizadas; 
c) Não repúdio: grau em que se pode constatar que ações e 

eventos foram realizados, sem contestação; 
d) Responsabilização: garantia de onde os dados foram 

originados; 
e) Autenticação: garantia de identidade do usuário. 

 
7) Manutenibilidade: grau em que um produto ou sistema pode 

ser modificado a fim de adaptá-lo a mudanças no ambiente e requisitos: 
Subcaracterísticas: modularidade, reusabilidade, analisabilidade, 
modificabilidade e testabilidade: 

 
a) Modularidade: grau com que um sistema é composto por 

componentes discretos, que podem ser subdivididos em 
partes, de tal modo que a mudança de qualquer destas 
partes tenha um impacto mínimo sobre outras; 

b) Reusabilidade: grau com que um software pode ser usado 
em mais de um sistema, ou reaproveitado na construção de 
outros; 

c) Analisabilidade: grau de eficácia e eficiência com que é 
possível diagnosticar partes a serem modificadas ou falhas 
no sistema; 

d) Modificabilidade: grau com que um sistema pode ser 
modificado sem causar defeitos ou degradar a qualidade do 
produto existente;  

e) Testabilidade: grau com que testes podem ser executados 
para determinar se os critérios estabelecidos foram 
atingidos. 

 
8) Portabilidade: grau de eficácia e eficiência com que um 

sistema, produto ou componente pode ser transferido de um hardware 
ou software para outro. Subcaracterísticas: adaptabilidade, capacidade 
para ser instalado e capacidade para substituir: 

 
a) Adaptabilidade: capacidade de se adaptar a diferentes 

softwares, hardwares ou ambientes operacionais ou 
capacidade de expansão de capacidade interna (por 
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exemplo, tela, campos, tabelas, volume de transações, 
formato de relatórios, etc.); 

b) Capacidade para ser instalado: grau em que pode ser 
instalado ou desinstalado com êxito em um determinado 
ambiente; 

c) Capacidade para substituir: grau com que pode substituir 
outro software com a mesma finalidade ou facilidade de 
atualizar em uma nova versão. 

 
A Qualidade em uso identifica como requisitos de qualidade: 

eficácia, eficiência, satisfação, liberdade de risco e cobertura de 
contexto. A característica “satisfação” apresenta como 
Subcaracterísticas: utilidade, confiança, prazer e conforto. A “liberdade 
de risco” tem como Subcaracterísticas: redução do risco econômico, 
redução de risco de segurança e saúde, redução de risco ambiental. 
Finalmente a “cobertura de contexto” traz como Subcaracterísticas: 
integralidade do contexto e flexibilidade.  

Para avaliar a qualidade de um software, deve-se definir o 
conjunto de critérios e requisitos a serem avaliados, bem como 
identificar as métricas de qualidade. Estas últimas são definidas por 
atributos mensuráveis, que podem receber valores qualitativos ou 
quantitativos (SOAD, 2017). 

Após definir as métricas, um formulário deve ser elaborado, a fim 
de coletar os dados referentes ao software. Os critérios de julgamento 
são criados a partir das respostas do formulário, classificando o nível de 
qualidade em que o produto se encontra (SOAD, 2017). A elaboração de 
estudos de caso permite que os avaliadores testem o software através de 
simulações de situações potenciais, oferecendo subsídios para que a 
avaliação seja operacionalizada (OLIVEIRA, 2012; TIBES et al., 2015). 

Ressalta-se que a qualidade e os efeitos produzidos pelo uso de 
softwares são as principais justificativas para que sejam avaliados pelo 
usuário final, haja vista que a aceitação deste produto é concedida por 
ele (SOAD, 2017). De acordo com Sperandio (2008), novas tecnologia 
podem contribuir com transformações significativas e o sucesso destes 
sistemas só pode ser alcançado quando atende a necessidades do 
usuário, facilita o uso, não apresenta falhas e traz mudanças positivas 
para a prática.  
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4 MARCO CONCEITUAL 
 

Marco conceitual é compreendido como a delimitação de algo 
que se tem a intenção de desenvolver ou realizar, seja no campo do 
conhecimento ou da ação. No que se refere à enfermagem, o marco 
serve como base para a construção do conhecimento, devendo 
“funcionar como “estrutura-guia” para apoiar e dar sentido às coisas que 
fazemos” (CARVALHO; CASTRO, 1985, p. 79). 

De acordo com Neves e Gonçalves (1984), marco conceitual é a 
concepção mental de ideias, logicamente estruturadas, que servem para 
orientar o processo de investigação em enfermagem. No que se referem 
aos pressupostos, Leopardi (1995) os identifica como a apresentação 
declarada dos valores e crenças do autor.  

Com base nas concepções destes autores, apresenta-se, a seguir, 
algumas ideias que serviram de guia para a construção deste estudo, 
apresentadas em pressupostos básicos e conceitos que compõem o 
marco. 
 
4.1 PRESSUPOSTOS 
 

Alguns dos pressupostos aqui apresentados e que se considerou 
importantes na fundamentação deste marco são provenientes tanto da 
experiência pessoal e profissional da pesquisadora principal como 
enfermeira estomaterapeuta e atuante em UN, quanto de autores que 
apresentam construções teóricas referentes ao tema deste estudo. 
 
- O RN tem direito ao tratamento elaborado pela ciência, e deve ser 
cuidado por uma equipe capacitada a interagir com ele, compreendê-lo e 
a tomar decisões harmônicas em seu benefício e em prol de seu 
desenvolvimento (TAVARES, 2009). 
 
- O enfermeiro neonatal precisa conhecer as especificidades dos RN, os 
riscos a que estes estão expostos, bem como protegê-los da melhor 
forma das possíveis complicações (NEPOMUCENO; KURCGANT, 
2008). 
 
- A padronização das condutas assistenciais, com base em estudos 
atuais, torna-se medida importante para diminuir os riscos de surgimento 
de lesões de pele RN (ADRIANO; FREIRE; PINTO, 2009). 
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- A enfermagem neonatal deve elaborar instrumentos que contribuam 
com a organização do seu trabalho, propiciando autonomia e 
contribuindo para a melhoria da assistência prestada ao paciente 
internado (SANTOS, 2014).   
 
- O aplicativo móvel é um importante aliado na avaliação clínica do 
paciente e na tomada de decisão do enfermeiro (VENTOLA, 2014).  
 
4.2 CONCEITOS 
 
4.2.1 Ser Humano 
 

O ser humano é um ser inteligente, criativo, reflexivo e interativo, 
que se encontra em processo constante de aprendizagem e 
transformação. Um ser que possui autonomia para decidir seus passos e 
suas ações, devendo utilizá-la sempre de forma justa, responsável e 
solidária, em prol do bem-estar da comunidade onde vive.    

Segundo Demo (1991, p.15), o ser humano é: 
 
[...] aquele que pensa, sente, reflete, discute, 
critica, analisa a realidade em que vive e atua 
intervindo em sua transformação, sendo autor e 
transformador do seu próprio conhecimento, de 
modo que assuma de forma crítica o seu papel de 
cidadão. Um homem capaz de relacionar-se 
consigo mesmo e com os outros, testemunhando 
valores éticos como amor, esperança, justiça, 
honestidade, solidariedade, responsabilidade. 
Enfim, concebo um homem político, aqui 
entendido como ‘aquele que tem consciência 
histórica, sabe dos problemas e busca soluções. 
Não aceita ser objeto, quer comandar seu próprio 
destino e amanhece o horizonte dos direitos, 
contra o dado e contra a imposição. Autor, não 
expectador, criativo, não produto’ (DEMO, 1991, 
p.15). 

 
Neste estudo, busca-se realizar melhorias para o cuidado de 

enfermagem da UN, por isso, os conceitos que se seguem são 
relacionados aos profissionais da equipe de enfermagem e ao RN, seres 
humanos envolvidos nesta investigação. Os mesmos foram construídos a 
partir da dissertação de mestrado da autora principal (SANTOS, 2014). 
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O profissional de enfermagem neonatal é um sujeito inteligente, 
criativo, que possui conhecimento técnico-científico, busca 
aperfeiçoamento constante e tem autonomia para tomar decisões acerca 
das formas de organizar o seu ambiente de trabalho, buscando o melhor 
cuidado ao RN internado em UN. É dotado de raciocínio crítico e 
sensibilidade, interage com o ambiente e com as demais pessoas que o 
cercam, faz reflexões sobre sua prática e sobre suas ações, sensibiliza-se 
e, a partir deste processo, procura modificar, para melhor, sua realidade. 

Portanto, a equipe de enfermagem neonatal percebe a necessidade 
de se construir instrumentos de trabalho que facilitem e tornem mais 
segura a sua prática, no que se refere à prevenção de lesões de pele do 
RN, refletindo sobre seus limites e possibilidades, priorizando sempre a 
melhoria da qualidade da assistência a ser prestada. 

O RN internado em UN é um ser pequeno, “frágil, sensível aos 
estímulos das pessoas que o cercam e do meio ambiente em que se 
encontra, e que para sobreviver depende do cuidado de outras pessoas, 
especialmente dos profissionais da equipe de enfermagem” (SANTOS, 
2014, p. 37). 

O RN internado em UN está exposto a diversos estímulos e 
procedimentos importantes para a sua sobrevivência, mas que podem 
colocar em risco o seu adequado desenvolvimento. Cabe à equipe de 
enfermagem neonatal minimizar os riscos, criando instrumentos de 
trabalho que possam propiciar um cuidado seguro e de qualidade a estes 
pequenos pacientes.  

Cabe destacar, que em alguns momentos no decorrer deste 
estudo, o RNPT aparecerá como foco principal do cuidado, tendo em 
vista a maior susceptibilidade para o desenvolvimento de lesões que esta 
população apresenta.   
 
4.2.2 Processo de trabalho em saúde e enfermagem 
 

O processo de trabalho em saúde vem sendo compreendido a 
partir do conceito clássico de Marx. Assim, autores como Mendes 
Gonçalves (1992)5 o definem como o processo no qual o trabalhador, 
utilizando suas energias físicas e mentais, realiza transformações sobre o 
objeto em que atua. Por esta concepção processo é composto por 
elementos básicos, quais sejam: objeto de trabalho, instrumentos de 
trabalho, finalidade e força de trabalho (agentes). 
                                                
5 O conceito de processo de trabalho em saúde foi baseado nos escritos de 
Marx. MARX, Karl. O capital. 8. ed. São Paulo: Difel, 1982. Livro 1, v.1. 
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De acordo com Peduzzi (2007), o objeto de trabalho é o que, 
através da ação do trabalhador, será transformado. O trabalhador deve 
reconhecer no objeto as necessidades que precisam e que podem ser 
atendidas a partir de sua intervenção, na busca de um resultado esperado 
ou produto. Para realizar intervenções sobre o objeto, o homem se 
utiliza de meios e instrumentos. 

 
Os instrumentos de trabalho ampliam a 
possibilidade de intervenção sobre o objeto, e isso 
requer que possam sintetizar as características do 
próprio objeto e do produto que resultará de sua 
aplicação. Os instrumentos de trabalho podem ser 
materiais e imateriais, tal como os saberes. Estes 
constituem ferramenta de trabalho na medida em 
que orientam a ação e fundamentam o recorte do 
próprio objeto de intervenção, ou seja, das 
necessidades que dão origem ao específico 
processo de trabalho (PEDUZZI, 2007, p. 21). 

 
Conforme Pires (1999), o trabalho em saúde é essencial para a 

vida do ser humano. Ele se conclui no ato de sua produção, não resulta 
em um artefato material e não pode ser separado do processo que o 
produz. O serviço de assistência à saúde assume diferentes formas, mas 
envolve, sobretudo, a avaliação de um sujeito ou comunidade, 
acompanhada da recomendação e/ou execução de um ato terapêutico.  

Institucionalmente a assistência em saúde compreende uma 
atividade do tipo profissional, ou seja, executado por trabalhadores que 
apresentam domínio sobre os saberes e técnicas especializadas para 
atender as necessidades de saúde dos indivíduos. Quando executado no 
espaço institucional, o ato assistencial engloba: “o diagnóstico ou 
identificação dos problemas; a decisão sobre o tratamento; a realização 
dos cuidados ou procedimentos; a avaliação dos resultados e a decisão 
da alta hospitalar ou de conclusão da assistencial” (PIRES, 1999, p. 30).  
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O processo de trabalho dos profissionais de 
saúde tem como finalidade – a ação terapêutica 
de saúde; como objeto – o indivíduo ou grupos 
doentes, sadios ou expostos a risco, necessitando 
medidas curativas, preservar a saúde ou prevenir 
doenças; como instrumental de trabalho – os 
instrumentos e as condutas que representam o 
nível técnico do conhecimento que é o saber de 
saúde e o produto final é a própria prestação da 
assistência de saúde que é produzida no mesmo 
momento que é consumida (PIRES, 1999, p. 32). 

 
Segundo Mendes Gonçalves (1992), os elementos que compõe o 

processo de trabalho são movimentados a partir do saber. Este, ao 
intermediar ciência e trabalho, apresenta uma dimensão tecnológica, por 
isso o autor o identifica como saber operante ou tecnológico, que tem 
origem ‘no’ e ‘através do’ processo de trabalho em saúde, alicerçando as 
intervenções em saúde. Desta forma, o autor não associa tecnologia 
apenas a instrumentos materiais. Para ele “tecnologia refere-se aos 
nexos técnicos estabelecidos no interior do processo de trabalho entre a 
atividade operante e os objetos do trabalho, através daqueles 
instrumentos” (MENDES GONÇALVES, 1994, p. 18).   

Com base em Peduzzi (2007, p. 29), no processo de trabalho em 
saúde os agentes se destacam como “formuladores do saber operante” 
ou tecnológico, que respaldam a realização de suas ações a partir da 
identificação das necessidades demandadas pelo sujeito ou pela 
comunidade e o saber prático, que se constitui no próprio saber 
tecnológico, que se experimenta e engrandece cotidianamente no 
exercício da profissão. Para o trabalhador de saúde, esta oportunidade de 
recriar todo o saber tecnológico potencializa os espaços de mudança, 
possibilitando que a tecnicalidade do trabalho seja reiterada, bem como 
a utilização dos instrumentos, em especial dos saberes, sejam 
reinterpretados e recriados. 

Para que as necessidades dos indivíduos sejam identificadas, a 
fim de respaldar as ações de enfermagem para a solução dos problemas 
de saúde, o processo de trabalho do enfermeiro precisa ser organizado e 
o planejamento da assistência deve ser baseado na cientificidade 
(CAVALCANTE et al., 2011).  

Segundo Wanda Horta (2011), a enfermagem reúne 
conhecimentos e técnicas empíricas e, para crescer como ciência 
independente, precisa pesquisar, sistematizar conhecimentos e 
desenvolver suas teorias. Assim, a autora desenvolveu a Teoria da 
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Necessidades Humanas Básicas, que tem como principio a manutenção 
do equilíbrio e bem-estar do ser humano no espaço e no tempo, a partir 
do atendimento de suas necessidades, quais sejam: psicobiológicas, 
psicossociais e psicoespirituais. 

As necessidades psicobiológicas englobam: oxigenação; 
hidratação; nutrição; eliminação; sono e repouso; exercício e atividades 
físicas; sexualidade; abrigo; mecânica corporal; integridade 
cutaneomucosa; integridade física; regulação: térmica, hormonal, 
neurológica, hidrossalina, eletrolítica, imunológica, crescimento celular, 
vascular; locomoção; percepção: olfativa, visual, auditiva, tátil, 
gustativa, dolorosa; ambiente; terapêutica (HORTA, 2011). 

As necessidades psicossociais incluem: segurança, amor, 
liberdade, comunicação, criatividade, aprendizagem, gregária, recreação, 
lazer, espaço, orientação no tempo e espaço, aceitação, autorrealização, 
autoestima, participação, autoimagem e atenção (HORTA, 2011). As 
necessidades psicoespirituais agregam: religiosa ou teológica, ética e de 
filosofia de vida (HORTA, 2011).  

De acordo com os princípios de Horta (2011), todo cuidado 
prestado pela enfermagem é preventivo, curativo e de reabilitação, 
devendo-se respeitar a unicidade, a autenticidade e a individualidade do 
ser humano. Para que a enfermagem seja eficiente ao assistir o ser 
humano, deve utilizar um método cientifico de trabalho, a partir de 
ações sistematizadas e inter-relacionadas, que denominou de Processo 
de Enfermagem (PE).  

Conforme o Conselho Federal de Enfermagem (COFEN): 
 

O Processo de Enfermagem é um instrumento 
metodológico que orienta o cuidado profissional 
de enfermagem e a documentação da prática 
profissional [...] a operacionalização e 
documentação do Processo de Enfermagem 
evidencia a contribuição da enfermagem na 
atenção à saúde da população, aumentando a 
visibilidade e o reconhecimento profissional 
(COFEN, 2009).  

 
A Resolução COFEN nº 358/2009 determina que o PE seja 

implementado em ambientes públicos e privados e o organiza em cinco 
etapas inter-relacionadas, conforme descritas a seguir (COFEN, 2009): 
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1) Coleta de dados ou Histórico de Enfermagem: processo 
sistematizado realizado para obter informações sobre o indivíduo, que 
possibilitam a identificação de problemas; 

2) Diagnóstico de enfermagem (DE): interpretação dos dados 
coletados na primeira etapa e “que culminam com a tomada de decisão 
sobre os conceitos DE” que servem como base para selecionar as 
intervenções que tem como objetivo atingir os resultados esperados;  

3) Planejamento de enfermagem: estabelecimento dos resultados 
esperados e das intervenções a serem realizadas para enfrentamento dos 
problemas diagnosticados na segunda etapa;  

4) Implementação: realização das intervenções planejadas na 
terceira etapa;  

5) Avaliação de enfermagem: processo de verificação das 
respostas do indivíduo às intervenções realizadas e da necessita de 
modificações ou adaptações no PE. 

No que se refere a padronização dos DE, destaca-se o sistema de 
classificação NANDA Internacional (NANDA-I), que utiliza 
terminologia consolidada e conhecida internacionalmente, listando os 
diagnósticos de enfermagem reais e de risco, com suas respectivas 
características definidoras, fatores relacionados e de risco. Este se 
encontra disponível em diferentes línguas, sendo muito usado no Brasil 
e contribui significativamente com a SAE (SANTOS et al., 2008).  

A Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) auxilia 
na operacionalização do PE, pois contribui com a organização do 
trabalho do enfermeiro no que se refere ao método, pessoal e 
instrumentos (COFEN, 2009). A SAE consiste em um método de 
organização e sistematização do cuidado pautado no conhecimento 
científico, propiciando qualidade e segurança na realização da 
assistência, a partir da identificação das necessidades de cuidado de 
enfermagem demandadas pelo paciente (CAVALCANTE et al., 2011). 
Reforça-se ainda que: 

A atuação do enfermeiro, pautada no 
conhecimento científico, é valorizada e 
reconhecida quando possibilita o respeito entre os 
profissionais de saúde e confiabilidade pela 
equipe; o atendimento de necessidades e resolução 
de problemas pela clientela e, pela organização 
institucional, quando há retorno social e financeiro 
advindos da atuação racional e eficaz do 
profissional (BAGGIO; ERDMANN, 2010, p. 
746). 
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Segundo Leopardi (1999), o conhecimento é um instrumento 
importante do trabalho do profissional de saúde, seja para desaliená-lo 
ou para torná-lo apto para a realização das atividades técnicas 
necessárias. Por esse motivo, no ambiente de cuidado o enfermeiro deve 
organizar o seu trabalho e o de sua equipe ‘funcional e 
operacionalmente’, de maneira que propicie os dados imprescindíveis 
para o diagnóstico e assegure que o tratamento prescrito seja realizado. 
Assim, na proporção em que realiza suas atividades assistenciais, o 
enfermeiro vai estabelecendo autonomia em seu trabalho, já que a forma 
de organização e controle do trabalho de cada profissional ou equipe não 
se sujeita ao diagnóstico médico.  

Neste sentido, compreende-se o processo de trabalho em saúde e 
enfermagem como a ação realizada pelo profissional a um determinado 
indivíduo ou comunidade, com a finalidade de atender suas necessidades 
de forma integral, pautado no conhecimento científico sistematizado e a 
partir da utilização de instrumentos materiais ou imateriais. A tecnologia 
incorpora essas duas expressões (material e imaterial) já que os saberes 
operam desde a sua forma mais abstrata-conceitual até a mais concreta, 
em conhecimentos, métodos, técnicas, recursos e equipamentos, de 
acordo com o modo como integra o processo de trabalho, intermediando 
a relação do trabalhador com o objeto.  

O profissional, a partir de seu conhecimento, sua prática cotidiana 
e das necessidades que o sujeito demanda, deve criar e recriar 
instrumentos que o auxiliem na organização e excelência do produto do 
trabalho, possibilitando maior autonomia para a sua atuação e 
propiciando mais qualidade em suas ações. Assim, o aplicativo móvel é 
um recurso tecnológico, que possibilita a avaliação clinica do RN 
internado e dá subsídios para o planejamento do cuidado baseado em 
evidências, garantindo a autonomia e a tomada de decisão do enfermeiro 
neonatal para os cuidados de prevenção de lesões de pele em RN 
internados. Reitera-se ainda que o processo de desenvolvimento do 
aplicativo móvel, através de sua fundamentação teórica, é uma forma de 
adquirir saberes e também de imprimir mudanças na assistência através 
das novas intervenções propostas para garantir a qualidade do trabalho. 
 
4.2.3 Tecnologia 

 
Com base no referencial adotado, tecnologia é um instrumento 

utilizado com a finalidade de facilitar o alcance de determinado 
objetivo. Este instrumento se refere tanto aos saberes, conhecimentos, 
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métodos e práticas sistematicamente organizados, bem como aos 
equipamentos e máquinas.  

Segundo Nietsche et al. (2012), a concepção de tecnologia há 
muito foi associada às máquinas, persistindo até os dias atuais, 
principalmente quando se refere a inovações na área de saúde. No 
entanto o conceito é amplo, não devendo ser pensado de forma 
equivocada ou reducionista. Neste sentido, o conceito de tecnologia 
segundo Nietsche (2003) pode ser compreendido como: 

 
O resultado de processos concretizados a partir da 
experiência cotidiana e da pesquisa, para o 
desenvolvimento de um conjunto de 
conhecimentos científicos para a construção de 
produtos materiais, ou não, com a finalidade de 
provocar intervenções sobre uma determinada 
situação prática. Todo esse processo deve ser 
avaliado e controlado sistematicamente 
(NIETSCHE, 2003).  

 
A mesma autora, ao abordar as tecnologias no contexto da 

assistência de enfermagem, também utiliza o termo “Tecnologias 
Assistenciais (TA)”, e o conceitua como:  

 
[...] tecnologias que incluem a construção de um 
saber técnico-científico resultante de 
investigações, aplicações de teorias e da 
experiência cotidiana dos profissionais e clientela, 
constituindo-se, portanto, num conjunto de ações 
sistematizadas, processuais e instrumentais para a 
prestação de uma assistência qualificada ao ser 
humano em todas as suas dimensões [...] A TA 
deve possibilitar dimensões interacionais 
permitindo aos profissionais (nós) a utilização dos 
sentidos para a escolha e a realização da 
assistência [...] tem como finalidade apoiar, 
manter e promover o processo da vida das pessoas 
em “situações de saúde e doença” (NIETSCHE, 
2003). 
 

Cotidianamente, a fim de desenvolver sua práxis, o enfermeiro 
utiliza técnicas e tecnologias, instrumentos estes que constituem o saber 
da sua profissão. Por isso, torna-se necessário que o enfermeiro construa 
seu próprio conhecimento, “um conhecimento que esteja relacionado à 
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qualidade de vida, à maneira de administrar a saúde, as enfermidades e 
os problemas daí decorrentes” (NIETSCHE et al., 2012, p. 186). 

De acordo com Schumacher (1983), a tecnologia deve contribuir 
para que as mãos e o cérebro humano se tornem ainda mais produtivos. 
Diante disso, o enfermeiro neonatal deve, constantemente, buscar os 
conhecimentos necessários para construir instrumentos, tecnologias 
assistenciais, que orientem sua prática assistencial para a qualidade de 
vida do RN internado em UN.  

A utilização das TIC em Enfermagem oferece instrumentos para 
melhorar o cuidado em saúde, pois vinculam eletronicamente 
avaliações, intervenções e resultados e apoiam o poder de decisão do 
profissional (DAL SASSO; PERES; SILVEIRA, 2006; PERES et al., 
2012).  

Neste contexto, o enfermeiro neonatal pode organizar seus 
conhecimentos de forma sistematizada, associando-os aos 
conhecimentos da informática, para criar processos informatizados que 
guiem e apoiem a decisão de sua equipe no cuidado aos pacientes. 

  
4.2.4 Ambiente 
 

De acordo com Costa (2005, p.68), o ambiente “é o espaço no 
qual o ser humano vive, interage, percebe, apreende e vislumbra, não só 
a problemática do seu existir, como também, as possibilidades de 
transformação de sua realidade”.  

No contexto do trabalho em saúde, ambiente é o espaço físico em 
que as pessoas estão inseridas, onde estão dispostas mobília, 
equipamentos e instrumentos, onde ocorrem interações, trocas de 
saberes, de experiências, onde se dá o processo de trabalho da equipe de 
enfermagem e onde se desenvolve o cuidado.  

O ambiente institucionalizado do cuidado reúne um conjunto de 
instrumentos de trabalho, pois todos os seus elementos se interpõem no 
processo de cuidar, oferecendo meios para que ele se desenvolva de 
modo a alcançar os objetivos do próprio trabalho. Como meio para os 
fins do trabalho em saúde o ambiente é, ao mesmo tempo, objeto da 
ação dos trabalhadores, que sobre ele atuam para que este seja 
constantemente melhorado e otimizado.  

Assim, os problemas relacionados a este espaço dão origem a 
novas ideias e projetos para sua melhoria, pois o cuidado envolve tanto a 
ação direta sobre o ser humano, como diferentes ações sobre os 
instrumentos do trabalho, como as que envolvem a gestão do cuidado, 
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incluindo a qualidade do ambiente, visando as melhores condições, tanto 
para trabalhadores como para usuários.  

Neste estudo, o processo de trabalho “cuidar” se dá na interação 
entre a equipe de enfermagem e o RN internado, que ocorre no ambiente 
da UN.  

Com base em Santos (2014), a UN é o ambiente 
tecnologicamente adequado para receber o RN que necessita de 
cuidados especiais, pois é equipado com equipamentos variados e onde 
o conhecimento é sistematizado, com o objetivo de manter a vida deste 
pequeno paciente. É neste ambiente que acontece a interação entre 
equipe de enfermagem e o neonato, e onde ocorre o processo de 
cuidado.  

Portanto, é na UN que o RN é assistido pelo enfermeiro. Nesse 
ambiente, onde o enfermeiro é protagonista, ele deve perceber as 
necessidades de intervir e utilizar conhecimento técnico-científico e 
diferentes instrumentos a fim de planejar a assistência e alcançar a 
excelência no cuidado. Neste estudo, o foco está no cuidado para manter 
a integridade da pele do RN, entendendo que para isso o enfermeiro 
precisa inovar, buscando o conhecimento necessário e utilizando-o 
como base para o desenvolvimento de tecnologias, que sirvam de 
instrumento e possam contribuir com a sistematização da assistência e 
com a organização do processo de trabalho. 
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5 MÉTODO 
 

Neste capítulo estão descritos os procedimentos adotados para 
que a pesquisa atingisse seu objetivo.  

 
5.1 TIPO DE ESTUDO 

 
Trata-se de um estudo metodológico de produção tecnológica que 

incidiu sobre o desenvolvimento, validação e avaliação (POLIT; BECK, 
2018) de um software, um aplicativo para dispositivos móveis, a ser 
utilizado com fins de apoio à decisão clínica do enfermeiro, no que se 
refere aos cuidados de prevenção de lesões de pele dos RN internados 
em UN.  

 Este tipo de estudo costuma envolver modelos de pesquisa com 
método misto (POLIT; BECK, 2018). Este teve seu foco alicerçado na 
abordagem quantitativa e foi desenvolvido em quatro etapas: revisão 
integrativa de literatura, validação de conteúdo, desenvolvimento do 
aplicativo móvel e avaliação da qualidade do software.  

 
5.2 CONTEXTO DO ESTUDO 
 

O estudo foi desenvolvido na UFSC, no Laboratório de Pesquisa 
PRAXIS – trabalho, ética, saúde e enfermagem. Por utilizar como ponto 
de partida o contexto de uma UN, será descrito neste item a UN do 
HU/UFSC, local em que a pesquisadora principal desenvolve suas 
atividades profissionais e no qual se apoiou para desenvolver a pesquisa. 

O HU/UFSC foi inaugurado no ano de 1980. Trata-se de um 
hospital de médio porte, público e de ensino, ligado ao Ministério da 
Educação (MEC) (UFSC, 2017). A UN do HU/UFSC foi inaugurada em 
24 de outubro de 1995, integrando a maternidade. É centro de referência 
nacional do MS para o MC. Possui capacidade para 16 leitos, 
distribuídos em quatro salas: sendo uma sala para Unidade de Terapia 
Intensiva Neonatal (UTIN) com seis leitos; uma sala para Unidade de 
Cuidado Intermediário Neonatal Convencional (UCINCo) com cinco 
leitos; uma sala para Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal 
Canguru (UCINCa) com cinco leitos. Possui ainda uma sala para 
isolamento com um leito (utilizada quando necessário e contabilizada 
como leito de UTIN).  

A taxa de ocupação está entre 80 - 100%, sendo que o tempo de 
internação varia de um dia até três meses. Os leitos são ocupados por 
RN de todas as regiões do estado de Santa Catarina e as principais 
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causas de internação são: prematuridade, baixo peso ao nascimento, 
infecções e problemas respiratórios (UFSC, 2016).  

A equipe interdisciplinar de saúde que atua neste setor é 
composta por 18 médicos neonatologistas, 12 enfermeiras, 32 técnicos 
de enfermagem, um escriturário, uma psicóloga, duas fisioterapeutas, 
duas fonoaudiólogas, duas assistentes sociais, uma nutricionista e 
residentes destas diversas áreas, discentes da Residência Médica em 
pediatria e da Residência Integrada Multiprofissional em Saúde (RIMS). 

Desde a sua inauguração o HU/UFSC utiliza a Sistematização da 
Assistência de Enfermagem (SAE) baseada na Teoria das Necessidades 
Humanas Básicas de Wanda Horta (2011), com algumas de suas etapas, 
sendo: histórico de enfermagem, planejamento de enfermagem, 
implementação e avaliação de enfermagem. Mais recentemente foi 
implantado o sistema informatizado, permitindo aos enfermeiros realizar 
a evolução e prescrição de enfermagem de cada paciente no prontuário 
eletrônico. Iniciou-se também a implementação da etapa do diagnóstico 
de enfermagem baseado em NANDA-I (2015). O sistema é acessado 
através de senhas pessoais de cada profissional enfermeiro e dá acesso 
ao registro de prontuário do paciente, serviço de farmácia, almoxarifado, 
laboratório, evolução e prescrição de enfermagem.  
 
5.3 ETAPAS DO DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO 
METODOLÓGICO 

 
Para que os objetivos deste estudo fossem alcançados, os dados 

foram obtidos em quatro etapas, sendo: (1) revisão de literatura; (2) 
validação de conteúdo; (3); desenvolvimento do software e, (4) 
avaliação da Qualidade de Produto do software com base na norma 
ISO/IEC 25010 (2011).  

Cada etapa compreendeu uma forma específica para coleta, 
tratamento e análise dos dados. Estas podem ser visualizadas no 
fluxograma representativo do estudo (Figura 1) e estão descritas a 
seguir. 
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Figura 1 – Fluxograma representativo da operacionalização do estudo 
metodológico  

 
Fonte: Elaborado para fins do presente estudo 
 
5.3.1 Primeira etapa: revisão integrativa da literatura  

 
A revisão integrativa de literatura é um método de pesquisa que 

tem a finalidade de sintetizar e analisar os achados científicos sobre 
determinado tema, propiciando maior conhecimento acerca deste 
(BOTELHO; CUNHA; MACEDO, 2011). 

Nesta etapa foi realizada uma revisão integrativa de literatura a 
fim de identificar as recomendações de cuidados, baseadas em 
evidência, sobre prevenção de lesões de pele de RN, a partir das 
publicações em periódicos científicos dos últimos cinco anos. Os 
resultados desta revisão serviram como base para a elaboração de 
intervenções de enfermagem para prevenir lesões de pele em RN, que 
foram encaminhadas para validação de conteúdo por comitê de experts e 
utilizadas para o desenvolvimento de um software de apoio a decisão.  

Para guiar esta revisão, foi utilizado o protocolo de revisão de 
literatura (Apêndice A), proposto por Mendes, Silveira e Galvão (2008), 
que apresenta seis fases distintas, quais sejam: (1) Estabelecimento da 
hipótese ou questão de pesquisa; (2) amostragem ou busca na literatura; 
(3) categorização dos estudos; (4) avaliação dos estudos incluídos na 
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revisão; (5) interpretação dos resultados; e, (6) síntese do conhecimento 
ou apresentação da revisão. Estas fases estão representadas na Figura 2: 
 
Figura 2 – Componentes da revisão integrativa de literatura 
 

 
Fonte: Mendes; Silveira; Galvão, 2008, p. 761.  

 
O tema desta revisão se relacionou ao cuidado com a pele do RN 

e teve como objetivo identificar evidências científicas sobre cuidados de 
prevenção de lesões de pele no RN internado em UN. 

Para formular a questão de pesquisa que guiou esta revisão 
integrativa, foi utilizada a estratégia PICo (P: População; I: fenômeno de 
Interesse; Co: contexto) (JOANNA BRIGGS INSTITUTE, 2014). 
Considerou-se então: P: recém-nascidos; I: prevenção de lesões de pele; 
e, Co: maternidade/hospital/UN. Desta forma, delimitou-se a seguinte 
questão de pesquisa: Quais as evidencias disponíveis na literatura sobre 
cuidados de prevenção de lesões de pele em recém-nascidos 
hospitalizados? 

Foram realizadas duas buscas na literatura, que ocorreram em 
momentos distintos. A primeira busca, realizada em julho de 2017, 
serviu como base para a elaboração das intervenções de enfermagem 
iniciais, que posteriormente foram validadas por comitê de experts e que 
serviram como conteúdo do aplicativo móvel. Durante a etapa de 
validação, houve sugestões dos experts para a inclusão de novas 
intervenções, além da necessidade de atualização acerca das evidências, 
por isso, uma nova busca na literatura foi realizada em junho de 2018.  

As buscas foram realizadas nas bases de dados Cochrane 
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Database of Systematic Reviews, MEDLINE (Base de Dados da 
Literatura Internacional da área Médica e Biomédica), LILACS 
(Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde) e 
BDENF (Base de Dados de Enfermagem), utilizando-se descritores que 
estão inseridos no Banco de Descritores em Ciências da Saúde (DeCS). 
Na base de dados Cochrane, a busca foi realizada no centro de Ensaios 
Clínicos e no de Revisões Sistemáticas do grupo Cochrane neonatal. 

Para o levantamento da amostra foram utilizados os operadores 
boleanos “OR” e “AND” e os seguintes descritores em português, inglês 
e espanhol: [“Recém-Nascido” OR “Infant, Newborn” OR “Recién 
Nacido” OR “Recém-Nascido Prematuro” OR “Infant, Premature” OR 
“Recién Nacido Prematuro” AND “Pele” OR “Skin” OR “Piel” AND 
“Unidades de Terapia Intensiva Neonatal” OR “Intensive Care Unit, 
Neonatal” OR “Unidades de Cuidado Intensivo Neonatal” OR “Terapia 
Intensiva Neonatal” OR “Intensive Care, Neonatal” OR “Cuidado 
Intensivo Neonatal”]. 

Como critérios de inclusão para a seleção da amostra da revisão 
integrativa foram utilizados artigos publicados entre os anos de 2013 e 
2017 na primeira busca e de 2017 e 2018 na segunda, disponíveis em 
periódicos nacionais e internacionais, com textos completos, escritos em 
português, inglês ou espanhol, que abordassem prevenção de lesões de 
pele em RN internados em UN. Foram excluídos do estudo: editoriais, 
livros, teses, dissertações, resumos de congresso, estudos de revisão não 
sistematizados, artigos que não se enquadravam no recorte temporal ou 
que não atenderam ao objetivo proposto.  

O recorte temporal de 2013 a 2017 e 2017 a 2018 justifica-se pela 
necessidade de buscar recomendações atualizadas sobre o tema em 
questão. Foram incluídos os estudos que abordassem o cuidado com a 
pele do RN na sala de parto, durante o transporte até a UN e na unidade 
de internação neonatal. Não foi realizada nenhuma seleção por nível de 
evidência. As revisões sistemáticas, embora não tenham sido incluídas 
na amostra, foram utilizadas para auxiliar na discussão desta revisão.  
Tomou-se como base os itens termorregulação, perda de água 
transepidérmica, banho, hidratação da pele, uso de dispositivos, 
utilização de adesivos, prevenção de lesão por pressão, manuseio do 
bebê, uso de antissépticos, avaliação da pele, prevenção de dermatite da 
área de fraldas, prevenção de lesões por extravasamento intravenoso e 
prevenção de lesões por Continuous Positive Airway Pressure (CPAP) 
(SANTOS; COSTA, 2015). 

O corpus de análise foi definido inicialmente a partir da avalição 
crítica do título das publicações a fim de verificar se abordavam o tema 
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pesquisado. Posteriormente seguiu-se com a leitura dos resumos, de 
modo a verificar se contemplavam a questão de pesquisa e se atendiam 
aos critérios de inclusão estabelecidos. Procedeu-se com a leitura dos 
estudos na íntegra, a fim de evitar viés de seleção. Os textos que não se 
encontravam na íntegra foram solicitados aos autores via correio 
eletrônico ou adquiridos através de compra.  

Para a coleta de informações relevantes ao estudo, elaborou-se 
um banco de dados construído em forma de planilha, no software 
Excelâ, versão 2016, do pacote Office da Microsoft, contendo as 
seguintes informações: autor(es), ano de publicação, idioma, periódico 
de publicação, base de dados, amostra, delineamento do estudo, país de 
origem, tema principal do artigo, nível de evidência e recomendação.  

O nível de evidência foi determinado de acordo com a 
classificação da Oxford Centre for Evidence-based Medicine (2009), em 
que: 1A - revisão sistemática de ensaios clínicos controlados 
randomizados; 1B - ensaio clínico controlado randomizado (ECCR) com 
intervalo de confiança estreito; 1C - resultados terapêuticos do tipo 
“tudo ou nada”; 2ª - revisão sistemática de estudos de coorte; 2B - 
estudo de coorte e ensaio clínico randomizado (ECR) de menor 
qualidade; 2C - observação de resultados terapêuticos ou estudos 
ecológicos; 3ª - revisão sistemática de estudos caso-controle; 3B - 
estudo caso-controle; 4 - relato de casos (incluindo coorte ou caso-
controle de menor qualidade); 5 - opinião de especialistas (PHILLIPS et 
al., 2009).  

Par evitar interpretação errônea no delineamento e nos resultados 
desta revisão, reduzindo o risco de viés na seleção e na categorização 
dos artigos e garantir o rigor metodológico, dois revisores realizaram a 
pesquisa de forma simultânea e independente. Ambos seguiram o 
mesmo processo para seleção dos estudos, atentando-se para a leitura do 
título, do resumo e do texto na íntegra. Um terceiro revisor ficou 
disponível para participar do grupo de discussão e alcançar consenso no 
caso de haver discordâncias, no entanto, este não se fez necessário. 

Os dados foram agrupados de acordo com temas semelhantes e 
estes foram subdivididos em sete categorias: termorregulação, uso de 
emolientes, antisséptico, dispositivos para oxigenação, acesso venoso, 
limpeza do coto umbilical e cuidados gerais. A síntese e análise crítica 
desta revisão foi realizada de forma descritiva e podem ser visualizadas 
no capítulo de resultados desta tese, no manuscrito 1. 
 
 



 73 

5.3.2 Segunda etapa: validação de conteúdo  
 

Para guiar a etapa de validação de conteúdo, utilizou-se como 
base algumas etapas da pesquisa de Coluci, Alexandre e Milani (2015), 
que apresentam ferramentas para guiar o processo de desenvolvimento 
de instrumentos de medida na área da saúde, quais sejam: (1) estabelecer 
a estrutura conceitual, os objetivos e a população envolvida; (2) 
construir os itens e as escalas de respostas; (3) selecionar e organizar os 
itens e estruturar o instrumento; (4) e, validar o conteúdo. 

Os resultados da revisão integrativa de literatura realizada na 
primeira etapa desta tese; a pesquisa anterior realizada pelas 
pesquisadoras (SANTOS; COSTA, 2015); livros técnicos (NATIONAL 
PRESSURE ULCER ADVISORY PANEL, 2014; INFUSION 
NURNSING SOCIETY, 2016) e manuais do Ministério da Saúde do 
Brasil (BRASIL, 2014a, 2014b, 2014c, 2014d, 2017a, 2017b, 2018b), 
bem como a experiência da pesquisadora principal como enfermeira 
estomaterapeuta e atuante em UN, serviram de subsídio na elaboração 
de domínios, itens e intervenções de enfermagem para prevenir lesões 
de pele em RN. Estes foram validados por comitê de experts nesta 
segunda etapa do estudo.  

Esta etapa teve como objetivo determinar a validade de conteúdo 
de domínios, itens e intervenções de enfermagem para prevenir lesões 
de pele em RN, com comitê de experts no assunto. 

Para elaborar o conteúdo que seria encaminhado para validação e, 
posteriormente, utilizado para a construção do aplicativo, foi estruturado 
um banco de dados em planilha do software Excelâ, versão 2016, do 
pacote Office da Microsoft, utilizando-se como base para a construção 
de alguns dos domínios a Teoria das Necessidades Humanas Básicas de 
Wanda Horta (2011), com ênfase nas necessidades psicobiológicas, 
além das condições específicas do RN e da assistência neonatal, pois 
reúnem os itens que mais correspondem aos fatores de risco para lesões 
de pele. 

Os domínios construídos foram: cuidados gerais, avaliação da 
pele através da Escala de Condição da Pele do RN (ECPRN) 
(SCHARDOSIM et al., 2014), regulação neurológica, oxigenação, 
hidratação, nutrição, regulação térmica, ambiência, via para terapêutica 
medicamentosa, terapêutica medicamentosa, coto umbilical, 
monitorização, eliminação urinária, eliminação intestinal e outros.  

A partir da organização dos domínios na planilha, foram 
construídos os itens, as condições para a intervenção, os diagnósticos e 
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as intervenções de enfermagem. A estrutura da planilha está 
exemplificada no Quadro 1: 

 
Quadro 1 – Modelo de planilha utilizada para elaboração e organização do 
conteúdo para validação 

continua 

Domínios Itens 
Condição 

da 
intervenção 

Diagnóstico 
de 

Enfermagem 
Intervenção 

Cuidados 
gerais 

Registros de 
enfermagem 

Todos RN   

Lavagem das 
mãos 

Todo RN   

Uso de luvas Todos RN   
Vérnix    
Saco de 
polietileno 

Se RN com 
IG < 30 
semanas 

  

Uso de 
antisséptico 

Se RN com 
IG < 30 
semanas e 
peso < 1000 
gramas 

Risco para 
lesão 
relacionado 

Utilizar 
antisséptico 
X solução 
aquosa 

Se RN com 
IG > 30 
semanas e 
peso > 1000 
gramas 

Risco para 
lesão ... 

Utilizar 
antisséptico 
Y solução 
alcoólica 

Coleta exames Todos RN   
Manuseio    
Banho    

ECPRN Secura Todos RN Risco para... Avaliar pele 
12/12 horas 

Eritema    
Ruptura/lesão Todos RN  Avaliar pele 

6/6 horas 
Regulação 
neurológica 

Alerta e ativo    
Alerta, pouco 
ativo 

   

Sonolento a 
maior parte do 
tempo 

   

Sedado ou 
comatoso 
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Quadro 1 – Modelo de planilha utilizada para elaboração e organização do 
conteúdo para validação 

continuação 

Domínios Itens 
Condição 

da 
intervenção 

Diagnóstico 
de 

Enfermagem 
Intervenção 

Oxigenação Nenhum 
dispositivo 

   

Catéter extra 
nasal de 
oxigênio 
(CNO2) ou 
sistema de alto 
fluxo 

   

CPAP    
Tubo traqueal    
Traqueostomia    

Hidratação Hidratado    
Desidratado    
Edema    

Nutrição Nenhum 
dispositivo 

   

Cateter 
nasogástrico 
ou nasojejunal 

   

Cateter 
orogástrico ou 
orojejunal 

   

Tubo ou 
Botton de 
Gastrostomia 
ou 
jejunostomia 

   

Regulação 
térmica 

Mantém a 
temperatura 
corporal entre 
36,5 e 37,5ºC 

   

Dificuldade 
em manter a 
temperatura 
corporal entre 
36,5 e 37,5ºC 

   

Tratamento: 
hipotermia 
terapêutica 
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Quadro 1 – Modelo de planilha utilizada para elaboração e organização do 
conteúdo para validação 

continuação 

Domínios Itens 
Condição 

da 
intervenção 

Diagnóstico 
de 

Enfermagem 
Intervenção 

Ambiência Incubadora de 
paredes duplas 

   

Incubadora de 
paredes 
simples 

   

Berço de calor 
radiante 

   

Berço de 
aquecimento 
lateral 

   

Berço simples    
Via para 
terapêutica 

Nenhuma    
Injeção 
subcutânea 

   

Injeção 
intramuscular 

   

Acesso venoso 
periférico 

   

PICC    
Dissecção 
venosa 

   

Cateter 
umbilical 
venoso 

   

Cateter 
umbilical 
arterial 

   

Terapêutica Nenhuma    
Antibiótico 
(VO/ IM/ EV) 

   

Drogas 
simpaticomi- 
méticas       

   

Agentes 
hiperosmolar 

   

Agentes de pH 
não fisiológico 

   

Sangue e/ou 
hemoderivado 
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Quadro 1 – Modelo de planilha utilizada para elaboração e organização do 
conteúdo para validação 

continuação 

Domínios Itens 
Condição 

da 
intervenção 

Diagnóstico 
de 

Enfermagem 
Intervenção 

Coto 
umbilical 

Coto umbilical 
presente 

   

Coto umbilical 
ausente 

   

Monitorização Nenhum    
Sensor de 
temperatura 

   

Oximetria de 
pulso 

   

Monitor 
cardíaco 

   

Pressão não 
invasiva 

   

Eliminação 
urinária 

Diurese 
espontânea em 
fralda 

   

Saco coletor de 
urina 

   

Cateter/sonda 
vesical de 
alívio 

   

Cateter/sonda 
vesical de 
demora 

   

Cistostomia    
Vesicostomia    

Eliminação 
intestinal 

Evacuação 
normal 

   

Aumento na 
frequência das 
evacuações 
(maior que o 
habitual) 

   

Alteração na 
consistência 
das fezes 

   

Colostomia     
Ileostomia    
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Quadro 1 – Modelo de planilha utilizada para elaboração e organização do 
conteúdo para validação 

conclusão 

Domínios Itens 
Condição 

da 
intervenção 

Diagnóstico 
de 

Enfermagem 
Intervenção 

Outros Nenhum    
Fototerapia 
simples 

   

Fototerapia 
dupla ou tripla 

   

Dreno de tórax    
Diálise 
peritoneal 

   

Ferida 
exsudativa 

   

Fonte: Elaborado para fins do presente estudo 
Legenda: CPAP= Continuous Positive Airway Pressure; ECPN= Escala de 
Condição da Pele do RN; EV= endovenoso; IG=Idade Gestacional; IM= 
intramuscular; PICC= Cateter Central de Inserção periférica; VO= via oral; 
RN= Recém-Nascido. 
 

A organização dos domínios e itens na planilha facilitou a 
elaboração de 298 intervenções de enfermagem para prevenção de 
lesões de pele em RN, que foram encaminhadas, juntamente com seus 
respectivos itens e domínios, para validação pelo comitê de experts. 

Para formar o comitê de validação, foi utilizada uma amostragem 
não probabilística intencional, estabelecendo-se o número mínimo de 
cinco e máximo de 10 participantes (LYN, 1986). Entretanto, pretendia-
se alcançar uma amostra de oito experts. 

A escolha dos participantes foi realizada através de uma busca 
ativa na Plataforma Lattes do Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Cientifico e Tecnológico (CNPq), utilizando-se da pesquisa avançada 
por assunto a fim de identificar os enfermeiros docentes e/ou 
assistenciais brasileiros que atendessem aos critérios de inclusão. Para 
identificar os enfermeiros estomaterapeutas com expertise na área 
neonatal e potenciais participantes deste estudo, solicitou-se auxílio à 
Sociedade Brasileira de Estomaterapia (SOBEST), que prontamente 
enviou o contato dos profissionais. 

Os critérios de inclusão utilizados para seleção dos experts 
foram baseados no sistema de pontuação de Fehring (1987) para estudos 
de validação (Quadro 2).  
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Quadro 2 – Critérios de inclusão: comitê de validação de conteúdo 
Critérios de Inclusão Pontuação 

Graduado em enfermagem há pelo menos 2 anos  2 
Experiência na área de ensino ou assistência neonatal há pelo 
menos 2 anos 

3 

Mestre em enfermagem com dissertação na área de 
enfermagem neonatal e/ou Especialista em Estomaterapia com 
ênfase na assistência neonatal/pediátrica 

2 

Doutor em enfermagem com a tese no tema pele 3 
Pesquisas publicadas com ênfase no tema pele 2 
Participar de laboratório de pesquisa na área de enfermagem 
neonatal e/ou estomaterapia 

1 

Fonte: Adaptado de Fehring (1987). 
 
Considerou-se a titulação, a produção científica e a experiência 

do participante na área do estudo. Cada especialista deveria obter a 
pontuação mínima de cinco pontos, de acordo com sua 
área/especialidade. 

Ao todo foram convidados formalmente, através de convite 
enviado por correio eletrônico (Apêndice B), 22 enfermeiras para 
compor o comitê de experts. Destas, duas não aceitaram, nove não 
responderam, quatro aceitaram, mas não acessaram o formulário de 
avaliação, duas iniciaram, mas não finalizaram e apenas cinco 
efetivamente participaram do processo de validação por ter completado 
todo o processo de validação.  

Dessa maneira, o comitê de experts foi composto por duas 
enfermeiras docentes, duas enfermeiras Estomaterapeutas com 
experiência em neonatologia e pediatria e uma enfermeira assistencial 
atuante em UN.  

Delimitou-se como critério de exclusão o afastamento das 
atividades laborais por período superior a dois anos.  

Quanto aos critérios de inclusão, de acordo com o sistema de 
pontuação adaptado de Fehring (1987), a pontuação variou entre seis e 
oito pontos, sendo os profissionais docentes os que obtiveram a maior 
pontuação.  

Os participantes selecionados foram contatados através de 
endereço eletrônico e convidados para compor o comitê de especialistas. 
Em casos de negativa, não resposta ao convite no prazo de 10 dias ou 
desistência, outro profissional com o mesmo perfil foi convidado. 

A coleta de dados foi realizada no período de abril a junho de 
2018, em duas rodadas. Na primeira rodada os participantes receberam o 
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Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (Apêndice C) e o 
link para acesso ao formulário de validação, que continha informações 
sobre o objetivo do estudo, sobre o contexto e sobre a população 
envolvida, orientações para o processo de avaliação, bem como os itens 
a serem validados. Os participantes receberam o prazo de 15 dias para 
finalizar o preenchimento do formulário de validação. 

O formulário de coleta de dados desta primeira rodada (Apêndice 
D) foi elaborado através da ferramenta online JotFormâ, sendo 
organizado em 15 domínios, 55 itens e 298 intervenções de 
enfermagem. Antes de ser enviado ao comitê de validação, este 
formulário foi testado por uma enfermeira docente e duas enfermeiras 
assistenciais com experiência no cuidado ao RN de risco. 

Os domínios, itens e intervenções foram organizados de acordo 
com o Quadro 1 representado anteriormente, ou seja, cada domínio 
apresentava seus respectivos itens e suas respectivas intervenções.  

O julgamento do instrumento foi adaptado do estudo de Coluci, 
Alexandre e Milani (2015). Aos participantes desta etapa foi solicitado a 
avaliação do conteúdo como um todo e também de cada domínio, item e 
intervenção individualmente, conforme descrito a seguir. 

 
5.3.2.1 Avaliação do conteúdo como um todo  

 
Nesta fase, o participante avaliou se todos os domínios foram 

incluídos e se cada um deles foi coberto adequadamente pelo conjunto 
de itens; se todas as intervenções estavam adequadas ao seu respectivo 
item, se o conteúdo estava apropriado; se a estrutura do domínio e seu 
conteúdo estavam de acordo com o objetivo proposto. 

Para realizar esta avaliação, aos experts foi solicitado que 
assinalassem um dos campos de seleção que apresentavam as seguintes 
opções: (1) concordo; e, (2) discordo. Os mesmos também poderiam 
fazer comentários e/ou sugestões sobre os quesitos avaliados.  

Para calcular a concordância dos experts sobre o conteúdo 
avaliado, foi utilizada a Taxa de Concordância do Comitê (TCC) 
(TILDEN, NELSON, MAY, 1990). A fórmula para cálculo está 
representada a seguir e foi utilizada para avaliar a validade do conjunto 
de domínios, de itens e de intervenções. Considerou-se uma taxa de 
concordância maior ou igual a 80% (PASQUALI, 2017). 

 
                 Número de participantes que concordaram 

% concordância = ------------------------------------------------------------- X 100 
               Número total de participantes 
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Os resultados com índice abaixo de 80% foram reformulados, 

com base nas sugestões dos experts e na literatura, sendo 
reencaminhados para avaliação do comitê na segunda rodada. Quando 
não obtiveram o índice satisfatório na segunda rodada, foram 
eliminados.  

 
5.3.2.2 Avaliação de cada item individualmente  

 
Nesta fase, os experts avaliaram a clareza e a relevância de cada 

intervenção de enfermagem, ou seja, se estavam compreensíveis e 
adequadas para atingir o objetivo proposto. Utilizou-se duas escalas tipo 
Likert, cada uma com quatro pontos, sendo clareza: (1) não claro; (2) 
pouco claro; (3) claro; e, (4) muito claro. Para relevância: (1) não 
relevante; (2) necessita de grande revisão; (3) necessita de pequena 
revisão; e, (4) relevante. Ao final de cada intervenção também havia um 
campo para comentários e/ou sugestões acerca da questão avaliada. 

A interpretação desta fase foi realizada a partir do Índice de 
Validade de Conteúdo (IVC), que considera as respostas “3” e “4” de 
cada juiz, utilizando-se uma concordância de 0,80 (LYN, 1986). A 
fórmula para cálculo deste estágio está representada a seguir: 

 
Número de respostas “3” ou “4” 

IVC = ------------------------------------------------------- 
Número total de respostas 

 
Os itens que receberam respostas “1” e “2” foram revisados, 

reformulados conforme sugestão dos experts e reencaminhados para 
avaliação na segunda rodada e, quando não obtiveram o índice 
satisfatório na segunda rodada, foram eliminados.  

 
5.3.2.3 Coleta, organização e análise dos dados 
 

Os participantes receberam os documentos, as orientações, o link 
do formulário para procederem a validação de conteúdo desta etapa e 
foram solicitados a finalizarem a primeira rodada no período de 15 dias.  

A primeira rodada ocorreu em abril e maio de 2018. Todos os 
participantes retornaram o formulário preenchido no prazo solicitado. 

O relatório de respostas dos experts foi arquivado, em formato 
Portable Document Format (pdf), no computador da pesquisadora 
principal, sendo protegido por senha. A TCC e o IVC foram calculados 
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pela pesquisadora principal, através das fórmulas citadas anteriormente 
nos itens 5.3.2.1 e 5.3.2.2. 

A partir dos resultados da primeira rodada de validação, 
constatou-se a necessidade de realizar uma segunda rodada, onde o 
comitê avaliou 39 intervenções, algumas novas, outras reformuladas por 
sugestão dos próprios experts ou por não terem alcançado o TCC ou 
IVC adequados. 

 A coleta de dados da segunda rodada aconteceu em junho de 
2018. Por se tratar de menor número de dados, foi realizada através de 
um formulário (Apêndice E) do software wordâ, versão 2016, do pacote 
Office da Microsoft. Os participantes foram solicitados a finalizar o 
preenchimento do formulário de validação no prazo de 6 dias.  Todos os 
cinco experts que participaram da primeira rodada também contribuíram 
com a segunda. Todos cumpriram o prazo solicitado para devolução do 
formulário preenchido.  

Da mesma forma que a primeira rodada, a TCC e o IVC foram 
calculados pela pesquisadora principal, através das fórmulas citadas 
anteriormente. Os dados desta etapa são apresentados através de tabelas 
e de forma descritiva, podendo ser visualizados no capítulo de 
resultados desta tese, no manuscrito 2. Os domínios, itens e intervenções 
de enfermagem validadas, foram utilizados como conteúdo do software, 
que foi desenvolvido na terceira etapa deste estudo. 
 
5.3.3 Terceira etapa: desenvolvimento do aplicativo móvel 

 
No momento da qualificação do projeto de tese o produto 

(aplicativo para dispositivos móveis) e os objetivos (apoio à decisão) já 
estavam definidos pela pesquisadora principal. Também já havia um 
esboço inicial do fluxograma de navegação, entretanto, existiam dúvidas 
sobre o que efetivamente poderia ser realizado. Buscou-se então uma 
equipe com experiência na área de desenvolvimento de software, a fim 
de sanar as dúvidas e identificar a metodologia a ser empregada.  

Foram analisadas várias propostas, optando-se pela contratação 
de uma empresa localizada na cidade de São José, estado de Santa 
Catarina, Brasil, que apresentou uma proposta adequada aos objetivos 
da pesquisa e aos recursos disponíveis6. A fim de garantir os direitos e 
deveres dos envolvidos no processo, foi firmado um contrato de 

                                                
6 A pesquisa não recebeu financiamento. Os custos para o desenvolvimento 
desta pesquisa foram arcados pelas pesquisadoras. 



 83 

desenvolvimento, sendo estabelecido que os direitos autorais seriam 
exclusivamente das pesquisadoras. 

Ao apresentar os objetivos do software para a empresa, definiu-se 
o fluxo para a realização do desenvolvimento. Segundo Pressman e 
Maxim (2016), para se elaborar produtos ou sistemas de alta qualidade, 
dentro do prazo estabelecido, torna-se necessário seguir um roteiro de 
passos previsíveis, denominado “processo de software”. 

Nesta etapa, utilizou-se para o desenvolvimento do aplicativo 
móvel o processo ágil através do Scrum, um framework que oferece 
estrutura para guiar o desenvolvimento do software, associado a 
algumas práticas de Extreming Programming (XP).  Estes processos 
colocam o cliente como parte da equipe e estimulam a comunicação, a 
simplicidade, o trabalho em grupo e o feedback frequente (PRESSMAN; 
MAXIM, 2016). Segundo os autores, o processo ágil mais usado é a XP:  

 
Organizada em quatro atividades metodológicas – 
planejamento, projeto, codificação e testes – a XP 
sugere varias técnicas poderosas e inovadoras que 
possibilitam a uma equipe ágil criar versões de 
software com frequência, propiciando recursos e 
funcionalidades descritos previamente e 
priorizados pelos envolvidos (PRESSMAN; 
MAXIM, 2016, p. 84). 
 

Conforme Pressman e Maxim (2016), a etapa de planejamento se 
inicia com uma conversa informal, permitindo que o cliente seja ouvido, 
possibilitando uma ampla percepção do projeto. Durante esta fase o 
cliente escreve os cartões de histórias (user stories) em uma ficha, 
utilizando-se três sentenças: resultado, característica e funcionalidade 
requisitada. Logo, a equipe realiza uma avaliação e atribui um custo, 
medidos em tempo. O tempo adequado deve ser suficiente para 
transformar as histórias em códigos, incluindo também os testes.  

O desenvolvimento do aplicativo móvel estava previsto para 
finalizar em outubro de 2018. No entanto, a necessidade de ajustes 
atrasou o prazo em dois meses. Assim, esta etapa aconteceu de maio de 
2017 a dezembro de 2018.  

O planejamento foi realizado a partir da primeira reunião com a 
empresa contratada, em maio de 2017, após a qualificação do projeto de 
tese e antes de iniciar a primeira etapa de desenvolvimento do estudo. A 
pesquisadora principal deixou claro que o objetivo era desenvolver um 
aplicativo para dispositivos móveis para servir de apoio à decisão clínica 



 84 

no cuidado de prevenção de lesões de pele em RN. Este deveria 
englobar os sistemas operacionais Android® e IOS®.  

O fluxograma inicial de navegação foi apresentado à empresa, 
que sugeriu outros incrementos para o software, como a utilização de 
um servidor para armazenamento de dados, permitindo a realização de 
estatística e possibilitando que os dados de um mesmo paciente fossem 
acessados por diferentes profissionais, garantindo a continuidade do 
cuidado. Infelizmente, não havia recurso financeiro suficiente para a 
inclusão do servidor no contrato. Por esse motivo, definiu-se que o 
banco de dados ficaria armazenado somente nos dispositivos dos 
usuários. Entretanto, o servidor é um recurso importante, que poderá ser 
implantado futuramente.  

Os desenvolvedores sugeriram que a pesquisadora construísse 
uma planilha do Microsoft Excelâ e a alimentasse com o conteúdo 
(cartões de histórias) do software. Esta foi então construída e alimentada 
incialmente com os resultados do estudo de Santos e Costa (2015), que 
contribuiu para a identificação dos principais itens que poderiam 
contemplar o conteúdo.  

A partir da disposição dos itens na planilha, optou-se por 
desenvolver um sistema de avaliação, onde o enfermeiro pudesse 
registrar as condições clínicas, terapêuticas e da assistência, identificar 
os riscos para quebra de integridade da pele e acessar informações que 
colaborem com o planejamento de cuidados.  

O preenchimento da planilha seguiu com os resultados da etapa 
de revisão de literatura, seguida pela etapa de validação de conteúdo por 
comitê de experts. 

A etapa de revisão de literatura contou com 37 estudos que 
abordavam cuidados de prevenção de lesões de pele em RN, contudo, 
não contemplou todas as informações necessárias ao cuidado.  

A fim de elaborar e organizar o conteúdo que seria encaminhado 
para validação na segunda etapa do estudo, sentiu-se a necessidade de 
incluir os itens não encontrados nos resultados da revisão de literatura. 
Desta forma, foram acrescentadas as diretrizes de cuidados do Método 
Canguru (BRASIL, 2017a), demais artigos pesquisados de forma 
aleatória, manuais técnicos do Ministério da Saúde brasileiro, além da 
experiência da pesquisadora como enfermeira estomaterapeuta e 
neonatal.  

A planilha foi alimentada com o conteúdo do software, iniciando-
se com as telas iniciais de boas vindas, o texto introdutório sobre a 
anatomia e fisiologia da pele do RN, os risco de lesão e os cuidados 
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necessários na UN. Seguiu-se com as necessidades a serem avaliadas 
(domínios); as condições clínicas, os dispositivos e a terapêutica em uso 
(itens); as condições anatômicas, fisiológicas e clínicas para a realização 
de cada intervenção; o diagnóstico de enfermagem baseado em 
NANDA-I  (2015) para cada condição; as intervenções de enfermagem; 
as justificativas para cada intervenção; e as fotos para auxiliar na 
avaliação do RN, bem como na realização da intervenção.     

A partir destes procedimentos, 298 intervenções de enfermagem 
para prevenir lesões de pele em RN, distribuídas em 55 itens e 15 
domínios foram encaminhadas para validação. Nesta etapa, que 
aconteceu de abril a junho de 2018, cinco experts na área neonatal e no 
cuidado com a pele do RN compuseram o comitê e validaram os itens, 
domínios e intervenções. Esta ocorreu em duas rodadas, sendo 
finalizada com 310 intervenções de enfermagem validadas.  

Após finalização do preenchimento da planilha com o conteúdo 
que o software deveria conter, esta foi compartilhada com os 
desenvolvedores, a fim de se iniciar o processo de desenvolvimento. 

A etapa de desenvolvimento do software ocorreu de julho a 
dezembro de 2018. O quadro com o esboço das informações contidas na 
planilha de conteúdo, complementam o Quadro 1, apresentado no item 
5.3.2 desta tese e pode ser visualizado no Quadro 3 a seguir. 
 
Quadro 3 – Esboço do conteúdo para desenvolvimento do software 
 

Textos iniciais: tela de boas vindas; texto sobre anatomia, fisiologia da pele e 
riscos na unidade neonatal. 
Menu topo: ajuda (fluxograma do processo); sobre (equipe de 
desenvolvimento); referências (utilizadas nos textos, intervenções e 
justificativas). 
Cadastro de paciente: identificação do paciente e do nascimento. 
Funcionalidades do software: dias de vida, IG corrigida, classificação do recém-
nascido de acordo com o peso e IG do nascimento. 
Domínio: Condição a ser avaliada. Ex. oxigenação 
Itens Itens que complementam e se relacionam aos domínios: Ex. CPAP 
Condição da intervenção: Condição para a realização da intervenção (peso, 
IG, dias de vida) 
Diagnóstico de Enfermagem: Diagnóstico de enfermagem baseado em 
NANDA-I (2015) 
Intervenção: Intervenções (revisão integrativa de literatura e validação de 
conteúdo) 
Justificativa: justificativa para a intervenção, baseada na literatura 
Fonte: Elaborado para fins do presente estudo 
Legenda: CPAP= Continuous Positive Airway Pressure; IG= Idade Gestacional. 
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O projeto seguiu o princípio da simplicidade, optando-se pela 
utilização de códigos claros e simples, pois o tornou mais fácil de 
compreender, alterar e aumentar. Nesta etapa a equipe se atentou apenas 
às atividades definidas para o dia, sem modificar o que foi previamente 
planejado (PRESSMAN; MAXIM, 2016). 

Na etapa de codificação a equipe iniciou uma série de testes de 
unidades a fim de aperfeiçoar cada uma das histórias que fizeram parte 
da versão corrente. Quando completo, o código da unidade foi testado e 
propiciou feedback instantâneo para os desenvolvedores. 

Na etapa final os testes de unidades foram implementados. Todo 
código teve sua unidade de teste. Foram detectados erros relacionados às 
intervenções de enfermagem, onde informações contraditórias eram 
geradas pelo sistema, isto ocorreu porque as condições de peso e IG do 
RN não se encontravam bem definidas.   

A cada funcionalidade modificada, novos testes foram realizados, 
garantindo que o sistema se encontrava em constante funcionamento. O 
teste do cliente, denominados como testes de aceitação da XP, foi 
realizado com base nos cartões de história (planilha do Excel) e só se 
completou quando venceu o teste de aceitação. Na Figura 3 está 
representado o fluxo do processo da XP. 

 
Figura 3 – Fluxo do processo da Extreme Programming (XP) 
 

 
Fonte: Pressman e Maxim (2016, p. 78). 
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Para colaborar com a metodologia XP no desenvolvimento do 
software, a equipe de desenvolvimento utilizou o Scrum. Este não é uma 
metodologia, mas um framework, ou seja, um arcabouço que oferece 
estrutura para guiar o desenvolvimento do software. Por isso, ele 
funciona bem quando associado com outros métodos, como o XP, por 
exemplo. A utilização do Scrum traz como benefícios, principalmente, a 
diminuição dos riscos, o aumento da produtividade e a qualidade do 
produto desenvolvido (SABBAGH, 2013). 

No Scrum o projeto se iniciou para definir um objetivo, 
denominado de Visão do Produto, que consistiu no desenvolvimento do 
aplicativo em questão. O responsável por manter a visão do produto 
constante no decorrer do projeto foi o Product Owner, que inicialmente 
desenvolveu um plano de desenvolvimento chamado de Roadmap do 
Produto e uma linha tempo com metas a serem alcançadas denominada 
de Meta de Roadmap. Nesta fase também foi formado o Time de 
Scrum, ou seja, a equipe responsável pelo desenvolvimento do produto 
(SABBAGH, 2013). 

A partir da Visão do Produto e antes de iniciar o 
desenvolvimento, o Product Owner criou o Product Backlog, uma lista 
de itens do que se pensou em desenvolver durante o projeto. Iniciou-se 
então o primeiro dos muitos ciclos, onde o Time de Scrum começou a 
desenvolver o produto. Estes ciclos foram denominados de Sprints. 
Cada um deles foi importante para atingir um requisito definido no 
Backlog e que precisou ser realizado dentro de um prazo (timebox) e o 
projeto foi se desenvolvendo Sprint após Sprint (SABBAGH, 2013; 
PRESSMAN; MAXIM, 2016).  

Reuniões curtas chamadas de Reuniões Scrum foram diariamente 
realizadas pelos desenvolvedores, a fim de identificar o que foi 
realizado, quais os obstáculos e o que seria realizado até a próxima 
reunião (PRESSMAN; MAXIM, 2016). O fluxo do processo Scrum 
pode ser visualizado na Figura 4. 
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Figura 4 – Fluxo do processo Scrum 

 
Fonte: Pressman e Maxim (2016, p. 78). 
 

O aplicativo recebeu o nome de Neonatal Skin Safeâ. Este foi 
pensado por se traduzir como uma ferramenta que mantém a pele do 
neonato em segurança. Uma logo foi criada como marca para o 
software, tendo como figura central os traços de uma enfermeira 
segurando um RN. Esta está apresentada na Figura 5. 
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Figura 5 – Logo do Neonatal Skin Safeâ7 

 
Fonte: Elaborado para fins do presente estudo 
 

Para desenvolver o aplicativo móvel foi utilizado um Software 
Development Kit (SDK), o Ionic, ferramenta desenvolvida através do 
Apache Cordova, um framework de desenvolvimento de aplicativos 
móveis que agrupa bibliotecas para facilitar a construção. O JavaScript, 
foi a linguagem de programação utilizada, sendo facilitada pelo uso do 
framework AngularJS, que é um framework JavaScript. Para armazenar 
os dados do usuário localmente, optou-se pelo banco de dados SQLite. 

O fluxograma de funcionamento demonstra que o software 
permite cadastrar e avaliar pacientes, levantar os diagnósticos e 
intervenções, visualizar justificativas das intervenções e fotos com 
sugestões para fixação de dispositivos, incluir e excluir intervenções, 
geral, salvar ou enviar por e-mail o plano de cuidados. O fluxograma de 
funcionamento do software está representado na Figura 6. 

 
 
 
 
 
 

                                                
7 A marca já está em processo de registro no Instituto Nacional de Propriedade 
Intelectual (INPI). 
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Figura 6 – Fluxograma de funcionamento do Neonatal Skin Safeâ 

 
 
Fonte: Elaborado para fins do presente estudo 
 

Todo o conteúdo do software foi construído para execução em 
dispositivos móveis, tablets e smartphones, tanto para a plataforma 
iOSâ quanto para a plataforma Androidâ, sem a necessidade de uso de 
dados móveis ou de conexão wireless.  

Fluxograma de navegação 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(*) Ao clicar no ícone      você poderá obter explicações sobre a pergunta e justificativa para as intervenções de enfermagem; 
 
 

(**) Algumas perguntas e intervenções tem opção de visualização de fotos. Você poderá visualizá-las clicando no ícone       
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5.3.4 Quarta etapa: avaliação da qualidade do aplicativo móvel 
 

Esta etapa seguiu  o processo de avaliação da qualidade de 
produto de software da norma ISO/IEC 25040 System and Software 
engineering – (SQuaRE) – Evaluation process (2011), que consiste em 
cinco passos, sendo: (1) Estabelecer os requisitos de avaliação; (2) 
Especificar a avaliação, definindo as métricas de qualidade, níveis de 
pontuação e critérios para julgamento; (3) Projetar, planejar as 
atividades de avaliação; (4) Executar a avaliação, realizando medidas, 
aplicando critérios de decisão para as medidas de qualidade e para a 
avaliação; e, (5) Concluir a avaliação. A seguir, descrevem-se os passos 
deste processo.   
 
5.3.4.1 Estabelecer os requisitos de avaliação 
 

Para avaliar a qualidade do aplicativo móvel, utilizou-se o 
modelo de Qualidade de Produto, conforme norma ISO/IEC 25010 
(2011), por considerar que agrupa propriedades relevantes ao objeto 
avaliado. Este modelo analisa oito Características de qualidade, sendo: 
adequação funcional, eficiência de desempenho, compatibilidade, 
usabilidade, confiabilidade, segurança, manutenibilidade e 
portabilidade. Cada uma desta Características apresenta suas respectivas 
Subcaracterísticas.  

Por não ser possível fornecer o código fonte do software aos 
avaliadores, optou-se por avaliar apenas seis das oito Características de 
qualidade, excluindo-se a manutenibilidade e a portabilidade.  

A avaliação foi realizada a partir de dois formulários do Google 
Formsâ, um para o grupo de enfermeiros (Apêndice F) e outro para o 
grupo de especialistas em TI (Apêndice G), contendo questões 
específicas para as Subcaracterísticas de qualidade. Os mesmos foram 
adaptados do estudo de Sperandio (2008) e Oliveira e Peres (2015).  

 
5.3.4.2 Especificar a avaliação 
 

Neste passo a norma ISO/IEC 25040 (2011) orienta que sejam 
definidas as métricas de qualidade, os níveis de pontuação e os critérios 
para julgamento. Como mencionado anteriormente, a avaliação da 
qualidade foi realizada por especialistas, a partir de um formulário 
adaptado de Sperandio (2008) e Oliveira e Peres (2015).  
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De acordo com Oliveira e Peres (2015), cada Subcaracterísticas 
pode ser determinada através da medida de seus atributos. Assim, a 
análise das Subcaracterísticas do software foi realizada com base na 
opinião dos especialistas, que atribuíram um nível de pontuação para 
cada item do formulário de avaliação (OLIVEIRA; PERES 2015). 

Foram definidos os seguintes níveis de pontuação, com base na 
ABNT NBR ISO/IEC 14598-6 - Anexo C (Informativo) (2004): (C) 
Concordo; (D) Discordo; (NA) Não se Aplica; e, Comentários. O nível 
(C) significa que o item atende ao requisito de qualidade; o nível (D) 
significa que o item não atende ao requisito de qualidade; e o nível NA 
(Não se Aplica) significa que o item não se aplica ou não foi avaliado.  

Por se tratarem de questões que os avaliadores não conseguiram 
avaliar, seja por falta de informação, de recursos ou de conhecimento 
específico, as respostas que foram assinaladas com a opção “Não se 
aplica” foram descartadas. Essa resposta não pontua, por isso não pode 
trazer prejuízos para a avaliação (OLIVEIRA; PERES, 2015). 

Os dados das respostas das questões chave provenientes dos 
formulários de avaliação de cada participante foram tabulados em 
planilhas do Microsoft Excel, analisados de forma descritiva por 
frequência absoluta (n) e relativa (%) através do programa Statistical 
Package for Social Sciences (SPSS) 20.0 e divididos por grupo de 
avaliação. A média e desvio padrão (dp) dos valores das 
subcaracterísticas de qualidade foram calculadas a partir da exclusão das 
respostas “Não se aplica” de cada avaliador.  

Os valores em percentuais das características de qualidade 
avaliadas foram obtidos através da fórmula adaptada de Oliveira e Peres 
(2015) baseada na ABNT NBR ISO/IEC 14598-6 - Anexo C 
(Informativo) (2004) - Figura 7. O software SPSS também foi utilizado 
para análise das subcaracterísticas e características de qualidade. 
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Figura 7 – Fórmula de cálculo de percentuais das Características e 
Subcaracterísticas de qualidade  

 
Fonte: Oliveira e Peres (2015). 
 

Para analisar os resultados obtidos, foram considerados como 
adequados os itens que obtiverem o percentual de concordância maior 
do que 70%, conforme a escala de avaliação para Subcaracterísticas 
adaptada de Sperandio (2008) a partir da ABNT NBR ISO/IEC 14598-6 
- Anexo C (Informativo) (2004), apresentada na Figura 8. 
 
Figura 8 – Valores de concordância esperados para subcaracteristicas e 
caracteristicas  

 
Fonte: Sperandio (2008, p. 116). 
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Os comentários dos especialistas, principalmente quando 
acompanhados da pontuação com o nível D (Discordo), foram 
importantes para identificar os itens que necessitam de melhoria no 
software.  
 
5.3.4.3 Projetar a avaliação 
 

Para proceder a etapa de avaliação da qualidade técnica do 
software, obtendo-se representatividade em relação ao grupo de usuários 
pretendidos, a ABNT/ISO/IEC 25062 (2011) recomenda uma 
amostragem mínima de oito avaliadores para cada categoria de usuários. 
Para operacionalizar esta etapa, definiu-se inicialmente três grupos de 
especialistas para avaliar a qualidade de produto do software, sendo: 
enfermeiros assistenciais, enfermeiros docentes e especialistas em TI. 

Entretanto, pelo período em que foi testado (Natal e Réveillon) e 
pela baixa adesão dos enfermeiros docentes, optou-se por trabalhar 
somente com dois grupos. O primeiro, composto por enfermeiros 
docentes e/ou assistenciais e/ou estomaterapeutas, com experiência no 
cuidado ao RN internado em UN. O segundo constituído por docentes 
e/ou profissionais atuantes na área de TI.  

A escolha dos participantes foi realizada de forma intencional, 
através da busca ativa na Plataforma Lattes CNPq, utilizando-se da 
pesquisa avançada por assunto a fim de identificar profissionais da área 
de TI e os enfermeiros docentes e/ou assistenciais brasileiros que 
atendessem aos critérios de inclusão. Para identificar os enfermeiros 
estomaterapeutas com expertise na área neonatal e potenciais 
participantes deste estudo, solicitou-se auxílio à SOBEST, que 
prontamente enviou o contato dos profissionais. 

Cada especialista deveria obter a pontuação mínima de cinco 
pontos, de acordo com sua área/especialidade, baseados pelo que 
propõe Fehring (1987), conforme listados a seguir nos Quadros 4 e 5:  
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Quadro 4 – Critérios de inclusão: comitê de especialistas em enfermagem 
Critérios de Inclusão Pontuação 

Graduado em enfermagem há pelo menos 2 anos  2 
Experiência na área de ensino ou assistência neonatal há pelo 
menos 2 anos 

3 

Mestre em enfermagem com dissertação na área de enfermagem 
neonatal e/ou Especialista em Estomaterapia com ênfase na 
assistência neonatal/pediátrica 

2 

Doutor em enfermagem com a tese no tema pele 3 
Pesquisas publicadas com ênfase no tema pele 2 
Participar de laboratório de pesquisa na área de enfermagem 
neonatal e/ou estomaterapia 

1 

Fonte: Adaptado de Fehring (1987). 
 
Quadro 5 – Critérios de inclusão: comitê de especialistas em TI 

Critérios de Inclusão Pontuação 
Bacharel em ciências da computação há pelo menos dois anos 2 
Experiência no desenvolvimento de software há pelo menos 
dois anos 

3 

Pesquisas publicadas sobre desenvolvimento de software 2 
Mestre em ciências da computação, com dissertação em 
desenvolvimento de software 

2 

Doutor em ciências da computação com a tese sobre 
desenvolvimento de software  

3 

Experiência de ensino na área de desenvolvimento de software  1 
Fonte: Adaptado de Fehring (1987). 
 

Delimitou-se como critério de exclusão o afastamento das 
atividades laborais por período superior a dois anos. Assim, nesta etapa 
participaram 20 profissionais, sendo 10 especialistas da área de TI e 10 
enfermeiros com experiência no cuidado ao recém-nascido internado em 
UN. Os mesmos foram divididos em dois grupos de avaliação, sendo: 
(1) grupo de enfermeiros; e, (2) grupo de profissionais da área de TI.  

Três dos cinco especialistas que participaram da etapa de 
validação de conteúdo, também participaram na etapa de avaliação da 
qualidade do software. Desta forma, fizeram parte deste estudo 22 
profissionais.  

Quanto aos critérios de inclusão, de acordo com o sistema de 
pontuação adaptado de Fehring (1987), a pontuação variou entre cinco e 
11 pontos, sendo os profissionais docentes os que obtiveram a maior 
pontuação.  



 96 

Os participantes foram convidados a partir de uma carta convite 
(Apêndice H) enviada via correio eletrônico. Ao aceitarem participar da 
pesquisa, os mesmos foram solicitados à leitura e assinatura do TCLE 
(Apêndice I) e à informação sobre o sistema operacional utilizado no 
smartphone. Logo, receberam um documento contendo orientações 
sobre o software, sobre o processo de avaliação e sobre as 
Características e Subcaracterísticas de qualidade que deveriam ser 
avaliadas (Apêndice J - enfermeiros) (Apêndice K – especialistas em 
TI), os estudos de caso de dois pacientes simulados (Apêndice L – 
enfermeiros) (Apêndice M – especialistas em TI), o link para efetuar o 
download do aplicativo na plataforma Androidâ ou iOSâ e o link para 
acesso ao formulário de avaliação da qualidade do software do Google 
Formsâ. 

Os formulários de avaliação encaminhados aos participantes já 
haviam sido validados quanto a clareza, compreensão e objetividade nos 
estudos de Sperandio (2008) e Oliveira e Peres (2015), por isso, não 
foram validados neste estudo.  

A coleta de dados ocorreu no período de dezembro de 2018 e 
janeiro de 2019. Foram convidados 43 especialistas (13 enfermeiros 
docentes, 13 enfermeiros assistenciais e 17 especialistas em TI). Destes, 
responderam ao convite: dois enfermeiros docentes, oito enfermeiros 
assistenciais e 10 especialistas em TI.  

Devido ao atraso ocasionado na etapa de desenvolvimento do 
software, obteve-se pouco tempo disponível para realizar a avaliação de 
qualidade, por esse motivo, os participantes receberam o prazo de sete 
dias para a devolução do instrumento preenchido, no entanto, foi 
necessário estender o prazo por mais cinco dias, a fim de garantir que os 
avaliadores finalizassem o processo. Durante este período a 
pesquisadora esteve disponível para esclarecer dúvidas e auxiliar os 
participantes via e-mail, telefone e WhatsApp. 
 
5.3.4.4 Executar a avaliação 
 

As respostas dos formulários preenchidos pelos especialistas 
(Apêndices F e G) foram organizadas em planilhas do Microsoft 
Excel®, divididas por grupo de avaliação e nas diferentes 
Características e Subcaracterísticas do modelo de Qualidade do Produto 
ISO/IEC 25010 (2011). Em seguida foram aplicadas na fórmula 
adaptada de Oliveira e Peres (2015) a partir da ABNT NBR ISO/IEC 
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14598-6 - Anexo C (Informativo) (2004), já apresentada no item 5.3.4.2 
desta tese.  

Para auxiliar no tratamento dos dados, contou-se com assessoria 
estatística. Foi realizada a análise descritiva dos dados, em frequência 
absoluta (n) e relativa (%) e através da média e desvio padrão (dp) das 
subcaracterísticas e características de qualidade, obtida través da 
fórmula específica, utilizando-se o software SPSS 20.0. 

Os valores obtidos determinaram a aprovação da qualidade do 
software na Característica avaliada quando apresentaram percentuais 
acima de 70% conforme Sperandio (2008) a partir da ABNT ISO/IEC 
14598-6 - Anexo C (Informativo) (2004).  

As sugestões dos especialistas quanto às Subcaracterísticas 
avaliadas foram analisadas e serão executadas, a fim de contribuir com o 
aperfeiçoamento do software. 
 
5.3.4.5 Concluir a avaliação 
 

A análise dos resultados obtidos nesta etapa conclui que o 
Neonatal Skin Safeâ está de acordo com o Modelo de Qualidade de 
Produto conforme a norma ISO/IEC 25010 (2011). Os dados foram 
apresentados através de tabelas e de forma descritiva. Estes estão podem 
ser visualizados no capítulo de resultados desta tese, no manuscrito 4. 
 
5.4 ASPECTOS ÉTICOS 
 

A pesquisa obedeceu as resoluções nº 466/12 do Conselho 
Nacional de Saúde (CNS), que dispõem sobre as Normas e Diretrizes 
regulamentares das pesquisas que envolvem Seres Humanos e n° 510/16 
que dispõe sobre as Normas aplicáveis a pesquisas em Ciências 
Humanas e Sociais, respeitando-se os princípios éticos de justiça, 
respeito à dignidade humana, beneficência e não maleficência (BRASIL, 
2013; 2016).  

O estudo foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da UFSC 
– CEP/UFSC, sendo aprovado sob o parecer nº 2.229.207, CAAE: 
69500917.1.0000.0121 (Anexo A). 

Os participantes foram informados sobre os objetivos do estudo e 
receberam a garantia de sigilo, anonimato, liberdade de participação e 
desistência a qualquer momento. Os mesmos assinaram o TCLE 
(Apêndices C e G).  
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Esta pesquisa trará benefícios para os RN internados e para a 
enfermagem neonatal, pois propiciará uma assistência mais qualificada, 
segura e atenta aos cuidados necessários para prevenir lesões de pele. A 
comunidade acadêmica também se beneficiará, uma vez que se trata da 
produção de conhecimento e de inovação tecnológica em uma área com 
escassez de estudos. 

Os riscos a que os participantes foram submetidos se 
relacionaram a certa inconveniência em dispensar tempo para avaliar o 
instrumento, preencher o formulário de validação, acessar o Aplicativo e 
alguma dificuldade para compreender parte do conteúdo. Entretanto, as 
pesquisadoras estiveram disponíveis, sanando dúvidas e colaborando no 
que os participantes julgaram necessário. 

A marca (logotipo) e o software (aplicativo móvel) foram 
encaminhados para registro no Instituto Nacional de Propriedade 
Intelectual (INPI), através da Secretaria de Inovação da UFSC 
(SINOVA).  
 
5.5 DOUTORADO SANDUÍCHE 

 
O doutorado sanduíche ocorreu no período de 02 de abril a 30 de 

julho de 2018, na Unidade de Investigação em Ciências da Saúde: 
Enfermagem (UICISA:E), da Escola Superior de Enfermagem de 
Coimbra (ESEnfC), Coimbra, Portugal, sob a orientação do Prof. Dr. 
Luís Manuel da Cunha Batalha.  

A imersão na UICISA:E possibilitou a participação em eventos, a 
troca de experiências com docentes, discentes e com enfermeiros, a 
apresentação de trabalhos, a visita em UN a fim de verificar como é 
realizado o cuidado e quais as tecnologias utilizadas para a prevenção de 
lesões de pele em RN internados em UN.  

A participação como convidada no evento Cultural Awareness in 
Nursing 2018, apresentando o Sistema de Saúde, a formação 
profissional e a gestão dos cuidados em enfermagem e saúde no Brasil, 
permitiu a troca de experiências sobre o tema com os alunos de ESEnfC 
e com professores convidados de Portugal, Espanha, Bélgica, Noruega e 
Áustria. 

 As visitas realizadas aos serviços de neonatologia, pediatria e 
estomaterapia em hospitais de Coimbra, Porto e Lisboa, permitiram 
verificar a organização e funcionamento das unidades assistenciais, as 
tecnologias disponíveis e a gestão dos cuidados praticados na prevenção 
de lesões de pele do RN e da criança. 
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As aulas ministradas para os discentes do Curso de Pós-
licenciatura e Mestrado em Enfermagem de Saúde Infantil e Pediatria, 
propiciou a troca de informações sobre o modelo brasileiro do MC e 
sobre os cuidados com a pele do RN no HU/UFSC, despertando o 
interesse dos alunos para a utilização do tema cuidado com a pele na 
dissertação de mestrado.   

A oportunidade de assistir aula teórica no Curso de Pós-
graduação em tratamento de feridas e aula prática sobre análise e 
interpretação de dados estatísticos, contribuiu para ampliar o 
conhecimento sobre os cuidados e tecnologias utilizadas em Portugal e 
sobre o tratamento de dados estatísticos.  

A apresentação do resumo do projeto de tese em evento 
internacional permitiu a divulgação da pesquisa que se encontrava em 
desenvolvimento e instigou a curiosidade sobre outras pesquisas 
apresentadas pelas colegas. O projeto de tese também foi apresentando 
na reunião científica da UICISA:E, propiciando que os docentes 
fizessem sugestões para o aprimoramento deste estudo. 

O período de imersão também favoreceu a análise dos dados da 
tese e o acordo para o desenvolvimento de um novo projeto de pesquisa 
envolvendo Brasil, Portugal e Turquia, relacionado à adaptação 
transcultural de instrumento para avaliação de risco de lesão por pressão 
na população pediátrica, fortalecendo a internacionalização do 
PEN/UFSC e ESEnfC. 

As visitas aos hospitais de Coimbra, Lisboa e Porto 
demonstraram que, apesar de apresentar maior disponibilidade de 
tecnologias materiais, dispositivos, coberturas e curativos, não existe 
padronização dos cuidados com a pele do RN em Portugal. Observou-se 
que esta não é uma grande preocupação para os profissionais, denotando 
que este é um campo que deve ser explorado ao nível mundial.  

A experiência foi enriquecedora, pois permitiu troca de saberes e 
experiências acerca da formação e atuação do profissional enfermeiro no 
panorama mundial, seja no âmbito da docência, da pesquisa ou da 
assistência, ampliando o conhecimento e a visão global do pesquisador.  
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6 RESULTADOS 
 

O presente capítulo está organizado segundo a Instrução 
Normativa 01/PEN/2016 de 17 de agosto de 2016 que altera os critérios 
para elaboração e o formato de apresentação dos trabalhos de conclusão 
dos Cursos de Mestrado e Doutorado em Enfermagem.  Esta Instrução 
Normativa prevê a apresentação dos resultados da tese na forma de 
manuscritos/artigos científicos (PEN, 2016).  

 
6.1 MANUSCRITO 1: EVIDÊNCIAS SOBRE PREVENÇÃO 

DE LESÕES DE PELE EM RECÉM-NASCIDOS;  
 
6.2 MANUSCRITO 2: VALIDAÇÃO DE INTERVENÇÕES DE 

ENFERMAGEM PARA PREVENIR LESÕES DE PELE EM RECÉM-
NASCIDOS;  

 
6.3 MANUSCRITO 3: DESENVOLVIMENTO DE 

APLICATIVO MÓVEL PARA PREVENÇÃO DE LESÕES DE PELE 
EM RECÉM-NASCIDOS;  

 
6.4 MANUSCRITO 4: AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE 

UM APLICATIVO MÓVEL PARA APOIO À DECISÃO DO 
ENFERMEIRO NA PREVENÇÃO DE LESÕES DE PELE EM 
RECÉM-NASCIDOS.  
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6.1 MANUSCRITO 1 - EVIDÊNCIAS SOBRE PREVENÇÃO DE 
LESÕES DE PELE EM RECÉM-NASCIDOS * 

Simone Vidal Santos8  
Flávia Regina Souza Ramos9 

Roberta Costa10 
 

RESUMO 
 

Objetivo: Identificar evidências científicas sobre cuidados de prevenção 
de lesões de pele em recém-nascidos internados em Unidade Neonatal. 
Método: Revisão integrativa de literatura realizada em dois momentos 
de busca nas bases de dados Cochrane, Medline, Lilacs e BDENF, sendo 
selecionados para análise 37 estudos publicados entre os anos de 2013 e 
2018. Resultados: Existe uma variedade de recomendações para 
prevenir lesões de pele em recém-nascidos. A termorregulação; o uso de 
antisséptico tópico; o uso de emolientes e a limpeza do coto umbilical 
foram as mais encontradas. Entre as práticas baseadas em evidência, 
destacam-se as que previnem o risco de hipotermia ao nascimento, como 
o uso de saco de polietileno e o contato pele-a-pele, que respaldam a 
assistência e que garantem segurança no cuidado do paciente neonatal. 
Conclusão: As lacunas de conhecimento foram o gerenciamento da 
umidificação da incubadora, prevenção de lesão por pressão, fixação de 
dispositivos, administração de medicamentos, cateterismo umbilical e 
coleta de exames, demonstrando que o cuidado com a pele é um tema 
que ainda demanda investimentos e mais pesquisas. 

                                                
* Artigo elaborado a partir dos dados da Tese de Doutorado em Enfermagem, 
intitulada: Neonatal Skin Safeâ: Aplicativo móvel de apoio à decisão de 
enfermeiros na prevenção de lesões de pele em recém-nascidos internados. 
Programa de Pós-graduação em Enfermagem da Universidade Federal de Santa 
Catarina – PEN/UFSC – 2018. 
8 Doutoranda do PEN/UFSC, estomaterapeuta, enfermeira da Unidade Neonatal 
do Hospital Universitário HU/UFSC. Membro do Laboratório de Pesquisa 
PRAXIS: Trabalho, Ética, Saúde e Enfermagem. Florianópolis, SC, Brasil. E-
mail: simonevidal75@gmail.com 
9 Doutora em Enfermagem, Professora do Programa de Pós-graduação em 
Enfermagem da UFSC, Florianópolis, SC, Brasil. Orientadora do estudo. 
10 Doutora em Enfermagem, Professora do Departamento e do Programa de Pós-
graduação em Enfermagem da UFSC, Florianópolis, SC, Brasil. Coorientadora 
do estudo.  
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Descritores: Enfermagem Neonatal. Recém-nascido. Unidades de 
Terapia Intensiva Neonatal. Enfermagem Baseada em Evidências.  
 
INTRODUÇÃO 
 

Cotidianamente, os profissionais que atuam em unidade neonatal 
(UN) enfrentam desafios no exercício da sua profissão. A equipe de 
enfermagem, especificamente, desempenha papel fundamental no 
cuidado ao recém-nascido (RN). Uma das inquietações desta equipe está 
relacionada ao cuidado com a pele do neonato, pois este órgão apresenta 
particularidades anatômicas e fisiológicas que, aliadas à necessidade de 
manuseio frequente, realização de diferentes procedimentos, uso de 
medicamentos e de dispositivos para manutenção da vida, expõe o RN 
ao risco de lesões e infecção (VISSCHER; TAYLOR, 2014; 
SCHEANS, 2015). 

O recém-nascido pré-termo (RNPT), ou seja, nascido antes de 
completar 37 semanas de idade gestacional (IG) e o de baixo peso, que 
nasce com peso inferior a 2.500 gramas, costumam permanecer por 
tempo prolongado na UN e estão mais susceptíveis ao desenvolvimento 
de lesões (VISSCHER; TAYLOR, 2014). Para proteger o RN, o 
enfermeiro neonatal precisa planejar o cuidado e, para isso, deve buscar 
subsídios que sustentem a sua prática, reduzindo os riscos de iatrogenias 
e, consequentemente, contribuindo com a segurança e qualidade da 
assistência.  

Neste sentido, surge a prática baseada em evidência (PBE) que 
busca incorporar evidências científicas na prática clínica, a fim de 
indicar o melhor cuidado e/ou terapêutica para o paciente e que, para a 
tomada de decisão, considera a experiência do profissional, as 
necessidades do paciente e os recursos disponíveis (RUMBO-PRIETO 
et al., 2016). 

Embora evidências sejam essenciais para basear as práticas 
assistenciais, McCune e Mulugeta (2014) apontam que o RN é 
considerado uma população vulnerável para a realização de estudos. 
Segundo Coppini et al., (2016), os ensaios clínicos na população 
neonatal são mais difíceis de realizar, seja por desafios científicos, 
regulatórios ou éticos. Além disso, as rápidas modificações fisiológicas 
e as especificidades fisiopatológicas do RN em desenvolvimento podem 
prejudicar o desenho do estudo e ocasionar viés.   

A decisão em realizar este estudo se respaldou na necessidade de 
buscar evidências sobre cuidados de prevenção de lesões de pele em 
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RN. Com base nos resultados desta revisão, intervenções de 
enfermagem foram organizadas e encaminhadas para validação por 
comitê de experts no assunto, sendo utilizadas como conteúdo de um 
software de apoio à decisão para enfermeiros atuantes em unidade 
neonatal. Assim, este estudo teve como objetivo identificar evidências 
científicas sobre cuidados de prevenção de lesões de pele em RN 
internados em UN.  
 
MÉTODO 
 

Este artigo apresenta o desenvolvimento de uma revisão 
integrativa da literatura. A elaboração desta se iniciou a partir da 
delimitação do tema e da questão norteadora, seguida pela formulação 
dos objetivos, definição de critérios de inclusão e exclusão, 
identificação, seleção, categorização e avaliação dos estudos, 
interpretação dos resultados, finalizando-se com a apresentação da 
síntese do conhecimento (MENDES; SILVEIRA; GALVÃO, 2008).  

Para formular a questão de pesquisa que guiou esta revisão 
integrativa, foi utilizada a estratégia PICo (P: População; I: fenômeno de 
Interesse; Co: contexto) (JOANNA BRIGGS INSTITUTE, 2014). 
Considerou-se então: P: recém-nascidos; I: prevenção de lesões de pele; 
e, Co: maternidade/hospital/unidade neonatal. Desta forma, delimitou-se 
a seguinte questão de pesquisa: Quais as evidências disponíveis na 
literatura sobre cuidados de prevenção de lesões de pele em recém-
nascidos hospitalizados? 

Os dados desta revisão serviram como base para construir o 
conteúdo de um software de apoio à decisão de enfermeiros sobre os 
cuidados de prevenção de lesão de pele em RN. Estes foram coletados 
em julho de 2017 e após analisados, foram encaminhados para validação 
por comitê de experts no assunto. No entanto, ao finalizar a primeira 
rodada da validação, sentiu-se a necessidade de fazer uma nova busca de 
evidências na literatura. Dessa forma, realizou-se uma segunda coleta de 
dados em junho de 2018. Ambas foram realizadas nas bases de dados 
Cochrane Database of Systematic Reviews, MEDLINE (Base de Dados 
da Literatura Internacional da área Médica e Biomédica), LILACS 
(Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde) e 
BDENF (Base de Dados de Enfermagem), utilizando-se descritores que 
estão inseridos no Banco de Descritores em Ciências da Saúde (DeCS), 
sendo: Recém-Nascido, Recém-Nascido Prematuro, Pele, Unidades de 
Terapia Intensiva Neonatal e Terapia Intensiva Neonatal.  

Para o levantamento da amostra, utilizou-se os operadores 
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boleanos “OR” e “AND” e os descritores, que foram utilizados em 
português, inglês e espanhol. As estratégias de busca da primeira e 
segunda coleta de dados seguem no Quadros 1 a seguir:  

 
Quadro 1 – Estratégias de busca utilizadas na revisão – Florianópolis, SC – 
2017 e 2018 

Descritores 
[“Recém-Nascido” OR “Infant, Newborn” OR “Recién Nacido” OR 
“Recém-Nascido Prematuro” OR “Infant, Premature” OR “Recién Nacido 
Prematuro” AND “Pele” OR “Skin” OR “Piel” AND “Unidades de Terapia 
Intensiva Neonatal” OR “Intensive Care Unit, Neonatal” OR “Unidades de 
Cuidado Intensivo Neonatal” OR “Terapia Intensiva Neonatal” OR 
“Intensive Care, Neonatal” OR “Cuidado Intensivo Neonatal”] 

Base de dados Limites de busca 
COCHRANE  Título, Resumo, Descritor / Ensaios Clínicos / 

Grupo Cochrane: Neonatal / Data: 01/01/2013 à 
30/06/2017 e 01/07/2017 à 31/05/2018. 

COCHRANE Título, Resumo, Descritor / Revisões da 
Cochrane / Grupo Cochrane: Neonatal / Data: 
01/01/2013 à 30/06/2017 e 01/07/2017 à 
31/05/2018.  

MEDLINE, LILACS, 
BDENF 

Título, Resumo, Assunto, Descritor / Ano: 2013 a 
2017 e 2017 a 2018. 

Fonte: pesquisa na base de dados COCHRANE, MEDLINE, LILACS E 
BEDENF: 2017 e 2018. 
 

Como critérios de inclusão para a seleção dos estudos desta 
revisão integrativa utilizaram-se artigos publicados entre os anos de 
2013 e 2018, em periódicos nacionais e internacionais, com textos 
escritos em português, inglês e espanhol, que abordassem a prevenção 
de lesões de pele em RN hospitalizados. Foram excluídos do estudo: 
editoriais, teses, dissertações, livros, resumos de congresso, estudos de 
revisão não sistematizados, artigos que não se enquadravam no recorte 
temporal ou que não atendessem ao objetivo proposto. Artigos 
encontrados em mais de uma base de dados foram considerados uma só 
vez.  

O recorte temporal de 2013 a 2018 justifica-se pela necessidade 
de buscar evidências atualizadas sobre o tema em questão. Optou-se 
pela inclusão de estudos que abordassem o cuidado com a pele do RN 
na sala de parto, durante o transporte até a unidade neonatal e na 
unidade de internação neonatal. Não foi realizada uma seleção por nível 
de evidência. As Revisões Sistemáticas encontradas durante o 
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procedimento de busca, não foram incluídas na apresentação dos 
resultados, mas foram utilizadas para aprofundar a discussão deste 
estudo.  

Para definição do corpus de análise iniciou-se com a avalição do 
título das publicações a fim de verificar se abordavam o tema 
pesquisado. Logo seguiu-se com a leitura dos resumos, de modo a 
verificar se contemplavam a questão de pesquisa e se atendiam aos 
critérios de inclusão estabelecidos. Após a pré-seleção, realizou-se a 
leitura dos estudos na íntegra, a fim de evitar viés de seleção. Os textos 
selecionados que não se encontravam na íntegra foram solicitados aos 
autores via correio eletrônico ou adquiridos através de compra. Assim 
sendo, a amostra final deste estudo contou com 37 artigos. Na Figura 1 
pode-se verificar como ocorreu o processo de seleção dos estudos 
seguindo o modelo PRISMA Flow Diagram (MOHER et al., 2009). 
 
Figura 1 – Diagrama do processo de inclusão e exclusão dos estudos, 
Florianópolis, SC, Brasil, 2018. 

 
Fonte: Adaptado do modelo PRISMA Flow Diagram (MOHER et al., 2009) 
 

Artigos identificados pelas buscas 
nas bases de dados: 2013 – 2018
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Artigos completos analisados na 
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Artigos incluídos na revisão
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Artigos analisados com filtros e 
leitura de título

(n= 1.536)

Artigos excluídos
(n= 1468)

Artigos excluídos com motivos
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Para a coleta de informações relevantes ao estudo, elaborou-se 
um banco de dados construído em forma de planilha, no software 
Excelâ, versão 2016, do pacote Office da Microsoft, contendo as 
seguintes informações: autor(es), país de origem, ano de publicação, 
periódico de publicação, base de dados, idioma, amostra, delineamento 
do estudo, tema principal, nível de evidência e recomendação. 

Para determinar o nível de evidência, utilizou-se a classificação 
da Oxford Centre for Evidence-based Medicine (2009), onde: 1A) 
revisão sistemática de ensaios clínicos controlados randomizados; 1B) 
ensaio clínico controlado randomizado (ECCR) com intervalo de 
confiança estreito; 1C) resultados terapêuticos do tipo “tudo ou nada”; 
2A) revisão sistemática de estudos de coorte; 2B) estudo de coorte e 
Ensaio Clínico Randomizado (ECR) de menor qualidade; 2C) 
observação de resultados terapêuticos ou estudos ecológicos; 3A) 
revisão sistemática de estudos caso-controle; 3B) estudo caso-controle; 
4) relato de casos (incluindo coorte ou caso-controle de menor 
qualidade); 5) opinião de especialistas (PHILLIPS et al., 2009).  

A fim de garantir o rigor metodológico, evitando viés na seleção 
e na categorização dos estudos, por interpretação errônea no 
delineamento e nos resultados, a pesquisa foi realizada por dois 
revisores de forma simultânea e independente. Para selecionar a amostra 
os revisores seguiram o mesmo processo sequencial de leitura: título, 
resumo e texto na íntegra. Caso houvessem discordâncias entre os 
revisores, estas seriam discutidas em grupo com auxílio de um terceiro 
revisor, a fim de alcançar o consenso, no entanto, este procedimento não 
foi necessário.  

Os dados foram agrupados de acordo com temas semelhantes e 
foram subdivididos em sete categorias: termorregulação, uso de 
emolientes, antisséptico, dispositivos para oxigenação, acesso venoso, 
limpeza do coto umbilical e cuidados gerais. A síntese e análise crítica 
dos dados desta revisão será apresentada de forma descritiva a seguir. 
 
RESULTADOS 
 

Dos 37 artigos que compuseram a amostra deste estudo, o maior 
número de publicações ocorreu no ano de 2014 (n=14; 37,8%). Todos os 
artigos foram publicados em revistas internacionais e no idioma inglês 
(n=37; 100%). A Cochrane foi a base de dados com maior número de 
publicações (n=36; 97,3%) e o Ensaio Clínico Randomizado Controlado 
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foi o delineamento mais encontrado nos estudos selecionados (n=35; 
94,6%). 

Dentre os cuidados de prevenção de lesões de pele encontrados, 
destacaram-se a termorregulação (n=15; 40,5%), seguida do uso de 
emolientes (n=7; 18,9%), antisséptico tópico (n=4; 10,8%), limpeza do 
coto umbilical (n=3; 8,1%); dispositivos para oxigenação (n=2; 5,4%) e 
banho (n=2; 5,4%). Os artigos relacionados ao cuidado com acesso 
venoso (n=1; 2,7%), fototerapia (n=1; 2,7%), produtos de cuidado com a 
pele (n=1; 2,7%) e dermatite de fralda (n=1; 2,7%) apareceram em 
menor número. 

No que se refere ao nível de evidência, a maioria dos estudos 
analisados (n=34; 91,9%) apresentou avaliação 2B (PHILLIPS et al., 
2009). Os estudos incluídos na presente revisão integrativa foram 
selecionados de acordo com: autor(es), ano de publicação, periódico, 
base de dados, amostra, delineamento, país de origem, tipo de cuidado 
de prevenção e nível de evidência. A síntese dos mesmos está 
apresentada no Quadro 2. 

 
Quadro 2 - Síntese das características dos estudos incluídos na revisão. 
Florianópolis, SC, 2013 – 2018 

(continua) 
Autores (Ano) 

País 
Amostra 

(Delineamento) 
Objetivo / Tipo de 
Cuidado NE 

Mathew et al., 
(2013) EUA 41 RN (ECCR) 

Comparar a eficácia do 
saco de vinil e colchões 
de aquecimento térmico 
na prevenção da 
hipotermia de RN em 
sala de parto 

2B 

Nuntnarumit et al., 
(2013) Tailândia 60 RN (ECCR) 

Determinar a eficácia do 
plástico de polietileno na 
prevenção da hipotermia 
durante cateterismo 
umbilical. 

2B 

McCarthy et a., 
(2013) Irlanda 72 RN (ECCR) 

Verificar se uso de saco 
de polietileno associado 
à matriz exotérmica ao 
nascimento, resulta em 
mais RNPT com 
temperatura retal fora do 
faixa de 36,5 a 37,5 ° C 
na admissão em UTIN. 

2B 
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Quadro 2 - Síntese das características dos estudos incluídos na revisão. 
Florianópolis, SC, 2013 – 2018 

(continuação) 
Autores (Ano) 

País 
Amostra 

(Delineamento) Tipo de Cuidado NE 

Leadford et al., 
(2013) Zâmbia 104 RN (ECCR) 

Determinar se colocar 
RNPT e RNBP dentro 
de uma bolsa plástica ao 
nascer mantém a 
normotermia. 

2B 

Belsches et al., 
(2013) Zâmbia 271 RN (ECCR) 

Verificar se a colocação 
de RN a termo em sacos 
plásticos no nascimento 
reduz a hipotermia em 1 
hora após o nascimento 

2B 

Nimbalkar et al., 
(2014) Índia 100 RN (ECCR)  

Investigar o impacto do 
contato pele a pele 
precoce nas primeiras 24 
horas sobre a incidência 
de hipotermia em RN 
estáveis com peso maior 
que 1799 gramas nas 
primeiras 48 hs de vida. 

2B 

Çağlar; Gözen; 
Ince, (2014) 
Turquia 

59 RN (ECCR) 

Examinar os efeitos do 
uso de saco de vinil ou 
de polietileno para a 
prevenção da hipotermia 
pós-natal em RNPT com 
idade gestacional maior 
ou igual 32 semanas 

2B 

Doglioni et al., 
(2014) 

100 RN (ECCR) 
Itália 

Avaliar se o envoltório 
de polietileno (cobrindo 
o corpo e a cabeça) é 
mais eficaz do que o 
tratamento convencional 
(cobrindo até os ombros) 
na redução das perdas 
térmicas em RNPT 

1B 

Berger et al., 
(2014) Israel 21 RN (ECCR) 

Avaliar respostas 
térmicas, ganho de peso 
e gasto energético em 
RNPT desmamados de 
incubadora para berço 
aquecido, após atingir 
1.500 ou 1.600 gramas 

2B 
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Quadro 2 - Síntese das características dos estudos incluídos na revisão. 
Florianópolis, SC, 2013 – 2018 

(continuação) 
Autores (Ano) 

País 
Amostra 

(Delineamento) Tipo de Cuidado NE 

Hsu et al., (2015) 
China 80 RN (ECCR) 

Determinar a eficácia da 
manta térmica associada 
ao berço radiante para 
manter a 
termorregulação de 
RNBP 

2B 

Reilly et al., (2015) 
EUA 801 RN (ECCR) 

Determinar se a 
aplicação de envoltório 
oclusivo aplicado 
imediatamente após o 
nascimento reduz a 
mortalidade RNPT 

1B 

Bhat et al., (2015) 
Índia 160 RN (ECCR) 

Determinar as não 
inferioridade de um 
colchão térmico 
condutor para o 
aquecimento de RNBP 
em relação ao cuidado 
padrão  

2B 

Shafie et al., 
(2017) Malásia 80 RN (ECCR) 

Determinar se a touca de 
polietileno é mais eficaz 
do que a de algodão 
como adjuvante ao 
envoltório corporal 
oclusivo de polietileno 
na redução da 
hipotermia em RNPT 

2B 

Hu et al., (2018) 
China 108 RN (ECCR)  

Determinar se a 
colocação de RNMBP 
em sacos plásticos 
durante o transporte 
reduz a hipotermia. 

2B 

Agrawal et al., 
(2018) Índia 100 RN (ECCR) 

Testar as propriedades 
de isolamento térmico 
de folhas de jornal 
colocadas entre lençóis 
de algodão para  
 envolver RN. 

2B 

    



 112 

Quadro 2 - Síntese das características dos estudos incluídos na revisão. 
Florianópolis, SC, 2013 – 2018 

(continuação) 
Autores (Ano) 

País 
Amostra 

(Delineamento) Tipo de Cuidado NE 

Darmstadt et al., 
(2014) Índia 491 RN (ECCR) 

Examinar a relação entre 
o escore de condição da 
pele como uma medida 
da integridade da 
barreira da pele e o risco 
de infecção da corrente 
sanguínea, e o efeito do 
emoliente nessa relação. 

2B 

Horimukai et al., 
(2014) Japão 118 RN (ECCR) 

Investigar se o uso de 
um hidratante durante o 
período neonatal previne 
o desenvolvimento de 
dermatite atópica e 
sensibilização alérgica 

2B 

Erdemir et al., 
(2014) Turquia 

197 RNPT 
(ECCR) 

Investigar os efeitos do 
uso de pomada tópica na 
sepse neonatal 

2B 

Kanti et al., (2014) 
Alemanha 22 RN (ECCR) 

Investigar o efeito do 
óleo de semente de 
girassol sobre o 
desenvolvimento de 
barreira cutânea em 
RNPT com baixo peso 

2B 

Salam; Darmstadt; 
Bhutta (2015) 
Paquistão 

258 RN (ECCR) 
Avaliar a eficácia de 
aplicações tópicas de 
óleo de coco em RNPT  

2B 

Nangia et al., 
(2015) 

74 RN (ECCR) 
Índia 

Verificar se a aplicação 
tópica de óleo de coco 
reduz a PAT em RNPT  

2B 

Strunk et al., 
(2018) Austrália 

72 RNPT 
(ECCR) 

Avaliar a viabilidade, a 
segurança e os efeitos do 
óleo de coco tópico na 
condição da pele 

2B 

Nuntnarumit; 
Sangsuksawang 
(2013) Tailândia 

344 RN (ECCR) 

Comparar o uso de 
antisséptico tópico: 
Gluconato de 
clorexidina a 1% com 
iodopovidona 10% 

2B 
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Quadro 2 - Síntese das características dos estudos incluídos na revisão. 
Florianópolis, SC, 2013 – 2018 

(continuação) 
Autores (Ano) 

País 
Amostra 

(Delineamento) Tipo de Cuidado NE 

Gupta et al., (2016) 
Índia 140 RN (ECCR) 

Avaliar a eficácia da 
limpeza da pele com 
clorexidina na prevenção 
da sepse nosocomial 

2B 

Kieran et al., 
(2018) Irlanda 304 RN (ECCR) 

Determinar se Gluconato 
de clorexidina 2% em 
solução de álcool 70% é 
superior a Iodopovidona 
10% em solução aquosa, 
na prevenção de 
infecção da corrente 
sanguínea na assepsia da 
pele antes da inserção de 
cateteres venosos 
centrais em RNPT 

2B 

Janssen et al., 
(2018) Países 
Baixos 

304 RN (Coorte 
retrospectivo) 

Comparar a incidência 
de lesões de pele e 
infecção da corrente 
sanguínea associada ao 
acesso central em RNPT 
extremo quando usando 
Gluconato clorexidina 
0,5% em solução de 
álcool 70% e acetato de 
clorexidina 0.2%. 

2B 

Gathwala; Sharma; 
Bhakhri (2013) 
India 

140 RN (ECCR) 

Comparar a aplicação 
tópica de clorexidina no 
cuidado do cordão 
umbilical com o cuidado 
seco convencional para 
prevenção da sepse 

1B 

Sharma; Gathwala 
(2014) Índia 140 RN (ECCR) 

Estudar o impacto da 
limpeza do coto 
umbilical com 
clorexidina versus com a 
manutenção do cordão 
seco, acerca do tempo de 
separação e mortalidade  

2B 
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Quadro 2 - Síntese das características dos estudos incluídos na revisão. 
Florianópolis, SC, 2013 – 2018 

(continuação) 
Autores (Ano) 

País 
Amostra 

(Delineamento) Tipo de Cuidado NE 

Ahn et al., (2015) 
Coréia 72 RN (ECCR) 

Verificar os efeitos de 
dois métodos de cuidado 
(água versus álcool) na 
hidratação, temperatura, 
pH e flora bacteriana da 
área do cordão umbilical 

2B 

Collins et al., 
(2014) Austrália 132 RN (ECCR) 

Elaborar um escore de 
trauma nasal para RNPT 
em suporte respiratório 
não invasivo; comparar 
a incidência de trauma 
nasal em RNPT <32 
semanas de IG em 
CPAP ou sistema de alto 
fluxo e avaliar o efeito 
de dois protetores nasais 

2B 

Newnam et al., 
(2015) EUA 78 RN (ECCR) 

Identificar diferenças na 
frequência e gravidade 
das lesões nasais ao 
comparar diferentes 
interfaces utilizadas 
durante o uso de CPAP e 
identificar os fatores de 
risco associados à lesão 

2B 

Panagiotounakou et 
al., (2014) Grécia 62 RN (ECCR) 

Examinar se o uso da 
veia axilar como local de 
inserção de PICC afeta a 
frequência das 
complicações 

2B 

Surmeli-Onay et al 
(2013) Turquia 58 RN (ECCR) 

Investigar a incidência e 
extensão de erupções 
cutâneas causadas por 
diferentes dispositivos 
de fototerapia em RNPT 

2B 

So et al., (2014) 
Coréia 62 RN (ECCR) 

Verificar o efeito do 
banho tronco-a-cabeça 
versus o banho cabeça-
a-tronco na temperatura 
corporal, FC e saturação 
O2 de RN. 

2B 
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Quadro 2 - Síntese das características dos estudos incluídos na revisão. 
Florianópolis, SC, 2013 – 2018 

(conclusão) 
Autores (Ano) 

País 
Amostra 

(Delineamento) Tipo de Cuidado NE 

Paran et al., (2016) 
Iran 

50 RNPT 
(ECCR) 

Comparar os efeitos do 
enrolamento e dos 
métodos convencionais 
de banho em algumas 
respostas 
comportamentais  

2B 

Gozen et al., 
(2014) Turquia 63 RN (ECCR) 

Estabelecer a eficácia do 
leite materno e creme 
barreira (40% óxido de 
zinco com óleo de 
fígado de bacalhau) para 
o processo de 
cicatrização da dermatite 
das fraldas em UTIN 

2B 

Young et al., 
(2014) EUA 

29 RN; 
(Descritivo) 

Verificar a influência de 
uma linha de produtos 
de cuidados com a pele, 
na condição geral da 
pele, no eritema perineal 
e na dor quando aplicada 
a RN em uma UTIN 

4 

Fonte: Elaborado para fins do presente estudo. 
Legenda: CPAP= Continuous Positive Airway Pressure; ECCR= Ensaio 
Clínico Controlado Randomizado; EUA= Estados Unidos da América; FC= 
Frequência Cardíaca; IG= Idade Gestacional; O2= oxigênio; PICC= 
Peripherally Inserted Central Cateter; RN= Recém-Nascido; RNBP= 
Recém-Nascido de Baixo Peso; RNMBP= Recém-Nascido de Muito Baixo 
Peso; RNPT= Recém-Nascido Pré-Termo; UTIN= Unidade de Terapia 
Intensiva Neonatal. 
 
DISCUSSÃO 
 

Os resultados desta revisão revelam que a termorregulação do RN 
foi o tema mais estudado, embora o uso de emolientes e antissépticos 
também tenham se destacado. As práticas que contribuem para a 
manutenção da temperatura corporal do RN desde os primeiros minutos 
de vida são fundamentais para que o mesmo alcance a homeostase, 
sendo uma preocupação constante dos profissionais que atuam no 
cuidado neonatal.  
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Com base nos estudos selecionados, percebe-se que o RN, 
sobretudo o RNPT, apresenta especificidades anatômicas e fisiológicas 
que podem comprometer sua estabilidade clínica. Por isso, as práticas 
assistenciais ao neonato devem ser baseadas em evidências e realizadas 
com cuidado e conhecimento sobre a população em questão. 

O nível de evidência mais encontrado foi 2B, considerando-se 
razoável para apoiar a recomendação. Entretanto, torna-se necessária a 
realização de mais estudos, que possam corroborar com fortes 
evidências para o cuidado com a pele do RN.  

Os cuidados para prevenir lesões de pele em RN encontrados 
nesta revisão foram divididos em sete categorias: termorregulação, uso 
de emolientes, antisséptico, dispositivos para oxigenação, acesso 
venoso, limpeza do coto umbilical e cuidados gerais. Estes serão 
discutidos a seguir. 

 
Termorregulação 

 
Nesta categoria foram incluídos 15 estudos que abordam a 

termorregulação do RN. A estabilidade térmica é um fator importante 
para o RN e requer atenção constante da equipe profissional que atua na 
assistência ao neonato. Segundo a World Health Organization - WHO 
(1997), a faixa normal de temperatura corporal do RN está entre 36,5 e 
37,5ºC. O risco maior de hipotermia, tanto no RN a termo, bem como no 
RNPT, ocorre nos primeiros minutos após o nascimento, fase em que o 
neonato se adapta ao ambiente extrauterino. Se medidas de proteção 
térmica não forem instauradas imediatamente, a temperatura central e da 
pele pode cair a uma taxa de 0,1 a 0,3ºC por minuto, comprometendo a 
estabilidade clínica do bebê (BELSCHES et al., 2013; FOSTER; 
PSALIA; KENNER, 2014).  

A hipotermia neonatal pode ocasionar estresse pelo frio e 
demandar maior gasto energético do RN, consequentemente 
aumentando o risco de morbidade e mortalidade nessa população 
(KNOBEL, 2014b). Cuidados para prevenir hipotermia ao nascimento 
são essenciais na assistência ao RN, ainda na sala de parto.  

Ao analisar os dados desta revisão, percebe-se que este aspecto 
gera inquietações nos pesquisadores, tendo em vista o grande número de 
estudos realizados. Podemos citar pesquisas que avaliam o uso de saco 
de vinil ou polietileno associado ou não ao uso de toucas plásticas ou de 
algodão; a utilização de colchões ou mantas térmicas; o uso de folha de 
jornal associado a mantas de algodão; o contato pele-a-pele; e, o peso 
adequado para retirar o RN da incubadora. 
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O contato pele-a-pele diminui a incidência de hipotermia no RN a 
termo ou pré-termo tardio e nos bebês nascidos com peso maior ou igual 
a 1800 gramas, quando iniciado nas primeiras horas após o nascimento e 
mantido, com mínima interrupção, durante as primeiras 24 horas de vida 
(NIMBALKAR et al., 2014). Corroborando, também há evidência de 
que o pele-a-pele, por pelo menos 6 horas por dia, contribui com melhor 
ganho de peso e diminuição do tempo de internação hospitalar, além de 
ser uma prática de baixo custo e fácil realização (KANODIA; BORA; 
GUPTA, 2016).  

Ao efeito termorregulador somam-se os benefícios do contato 
pele-a-pele para o melhor desenvolvimento neurocomportamental e 
psicoativo, para aumento do vínculo entre a mãe e o bebê, estimulação 
sensorial adequada, diminuição da dor e do estresse do RNPT, entre 
outros (BRASIL, 2017a). 

Diversos estudos indicam o uso de sacos de polietileno ou de 
vinil para envolver o RNPT logo após o nascimento (LEADFORD et 
al., 2013; BELSCHES et al., 2013; DOGLIONI et al., 2014; HU et al., 
2018). Em alguns momentos estas práticas também foram associadas a 
outras medidas, a fim de identificar a melhor forma de alcançar e manter 
a termorregulação deste paciente. Em RNPT envolvidos em saco de 
polietileno do pescoço para baixo, o uso adicional de touca de 
polietileno vestida na cabeça ainda úmida logo após o nascimento, foi 
associado com temperatura média significativamente maior do que em 
bebês em que foi utilizada a touca de tecido de algodão após secagem da 
cabeça (SHAFIE et al., 2017). 

O saco de vinil é superior ao de polietileno para diminuir a 
incidência de hipotermia em RN ≤ 32 semanas de gestação (ÇAĞLAR; 
GÖZEN; INCE, 2014). Tanto o saco de vinil como o colchão térmico 
são igualmente eficazes na melhoria da temperatura do RNPT extremo 
(MATHEW et al., 2013). 

O RNPT apresenta massa muscular pouco desenvolvida e tecido 
subcutâneo escasso, diminuindo o isolamento térmico. As glândulas 
écrinas, células epiteliais responsáveis pelo suor, não são funcionais por 
ocasião da área corporal relativamente grande em relação ao peso destes 
bebês e imaturidade fisiológica. Somado a estas questões, os RN podem 
apresentar perda de calor através da evaporação, radiação, convecção e 
condução. A perda calórica por evaporação, que corresponde à perda de 
água transepidérmica (PAT), é aproximadamente 10 vezes maior no 
RNPT do que nos bebês nascidos a termo (NESS; DAVIS; CAREY, 
2013; KNOBEL, 2014a; HOCKENBERRY; RODGERS; WILSON, 
2017). 
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Corroborando, o uso de envoltório plástico no corpo e na cabeça 
do RN minimizam as perdas de calor por evaporação e convecção 
(PINHEIRO et al., 2014). Este produto apresenta maior efeito no RNPT, 
diminuindo o risco de hipotermia de 21 a 46% (OATLEY; 
BLENCOWE; LAWN, 2016).  

A eficácia da utilização de saco de polietileno também foi 
avaliada durante a realização de procedimentos. O uso de um campo 
estéril de plástico de polietileno propiciou melhor manutenção da 
temperatura retal, bem como prevenção da hipotermia durante a inserção 
de cateter umbilical em RNPT, quando comparado com o uso de campo 
fenestrado de tecido de algodão (NUNTNARUMIT et al., 2013). 

Outras estratégias também foram testadas e vêm sendo 
recomendadas como benéficas para contribuir com a estabilidade 
térmica e redução da hipotermia, tais como a colocação de uma folha de 
jornal entre dois lençóis de algodão pré-aquecidos (AGRAWAL et al., 
2018); O uso de manta térmica adicionada ao berço de calor radiante em 
RN de muito baixo peso (HSU et al., 2015);  e a utilização de um 
colchão térmico condutor para RN com IG ³ 32 semanas e de baixo 
peso a partir de 6 horas de vida (BHAT et al., 2015).  

Por outro lado, foi observado que o uso de um colchão de 
Transporte termoestável descartável associado ao uso de saco plástico 
no corpo de RN <31 semanas de IG pode aumentar o risco de 
hipertermia na admissão na UN, quando comparada ao uso do saco 
plástico somente (MCCARTHY et al., 2013). 

Em uma revisão da Cochrane, foram encontrados 25 estudos que 
apresentam intervenções aplicadas até 10 minutos após o nascimento 
destinadas à prevenção de hipotermia em RNPT e/ou com baixo peso. 
Os autores revelaram a evidência de qualidade moderada para 
recomendar o uso de envoltórios ou sacos plásticos, principalmente, em 
RNPT com menos de 30 semanas de IG, pois esta prática melhorou a 
temperatura na admissão em UN (MCCALL et al., 2018). 

Em contrapartida, as evidências são insuficientes para sugerir que 
esta prática reduza a mortalidade neonatal ou outras morbidades 
importantes. Os autores ressaltam ainda que, apesar de reduzirem o risco 
de hipotermia, o uso de colchões térmicos e a prática do contato pele-a-
pele são baseados em pequenos estudos, não oferecendo evidências 
suficientes para apoiar recomendações oficiais. Segundo os autores, 
deve-se ter cuidado ao adotar métodos de aumento de temperatura de 
forma simultânea, a fim de evitar o superaquecimento do neonato, o que 
pode ocasionar prejuízos (MCCALL et al., 2018). 
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A hipertermia também pode trazer consequências para o RN, pois 
estimula a liberação de neurotransmissores excitatórios no cérebro, 
ocasionando convulsão. Também piora a lesão cerebral de bebês 
asfixiados, caso ocorra nos primeiros 15 minutos após o episódio 
isquêmico (BRASIL, 2014a).  

No que se relaciona ao peso ideal para transferir o RN da 
incubadora para o berço aquecido, foi demonstrado que bebês 
transferidos com 1500 a 1600 gramas, não apresentaram diferenças na 
regulação térmica, no gasto energético ou no ganho de peso (BERGER 
et al., 2014). Revisão Cochrane realizada em 2011 fornece evidências de 
que RN estáveis, com peso de 1600 gramas, podem ser transferidos com 
segurança para um berço, sem que isso interfira na regulação térmica ou 
no ganho de peso. Reforça ainda que estes bebês apresentam melhor 
estabilidade térmica, maior ganho de peso e menor tempo de internação 
(NEW; FLENADY; DAVIES, 2011).   

Com base nos estudos encontrados sobre termorregulação, 
destaca-se que apenas a utilização de envoltórios e sacos plásticos ao 
nascimento, bem como a transferência de RN com peso a partir de 1600 
gramas da incubadora para o berço apresentam evidência robusta para 
apoiar a prática assistencial. 
 
Uso de emolientes 

 
Nesta categoria, foram encontrados sete estudos que abordam o 

uso de emolientes na pele do RN. A pele é formada pela epiderme, 
derme e tecido subcutâneo. A camada mais externa da epiderme, o 
estrato córneo, exerce função de barreira epidérmica, impedindo a perda 
de fluidos através da pele e a invasão de agentes do meio externo 
(VISSCHER et al., 2015; CHEEVER; HINKLE, 2015).  

A barreira epidérmica começa a se formar no feto na 24ª semana 
de gestação e o seu desenvolvimento se completa com 34 semanas de 
gestação. Ao nascer, o RN a termo apresenta uma pele anatomicamente 
madura, embora funcionalmente ela continua o seu desenvolvimento 
durante o primeiro ano de vida do bebê (NESS; DAVIS; CAREY, 2013; 
KING et al., 2013; COUSINS, 2014; VISSCHER et al., 2015).  

No entanto, o RNPT apresenta função de barreira epidérmica 
comprometida, tornando-o susceptível à PAT e ao risco de infecção. 
Acredita-se que o uso de emolientes melhora a função de barreira 
epidérmica no RN, sendo uma prática bastante pesquisada e evidenciada 
nos achados deste estudo.  
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Em uma revisão sistemática da literatura com o objetivo de 
identificar estudos sobre a eficácia da terapia emoliente, foi concluído 
que o uso com emolientes tópicos em RN < 37 semanas de IG 
contribuiu significativamente para a redução da infecção hospitalar e da 
mortalidade neonatal, além de aumentar o peso e o ganho ponderal 
diário (SALAM et al., 2013). 

A aplicação de um emoliente à base de petrolato (Aquaphorâ) 
em RN < 34 semanas de IG, embora altere a flora bacteriana da pele do 
RN, não interfere no risco de sepse neonatal (ERDEMIR et al., 2014). 

Foi avaliado o efeito dos emolientes Aquaphorâ, óleo de girassol 
e de nenhum produto sobre as condições da pele e sobre o risco de 
infecção em RNPT, identificando que o uso de emolientes mantém a 
integridade da pele e contribui para a prevenção de infecção. No entanto, 
para otimizar os benefícios dos emolientes na prevenção de infecção, os 
autores recomendam que seu uso seja iniciado imediatamente após o 
nascimento, quando a pele ainda estiver intacta (DARMSTADT et al., 
2014).  

Em contrapartida, foi observado que o uso do óleo de semente de 
girassol pode retardar a maturação da barreira cutânea em neonatos pré-
termos (KANTI et al., 2014). Entretanto, este estudo foi realizado com 
uma amostra pequena de RN, sendo necessária a realização de mais 
estudos para sustentar este achado. 

A aplicação de óleo de coco duas vezes ao dia em RNPT, desde o 
nascimento até completarem 28 dias de vida, foi eficaz no ganho de 
peso, manutenção da integridade da pele e redução do risco de infecção 
da corrente sanguínea (SALAM; DARMSTADT; BHUTTA, 2015). O 
mesmo produto, quando aplicado em RN com muito baixo peso, 
melhora a condição da pele, reduz a PAT e não aumenta a colonização 
cutânea (NANGIA et al., 2015). Também foi observado que este 
produto não causa nenhum efeito adverso no RNPT com menos de 30 
semanas de IG (STRUNK et al., 2018). A aplicação de uma emulsão de 
geleia de petrolato demonstrou reduzir o risco de dermatite atópica e 
eczema em bebês nas primeiras 32 semanas de vida (HORIMUKAI et 
al., 2014).  

Ao analisar os estudos, observa-se que o uso de emolientes em 
RNPT tem demostrado bons resultados no que concerne ao ganho de 
peso, manutenção da integridade da pele, prevenção de infecção e de 
dermatite atópica. Por outro lado, existe o risco de aumento da PAT e 
atraso na maturação da barreira epidérmica (KANTI et al., 2014). 
Importante salientar que o produto Aquaphorâ não está disponível para 
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uso no Brasil, entretanto, os óleos de semente de girassol, Johnsonâ e 
de coco são opções de baixo custo e facilmente encontrados em nosso 
país. 

Uma revisão da Cochrane avaliou a aplicação tópica de 
emolientes (pomada, creme ou óleo) sobre a prevenção de infecção 
invasiva em RNPT. Estes autores identificaram 18 publicações, mas os 
dados não forneceram evidências de que infecção invasiva ou morte 
possam ser prevenidas pelo uso de terapia emoliente em RNPT, em 
países de baixa, média ou alta renda (CLEMINSON; MCGUIRE, 2016).  

Segundo os autores, o uso de pomada emoliente em RN com peso 
menor de 750 gramas pode aumentar o risco de infecção por 
estafilococos coagulase-negativos em países de alta renda. Já nos países 
de baixa e média renda, embora exista alguma evidência de que o ganho 
ponderal possa ser incrementado pelo uso de óleo vegetal, não há fortes 
evidências de que o uso de emolientes tópicos previna infecção ou 
diminua a mortalidade neonatal. Por isso os autores recomendam a 
realização de ECR mais pragmáticos, a fim melhorar a qualidade da 
evidência para respaldar esta prática (CLEMINSON; MCGUIRE, 2016). 

Resultados parciais de um estudo que está em desenvolvimento 
na China com uma amostra de 428 RN, vêm demonstrando que a terapia 
tópica com óleo de semente de girassol em RN < 34 semanas de IG 
antes de 72 horas de vida, quando comparada com o óleo Johnsonâ e 
com nenhum produto, melhora a condição da pele do RNPT sem 
aumentar o risco de infecção, bem como é superior ao óleo de Johnsonâ 
(HU; ZHANG, 2014). 

Embora ainda não existam evidências de alta qualidade para 
recomendar o uso de emolientes em RNPT, a Association of Womens’s 
Health, Obstetric and Neonatal Nurses (AWHONN, 2013), em seu 
Guideline, recomenda a utilização de emolientes em RNPT, mas orienta 
que se deve estar atento aos sinais de infecção sistêmica durante o uso 
destes produtos em RN com peso inferior a 750 gramas.   
 
Antissépticos 
 

Nesta categoria foram encontrados quatro estudos que abordam o 
uso de antissépticos na pele do RN. 

Os RN internados em UN estão susceptíveis às infecções 
relacionadas à assistência de saúde, assim, o uso de antissépticos tópicos 
antes da realização de procedimentos invasivos é fundamental para 
preveni-las (SATHIYAMURTHY; BANERJEE; GODAMBE, 2016).  
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Por outro lado, as alterações anatômicas e fisiológicas da pele do 
RN, principalmente, do pré-termo, colocam este paciente em risco de 
maior absorção de produtos tóxicos através da pele e de queimaduras 
químicas pelo uso destas substâncias. Neste sentido, a escolha do 
antisséptico se torna um dilema para a equipe neonatal (AWHONN, 
2013; SATHIYAMURTHY; BANERJEE; GODAMBE, 2016).  

Os estudos incluídos nesta revisão demonstram que a 
identificação do produto ideal, que atue como asséptico sem causar 
efeitos adversos, é um tema relevante e ao mesmo tempo preocupante 
para os pesquisadores.  

O Gluconato de Clorexidina é um antisséptico de amplo espectro, 
sendo o agente de primeira escolha na preparação da pele antes da 
realização de procedimentos invasivos, devido sua eficácia na redução 
de contagem de bactérias. Está disponível em soluções aquosas ou à 
base de álcool (metanol, etanol ou álcool isopropílico), nas 
concentrações de 0,25%, 0,5, 1%, 2% e 4% (SATHIYAMURTHY; 
BANERJEE; GODAMBE, 2016; NERI et al., 2017). 

O uso de Gluconato de Clorexidina em solução aquosa a 1% 
versus de Iodopovidona a 10%, como antissépticos tópicos em RN com 
peso ³1500 gramas, demonstrou que a clorexidina é superior ao 
iodopovidona na redução das taxas de contaminação de hemocultura e 
que nenhuma reação na pele foi observada com o uso destes 
antissépticos (NUNTNARUMIT; SANGSUKSAWANG, 2013).  

Um estudo multicêntrico realizado na Irlanda, também não 
encontrou diferenças nas taxas de infecção da corrente sanguínea, bem 
como reações cutâneas, quando comparou o uso de clorexidina a 2% em 
solução alcoólica com a Iodopovidona a 10% em solução aquosa, na 
assepsia da pele de RN com IG < 31 semanas, antes da inserção de 
cateter venoso central. No entanto, os autores relataram que 7,7% dos 
RN alocados no grupo da iodopovidona apresentaram disfunção 
tireoidiana (KIERAN et al., 2018). Este achado é ratificado por Pinsker 
et al., (2013), pois identificaram que a iodopovidona, devido a sua alta 
absorção através da pele, está associada ao risco elevado de 
hipotireoidismo transitório em RNPT, devendo ser utilizado com cautela 
e vigilância nesta população. 

Um estudo de coorte retrospectivo, comparando a incidência de 
lesões de pele e de infecção da corrente sanguínea associada à acesso 
venoso central entre RNPT com menos de 30 semanas de IG, quando 
em uso de Clorexidina a 0,5% em solução alcoólica e de acetato de 
Clorexidina a 0,2%, evidenciou uma diferença estatisticamente 
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significativa na redução das lesões cutâneas com o uso de acetato de 
Clorexidina a 0,2%, sem aumentar o risco de infecção (JANSSEN et al., 
2018).  

Corroborando com este achado, reforça-se que as soluções 
alcoólicas de Clorexidina estão mais associadas a reações adversas, 
como queimaduras e dermatite na pele dos bebês, com maior grau de 
gravidade em RNPT e extremo baixo peso (NERI et al., 2017). 

No que se refere aos efeitos do banho com antisséptico na 
redução da incidência de sepse neonatal, os efeitos da higienização da 
pele de RN até o sétimo dia de vida com clorexidina em comparação 
com água morna evidenciaram que o uso de clorexidina foi eficaz. Os 
autores ressaltam que esta pode ser uma opção fácil e barata para os 
países que apresentam alta taxa de mortalidade neonatal por sepse 
(GUPTA et al., 2016).  

Por outro lado, em uma revisão sistemática da Cochrane, os 
autores concluíram que a qualidade da evidência para apoiar a 
higienização da pele do RN com a clorexidina ao nascimento é baixa, 
além disso, pode aumentar o risco de hipotermia (SINHA et al., 2015). 

Os estudos sobre o uso de antissépticos demonstram que não há 
evidencias de alta qualidade para indicar a escolha de um produto ideal, 
que atue de forma eficaz na assepsia da pele ao mesmo tempo em que 
propicie segurança na prevenção de lesões de pele em neonatos 
internados.  
 
Dispositivos para oxigenação 
 

Nesta categoria foram encontrados dois artigos que abordam 
cuidados com dispositivos de oxigenação. 

O RN internado em UN necessita de vários dispositivos clínicos 
para assegurar sua sobrevivência. Em contrapartida, ao mesmo tempo 
em que estes contribuem para o cuidado, também colocam em risco a 
integridade cutânea do paciente. Segundo Cousins (2014), o uso de 
dispositivos pode ocasionar lesão por pressão, por fricção e por remoção 
de adesivo. 

Em uma revisão da Cochrane, os autores buscaram comparar os 
efeitos de diferentes métodos de fixação do tubo endotraqueal em RN 
ventilados, sobre o risco de extubação acidental e outras complicações 
que podem ocorrer quando um tubo endotraqueal se encontra instável. 
Foram incluídos cinco ECR na revisão e todos apresentavam baixa 
qualidade metodológica com risco significativo de viés. A extubação 
acidental foi o resultado mais encontrado, em menor número foram 
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encontrados lesão na pele, escorregamento do tubo e necessidade de 
refixação preventiva. Os autores concluíram que não há evidências para 
recomendar um método mais seguro e eficaz para fixar o tubo 
endotraqueal em neonatos (LAI et al., 2014). 

Embora possam ocasionar lesão relacionada à retirada de 
adesivos, os dispositivos de cuidados críticos como tubos endotraqueais 
devem permanecer fortemente fixados. O uso de curativos de barreira 
cutânea em placa entre a pele e o adesivo de fixação do tubo pode se 
descolar e causar extubação acidental, comprometendo a segurança do 
paciente. Por esse motivo, estes produtos, bem como as fitas com baixa 
adesividade, são contraindicados (MURRAY et al., 2013; MCNICHO et 
al., 2013; LAI et al., 2014). 

Com relação à lesão por pressão, mais de 90% em RNPT estão 
relacionadas com o uso de dispositivos (VISSCHER; TAYLOR, 2014). 
Com base nos estudos incluídos em nossa revisão, percebe-se que a 
utilização de Continuous Positive Airway Pressure (CPAP) pode 
favorecer a ocorrência destas lesões. 

A incidência de lesão nasal demonstrou ser significativamente 
reduzida com o uso de cânula de alto fluxo em comparação com o 
CPAP, principalmente, em RN < 28 semanas de IG. Entretanto, neste 
estudo, dois protetores cutâneos avaliados durante o uso dos dispositivos 
não foram associados à redução da lesão nasal no RN em CPAP 
(COLLINS et al., 2014).  

Diferentes interfaces nasais foram comparadas durante o uso de 
CPAP em neonatos com peso < 1500 gramas.  Os RN foram 
randomizados em três grupos: uso contínuo de pronga nasal; uso 
contínuo de máscara nasal; ou, alternância entre pronga e máscara nasal 
a cada 4 horas. Os pesquisadores identificaram significativamente 
menos eritema e lesão no grupo em que pronga e máscara foram 
alternados. Os autores observaram ainda que o risco para lesão aumenta 
na medida em que o tempo de terapia se prolonga por mais de três dias. 
Ressaltam que o uso de barreiras cutâneas, a fisioterapia respiratória, a 
experiência clínica do enfermeiro e avaliação da pele são estratégias que 
devem ser consideradas na prevenção de lesão relacionada ao uso de 
CPAP (NEWNAM et al., 2015). 

 Corroborando, a utilização de uma barreira de pele 
(hidrocolóide) em comparação com nenhuma barreira, durante o 
tratamento com CPAP em RN com IG < 30 semanas e peso < 1250 
gramas, demonstrou haver redução da incidência de lesão nasal no 
grupo que utilizou a barreira de hidrocolóide. Os autores concluíram que 
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esta pode ser uma estratégia efetiva na prevenção de lesão relacionada 
ao CPAP em RNPT (IMBULANA et al., 2018). 

O uso de curativo sob os dispositivos propicia a formação de uma 
barreira cutânea entre a pele e o dispositivo, reduzindo a pressão e o 
cisalhamento, sendo fundamental para prevenir lesões (FLANAGAN, 
2016). O estudo de Collins et al., (2014) não demonstrou redução de 
lesões com o uso de protetor cutâneo. No entanto, os autores não 
utilizaram um grupo sem a utilização de proteção nasal, o que pode 
indicar um grande viés do estudo. 

A partir dos estudos sobre oxigenação incluídos em nossa 
revisão, observa-se que não há evidências de qualidade que sustentem 
um método adequado para fixação do tubo endotraqueal, mas que é 
contraindicado o uso de barreira de proteção dado o risco de extubação. 
A alternância entre prongas e máscaras nasais e a utilização de curativos 
como barreira protetora entre a pele e o dispositivo são estratégias que 
podem contribuir para a prevenção de lesões relacionadas ao uso de 
CPAP. 
 
Acesso venoso 
 

Nesta categoria foi encontrado apenas um estudo que aborda o 
tema acesso venoso. O uso de medicamentos e soluções por via 
endovenosa são essenciais ao tratamento do RN internado em UN, mas 
o expõe a ocorrência de lesões por infiltração e extravasamento. Estas 
lesões ocorrem pela administração inadvertida de medicamento ou 
fluido no tecido circundante ao invés do vaso sanguíneo, sendo 
geralmente secundárias ao deslocamento do cateter intravenoso ou a 
composição química de alguns medicamentos (BEALL et al., 2013; 
INFUSION NURSING SOCIETY, 2016).  

Pelas consequências que podem trazer ao RN, as lesões por 
extravasamento devem ser prevenidas. No entanto, devido as difíceis 
condições para conseguir acesso venoso nestes pacientes, recomenda-se 
que os cateteres sejam trocados somente quando clinicamente indicado. 
A prevenção deve ser realizada através de inspeção constante do local de 
acesso e do tecido circundante e o cateter retirado quando sinais de 
obstrução, inflamação ou infiltração estiverem presentes (WEBSTER et 
al., 2015; BRASIL, 2017b).   

Os medicamentos endovenosos podem ser: não vesicantes, 
irritantes e vesicantes. Quando infundidos fora do vaso, os agentes 
irritantes ocasionam irritação da veia, dor, inchaço e flebite química no 
local da injeção. Já os agentes vesicantes causam vermelhidão, dor e 
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bolhas, podendo evoluir para úlcera e necrose do tecido. A infiltração 
somente será um verdadeiro extravasamento se o agente ofensor for 
vesicante. Em contrapartida ambos são destrutivos, causando lesão na 
frágil pele do RN (BEALL et al., 2013; INFUSION NURSING 
SOCIETY, 2016). 

No que se refere ao uso de cateter venoso central percutâneo, a 
inserção deste através da veia axilar em RNPT acarretou 
significativamente em menores complicações como edema, inflamação, 
obstrução e infecção, quando comparados com outros locais de inserção 
deste cateter (PANAGIOTOUNAKOU et al., 2014). Em contraponto, 
um estudo não incluído nesta revisão evidenciou que a inserção deste 
cateter em veias do couro cabeludo também é viável e não resulta em 
aumento de complicações (CALLEJAS; OSIOVICH; TING, 2016). 

Uma revisão da Cochrane verificou que o uso de cateter venoso 
central percutâneo favorece a entrada de nutrientes no RN que recebe 
Nutrição Parenteral. Além disso, este cateter reduz a necessidade de 
punção venosa e consequentemente a dor relacionada à punção. Não 
foram encontradas evidências que sustentem o aumento dos riscos de 
eventos adversos pelo uso deste cateter (AINSWORTH; MCGUIRE, 
2015). 

Com relação ao uso de curativos antimicrobianos em acessos 
venosos, uma revisão da Cochrane avaliou se o uso destes é seguro e 
efetivo na redução de infecção relacionada a cateter venoso central em 
RN (LAI et al., 2016).  

Nesta revisão foram incluídos três estudos, onde dois destes 
compararam: o uso de curativo impregnado com clorexidina após 
limpeza da pele com álcool versus o curativo de poliuretano após 
limpeza com Iodopovidona; e, o curativo com alginato e prata versus o 
curativo padrão. O curativo de clorexidine após limpeza com álcool 
reduziu a colonização do cateter, embora não tenha apresentado 
diferença estatística quanto a redução da sepse. No entanto, acarretou 
em maior risco de desenvolvimento de dermatite em RNPT. O curativo 
de alginato e prata não apresentou diferença significativa na taxa de 
infecção quando comparado ao curativo padrão. Entretanto, os autores 
ressaltam que as evidências são insuficientes para apoiar o uso de 
curativo de alginato e prata em RN e recomendam que novos estudos 
sejam realizados com cegamento adequado dos cuidadores e dos 
avaliadores a fim de garantir que todos os participantes recebam as 
mesmas intervenções (LAI et al., 2016).    

Com base nos estudos sobre a utilização de acesso venoso 
incluídos em nossa revisão, observamos que as evidências suportam a 
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troca do acesso venoso periférico somente quando necessário e a 
preferência pelo uso de cateter venoso central percutâneo para a infusão 
de Nutrição Parenteral ou outras soluções que exijam tempo de 
tratamento prolongado. Já quanto ao uso de curativos antimicrobianos 
na prevenção de infecção, faltam estudos de qualidade para indicar tal 
prática. 

Ressalta-se que os efeitos da utilização de produtos químicos na 
pele do RN ainda não estão bem esclarecidos, devendo ser utilizados 
com cautela, principalmente nos RNPT, que apresentam função de 
barreira cutânea imatura.  
 
Limpeza do coto umbilical 
 

Nesta categoria foram encontrados três estudos que abordam o 
cuidado com o coto umbilical. 

O cordão umbilical recém cortado é um local de colonização 
bacteriana e pode causar infecção e morte no RN. Entretanto, práticas de 
higiene, principalmente, em locais onde as condições de higiene são 
precárias, contribuem potencialmente para prevenir estes riscos 
(COFFEY; BROWN, 2017). 

O uso tópico de clorexidina no cordão umbilical diminui o tempo 
para que ocorra a queda, bem como previne sepse em RN ≥ 32 semanas 
IG e com peso ≥ 1.500 gramas internados em UN, quando comparado 
com a manutenção do local limpo e seco (GATHWALA; SHARMA; 
BHAKHRI, 2013). 

Um ano mais tarde, ao analisarem novamente os dados do estudo, 
os autores observaram ainda que o uso tópico de clorexidina no coto 
umbilical contribui com a diminuição da mortalidade neonatal 
(SHARMA; GATHWALA, 2014). 

A aplicação de álcool no coto umbilical em comparação com a 
limpeza apenas com água, evidenciou que embora os grupos não tenham 
apresentando diferença quanto à hidratação, temperatura, pH e flora 
bacteriana, o grupo em que se utilizou apenas água apresentou menor 
tempo para queda do coto umbilical (AHN et al., 2015). 

Em revisão sistemática Cochrane, os autores concluíram que no 
ambiente hospitalar de países em desenvolvimento, há evidência 
moderada para sustentar o uso de clorexidina no cordão umbilical do 
RN para reduzir o risco de infecção e ainda há incertezas quanto ao seu 
efeito na mortalidade neonatal. Já nos países desenvolvidos, não existem 
evidências de qualidade que indiquem este benefício, por isso, 
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recomenda-se que o coto umbilical seja mantido limpo e seco (SINHA 
et al., 2015).  

Com base nos estudos sobre os cuidados com o cordão umbilical 
incluídos nesta revisão, observa-se que nos países em desenvolvimento 
existe evidência moderada que suporta o uso de clorexidina para 
prevenir infecção, mas não existe recomendação sobre a concentração 
ou solução de diluição adequada a ser utilizada. Nos países 
desenvolvidos, recomenda-se manter o local limpo e seco.  

No Brasil, o Ministério da Saúde orienta a utilização de álcool 
etílico à 70% ou solução de clorexidine alcoólica à 0,5% para 
higienização do coto umbilical em RN a termo e solução de clorexidine 
aquosa em RNPT extremo, a fim de proteger o RN contra infecção. 
(BRASIL, 2014b).  

 
Cuidados gerais 
 

Foram encontrados cinco estudos que abordam cuidados gerais 
com o RN. Nesta categoria serão discutidos o banho do RN, utilização 
de produtos de cuidado com a pele, fototerapia e dermatite de fraldas, 
temas que foram pouco encontrados nos estudos incluídos nessa revisão.    

Com relação ao banho do RN, um estudo a fim de identificar 
alterações nos sinais vitais em RN banhados do tronco-a-cabeça e da 
cabeça-ao-tronco demonstrou que não houve diferenças significativas 
nas variáveis avaliadas entre os dois grupos, no entanto, o grupo 
banhado do tronco-a-cabeça recuperou a temperatura corporal de forma 
mais rápida do que o grupo banhado da cabeça-ao-tronco. De acordo 
com os autores, estes achados se devem ao menor período de tempo que 
o RN permaneceu com a cabeça molhada. Ressaltam que a técnica do 
tronco-a-cabeça contribui com a redução de perda de calor por 
evaporação (SO et al., 2014). 

O banho é um procedimento que pode não ser prazeroso para o 
neonato. Banhos menos frequentes diminuem a necessidade de 
manuseio e as chances de estresse pelo frio, contribuindo para maior 
estabilidade fisiológica e comportamental do RNPT (AWHONN; 2013). 

A técnica de envolver o RN em uma toalha macia e imergí-lo na 
banheira com água morna até a região abaixo dos ombros contribuiu 
para reduzir o estresse durante o banho, quando comparado com o banho 
sob água de torneira (PARAN et al., 2016).  

Ressalta-se que o banho enrolado é uma prática recomendada 
pelo Ministério da Saúde brasileiro a partir do Método Canguru, pois 
propicia estimulação suave e frequente aos receptores térmicos, táteis e 
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proprioceptivos, oferecendo estímulos poderosos que podem concorrer 
com a dor e o estresse, reduzindo o risco de desequilíbrio fisiológico no 
RN (BRASIL, 2017a).  

Por outro lado, o banho de torneira pode acarretar em 
queimaduras por escaldamento em crianças pequenas, devido à 
dificuldade em controlar a temperatura da água, que pode se tornar 
rapidamente quente, bem como pela falta de habilidade motora do RN 
para escapar da água quente (BAGGOTT et al., 2013). 

Ainda em relação a higiene e hidratação do RN, foram 
encontrados estudos sobre a aplicação de produtos de cuidado com a 
pele, uma avaliação pré e pós o uso de uma linha específica, incluindo 
duas soluções de limpeza, dois hidratantes e um creme de óxido de 
zinco, utilizada durante 14 dias em neonatos pré-termos internados em 
uma UN, evidenciou que os produtos não melhoraram 
significativamente a condição da pele, o eritema perineal ou a dor 
(YOUNG et al., 2014). 

O uso de produtos na pele do RN deve ser realizado com cautela. 
A aplicação tópica de alguns detergentes e agentes químicos irritantes 
pode comprometer a barreira cutânea e favorecer o desenvolvimento de 
eczemas ou até mesmo de dermatite atópica. Diante disso, deve-se 
preservar a integridade da pele, prevenir a toxicidade e evitar que a pele 
seja exposta a agentes químicos nocivos (KULLER, 2016).  

Quanto à fototerapia, apenas um estudo relacionado à pele foi 
encontrado e comparou os efeitos colaterais cutâneos em RNPT 
recebendo fototerapia com diodo emissor de luz (LED) com RN 
recebendo fototerapia convencional com lâmpada fluorescente branca e 
azul. As erupções cutâneas apresentadas foram máculas, pápulas e 
erupções maculopapulares. Não houve diferença na incidência ou na 
extensão destas erupções em ambos os grupos (SURMELI-ONAY et al., 
2013). 

No que se refere à dermatite de fralda, foram avaliadas a eficácia 
do tratamento com leite materno humano e do creme barreira composto 
por 40% de óxido de zinco com formulação de óleo de fígado de 
bacalhau, no processo de cicatrização da dermatite das fraldas de RNPT 
e a termo internados em UN. Os autores observaram que não houve 
diferença estatisticamente significativa entre os grupos quanto ao tempo 
para que ocorresse a melhora clínica da lesão, no entanto, o grupo 
tratado com creme barreira apresentou melhor escore de pele pós lesão, 
evidenciando que o creme barreira oferece resultados mais eficazes do 
que o leite materno humano no tratamento da dermatite de fralda 
(GOZEN et al., 2014).  
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Corroborando com o estudo os produtos a base de óxido de zinco 
são os mais utilizados na prevenção de dermatite de fraldas. Eles não 
são absorvidos pela pele, repelem os fluídos e possuem propriedades 
adstringentes, antissépticas e antibacterianas. São formulados com 
petrolato ou outros ingredientes a base de óleo (ESSER, 2016).  

A prevenção é a chave para o cuidado da dermatite de fraldas. 
Deve-se aumentar a frequência da troca de fraldas, realizar limpeza 
delicada da área perineal, aplicar produto que forneça proteção de 
barreira e avaliar o local a fim de identificar riscos para lesão 
(STAMATAS; TIERNEY, 2014). 

Os estudos sobre cuidados gerais incluídos nesta revisão 
demonstram que o banho através do enrolamento é um procedimento 
que pode ser replicado com segurança; o banho sob a torneira causa 
estresse e coloca o neonato em risco de queimadura na pele; Não há 
evidências que assegurem o uso de produtos de cuidados de higiene na 
pele do RNPT; não foram encontradas recomendações para cuidar da 
pele do bebê que se encontra em tratamento com fototerapia; e, o uso de 
creme barreira a base de óxido de zinco é seguro, propicia proteção da 
pele e prevenção da dermatite da área de fraldas.      

Em nossa revisão, chama-se atenção as práticas que não foram 
encontradas durante a busca nas bases de dados, como gerenciamento da 
umidificação da incubadora, prevenção de lesão por pressão, fixação de 
dispositivos, uso de medicamentos endovenosos, administração de 
medicamento intramuscular e subcutâneo, cateterismo umbilical, coleta 
de exames e prevenção de lesão relacionada ao uso de adesivos, 
demonstrando que estas são lacunas do conhecimento sobre o tema. 
 
CONCLUSÃO 

 
Este estudo identificou uma variedade de pesquisas que 

apresentam evidências para respaldar os profissionais de saúde, 
principalmente, a equipe de enfermagem, no cuidado com a pele do RN. 
Ressalta-se que os temas mais abordados foram: termorregulação, uso 
de emolientes, antissépticos e limpeza do coto umbilical. 

A literatura demonstrou que a prevenção de lesões de pele é um 
tema relevante, atual e bastante discutido, por outro lado, observa-se que 
existe escassez de evidências robustas. Das sete revisões sistemáticas 
não incluídas nos resultados deste estudo, mas utilizadas para reforçar a 
discussão dos dados, nenhuma apresentou recomendação de alta 
qualidade e apenas uma apresentou qualidade moderada sobre uma 
prática para termorregulação. As demais revisões Cochrane não 
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apresentaram evidencias que pudessem sustentar, com segurança, 
práticas de cuidados com o RN.   

Ressalta-se que as duas únicas publicações brasileiras 
encontradas durante o processo de busca não foram incluídas neste 
estudo, pois se tratavam de revisões de literatura não sistematizadas. 
Isso denota a necessidade de fomentar a realização de pesquisas clínicas 
relacionadas ao cuidado com a pele do RN no Brasil, considerando a 
relevância do tema e a necessidade de evidências para respaldar as 
práticas assistenciais.   

A partir dos resultados obtidos nesta revisão, compreende-se que 
as práticas de cuidado com a pele do RN exigem bases cientificas, 
fundamentais para aperfeiçoar e assegurar a assistência prestada pela 
equipe neonatal. A realização de ECR demandam tempo, 
comprometimento por parte dos pesquisadores e disponibilidade de 
recursos, devendo ser empreendidas com rigor metodológico e de forma 
constante, abordando todas as questões intervenientes do tema.   
 

EVIDENCE ON PREVENTION OF SKIN LESIONS IN 
NEWBORNS 

 
ABSTRACT 

 
Objective: To identify scientific evidence on preventive care of skin 
lesions in newborns hospitalized in a neonatal unit. Methods: An 
integrative literature review was conducted at two search occasions, in 
the Cochrane, MEDLINE, LILACS and BDENF databases. Thirty-
seven studies published between 2013 and 2018 were selected for 
analysis. Results: There are several recommendations to prevent skin 
lesions in newborns, among which thermoregulation; use of topical 
antiseptics; use of emollients; and cleaning of the umbilical stump stood 
out. Evidence-based practices include those that prevent the risk of 
hypothermia at birth, such as the use of a polyethylene bag and skin-to-
skin contact, which support caregiving and provide safety in the care of 
neonatal patients. Conclusion: Knowledge gaps were identified in 
regards to the incubator humidification management, pressure injury 
prevention, device fixation, medication administration, umbilical 
catheterization, and collections for analysis, demonstrating that skin care 
still demands efforts and further research. 
 
Descriptors: Neonatal Nursing. Infant, Newborn. Intensive Care Units, 
Neonatal. Evidence-Based Nursing.  



 132 

EVIDENCIAS SOBRE PREVENCIÓN DE LESIONES DE PIEL 
EN RECIÉN NACIDOS 

 
RESUMEN 

 
Objetivo: Identificar evidencias científicas sobre cuidados preventivos 
de lesiones de piel en recién nacidos internados en Unidad Neonatal. 
Método: Revisión integrativa de literatura realizada en dos momentos 
de búsqueda, en bases Cochrane, Medline, Lilacs y BDENF, 
seleccionándose para análisis 37 estudios publicados entre 2013 y 2018. 
Resultados: Existen variadas recomendaciones preventivas de lesiones 
de piel en recién nacidos: termorregulación; uso de antisépticos tópicos; 
uso de emolientes; limpieza del muñón umbilical. Entre las prácticas 
basadas en la evidencia destacan las que previenen riesgo de hipotermia 
al nacimiento, como uso de bolsa de polietileno y contacto piel-con-piel, 
que respaldan la atención y brindan seguridad en el cuidado del paciente 
neonatal. Conclusión: Hubo vacíos del conocimiento en: manejo de la 
humidificación de la incubadora, prevención de lesión por presión, 
fijación de dispositivos, administración de medicamentos, cateterismo 
umbilical y recolecciones para análisis, demostrándose que el cuidado 
de la piel demanda aún esfuerzos e investigaciones. 
 
Descriptores: Enfermería Neonatal. Recién Nacido. Unidades de 
Cuidado Intensivo Neonatal. Enfermería Basada en la Evidencia.  
 

REFERÊNCIAS 
 

ASSOCIATION OF WOMEN’S HEALTH, OBSTETRIC AND 
NEONATAL NURSES (AWHONN). Neonatal skin care: evidence-
based clinical practical guideline. 3rd ed. Washington, DC: 2013. 
 
BEALL, V. et al.  Neonatal Extravasation: an overview and algorithm 
for evidence-based treatment. Newborn infants nursing review; v. 13, 
n. 4, p. 189-195, 2013. 
 
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. 
Departamento de Ações Programáticas Estratégicas.�Atenção à saúde 
do recém-nascido: guia para os profissionais de saúde. Cuidados com o 
recém-nascido pré-termo. 2. ed. atual., v. 4. Brasília: Ministério da 
Saúde, 2014a. 4 v.: il. 



 133 

 
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. 
Departamento de Ações Programáticas Estratégicas.�Atenção à saúde 
do recém-nascido: guia para os profissionais de saúde. Cuidados gerais. 
2. ed. atual., v. 1. Brasília: Ministério da Saúde, 2014 b. 4 v: il. 
 
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. 
Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. Atenção 
humanizada ao Recém-Nascido: Método Canguru: manual técnico / 
Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de 
Ações Programáticas Estratégicas. 3. ed. Brasília: Ministério da Saúde, 
2017 a. 340 p.: il.  
 
BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA.�
Medidas de Prevenção de Infecção Relacionada à Assistência à 
Saúde. Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Brasília: Anvisa, 
2017 b. 
 
AGRAWAL, N. et al. Wrapping newborn infants in cloth and 
newspaper after delivery led to higher temperatures on arrival at the 
neonatal intensive care unit. Acta paediatrica; v. 107, p. 1335-1338, 
2018. DOI: https://doi.org/10.1111/apa.14211 
 
AHN, Y. et al. Two methods of cord care in high-risk newborns: their 
effects on hydration, temperature, pH, and floras of the cord area. 
Journal of child health care; v. 19, n. 1, p. 118-129, 2015. DOI: 
https://doi.org/10.1177/1367493513503580 
 
AINSWORTH, S.; MCGUIRE, W. Percutaneous central venous 
catheters versus peripheral cannulae for delivery of parenteral nutrition 
in neonates. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 
10. Art. No.: CD004219. DOI: 
https://doi.org/10.1002/14651858.CD004219.pub4 
 
BAGGOTT, K. et al. Pediatric sink-bathing: a risk for scald burns. 
Journal of Burn Care and Research; v. 34, n. 6, p. 639-643, Nov-
Dec., 2013. 
 



 134 

BELSCHES, T.C. et al. Randomized trial of plastic bags to prevent term 
neonatal hypothermia in a resource-poor setting. Pediatrics; v. 132, n. 
3, p. e656-661, 2013. DOI: https://doi.org/10.1542/peds.2013-0172 
 
BERGER, I. et al. Weight at weaning of preterm infants from incubator 
to bassinet: a randomized clinical trial. American journal of 
perinatology; v. 31, n. 6, p. 535-540, 2014. DOI: 
https://doi.org/10.1055/s-0033-1354563 
 
BHAT, S.R. et al. Keeping babies warm: a non-inferiority trial of a 
conductive thermal mattress. Archives of disease in childhood. Fetal 
and neonatal edition; v. 100, n. 4, p. F309-312, 2015. DOI: 
https://doi.org/10.1136/archdischild-2014-306269 
 
ÇAĞLAR, S.; GÖZEN, D.; INCE, Z. Heat loss prevention (help) after 
birth in preterm infants using vinyl isolation bag or polyethylene wrap. 
Journal of obstetric, gynecologic, and neonatal nursing: JOGNN; v. 
43, n. 2, p. 216-223, 2014. DOI: https://doi.org/10.1111/1552-
6909.12291 
 
CALLEJAS, A.; OSIOVICH, H.; TING, J.Y. Use of peripherally 
inserted central catheters (PICC) via scalp veins in neonates. The 
Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine; v. 29, n. 21, p. 3434 
- 3438, 2016. DOI: https://doi.org/10.3109/14767058.2016.1139567  
 
CHEEVER, K. H.; HINKLE, J. L. Brunner & Suddarth: Tratado de 
enfermagem médico-cirúrgica. 13a ed., v. 1. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2015.  
 
CLEMINSON, J.; MCGUIRE, W. Topical emollient for preventing 
infection in preterm infants. Cochrane Database of Systematic 
Reviews 2016, Issue 1. Art. No.: CD001150. DOI: 
https://doi.org/10.1002/14651858.CD001150.pub3 
 
COFFEY, P.S.; BROWN, S.C. Umbilical cord-care practices in low- 
and middle-income countries: a systematic review. BMC Pregnancy 
and Childbirth; v. 17, n. 1, p. 68, 2017. DOI 
https://doi.org/10.1186/s12884-017-1250-7   
 
 



 135 

COLLINS, C.L. et al. A comparison of nasal trauma in preterm infants 
extubated to either heated humidified high-flow nasal cannulae or nasal 
continuous positive airway pressure. European journal of pediatrics; 
v. 173, n. 2, p. 181-186, 2014. DOI: https://doi.org/10.1007/s00431-013-
2139-8 
 
COPPINI, R. et al. Clinical research in neonates and infants: Challenges 
and perspectives. Pharmacological Research; v. 108, p. 80-87, 2016. 
DOI: https://doi.org/10.1016/j.phrs.2016.04.025  
 
COUSINS, Y. Wound care considerations in neonates.�Nursing 
Standard; v. 28, n. 46, p. 61-70. Jul., 2014. DOI: 
https://doi.org/10.7748/ns.28.46.61.e8402  
 
DARMSTADT, G.L. et al. Mechanism for prevention of infection in 
preterm neonates by topical emollients: a randomized, controlled 
clinical trial. Pediatric infectious disease journal; v. 33, n. 11, p. 1124-
1127, 2014. DOI: https://doi.org/10.1097/INF.0000000000000423 
 
DOGLIONI, N. et al. Total body polyethylene wraps for preventing 
hypothermia in preterm infants: a randomized trial. Journal of 
pediatrics; v. 165, n. 2, p. 261-266.e1, 2014. DOI: 
https://doi.org/10.1016/j.jpeds.2014.04.010 
 
ERDEMIR, A. et al. The effect of topical ointment on neonatal sepsis in 
preterm infants. Journal of maternal-fetal & neonatal medicine; v. 
28, n. 1, p. 33-36, 2014. DOI: 
https://doi.org/10.3109/14767058.2014.900037 
 
ESSER, M. Diaper Dermatitis: what do we do next? Advances in 
Neonatal Care. V. 16, (Suppl 5S), S21-S25, Oct., 2016. 
 
FLANAGAN, K.A. Noninvasive ventilation in premature neonates. 
Advances in Neonatal Care., v. 16, n. 2, p. 91-98, 2016. 
 
FOSTER, J.; PSALIA, K.; KENNER, C. Maintaining the Heat on 
Neonatal Hypothermia in Developing Countries. Newborn and Infant 
Nursing Reviews; v. 14, n. 2, p. 42-44, 2014. DOI: 
https://doi.org/10.1053/j.nainr.2014.03.004  
 



 136 

GATHWALA, G.; SHARMA, D.; BHAKHRI, B.K. Effect of topical 
application of chlorhexidine for umbilical cord care in comparison with 
conventional dry cord care on the risk of neonatal sepsis: a randomized 
controlled trial. Journal of tropical pediatrics; v. 59, n. 3, p. 209-213, 
2013. DOI: https://doi.org/10.1093/tropej/fmt003 
 
GOZEN, D. et al. Diaper dermatitis care of newborns human breast milk 
or barrier cream. Journal of clinical nursing; v. 23, n. 3-4, p. 515-523, 
2014. DOI: https://doi.org/10.1111/jocn.12047 
 
GUPTA, B. et al. Evaluation of efficacy of skin cleansing with 
chlorhexidine in prevention of neonatal nosocomial sepsis - a 
randomized controlled trial. Journal of maternal-fetal & neonatal 
medicine; v. 29, n. 2, p. 242-247, 2016. DOI: 
https://doi.org/10.3109/14767058.2014.996126 
 
HOCKENBERRY, M. J.; RODGERS, C.; WILSON, D. Wong’s, 
Essentials of pediatric nursing. 10th Ed.: Elsevier, 2017.  
 
HORIMUKAI, K. et al. Application of moisturizer to neonates prevents 
development of atopic dermatitis. Journal of allergy and clinical 
immunology; v. 134, n. 4, p. 824-830.e6, 2014. DOI: 
https://doi.org/10.1016/j.jaci.2014.07.060 
 
HSU, K.H. et al. Thermal Blanket to Improve Thermoregulation in 
Preterm Infants: a Randomized Controlled Trial. Pediatric critical care 
medicine; v. 16, n. 7, p. 637-643, 2015. DOI: 
https://doi.org/10.1097/PCC.0000000000000447 
 
HU, X-J. et al. Using polyethylene plastic bag to prevent moderate 
hypothermia during transport in very low birth weight infants: a 
randomized trial. Journal of perinatology; v. 38, n. 4, p. 332-336, 
2018. DOI: https://doi.org/10.1038/s41372-017-0028-0 
 
HU, X.; ZHANG, Y. Effect of topically applied sunflower seed oil in 
preterm infants. Pediatric critical care medicine; v. 15, n. 4, p. 144-
145, 2014. DOI: https://doi.org/10.1097/01.pcc.0000449366.67893.84 
 
 
 



 137 

IMBULANA, D.I. et al. The pronose study: a randomised controlled 
trial of a nasal barrier dressing to reduce injury in preterm infants 
receiving binasal non-invasive respiratory support. Journal of 
paediatrics and child health; v. 54, (Suppl. 1), p. 82-83, 2018. 
Conference: 22nd Annual Congress of The Perinatal Society of 
Australia and New Zealand, PSANZ 2018. New Zealand. DOI: 
https://doi.org/10.1111/jpc.13882_219 
 
INFUSION NURSES SOCIETY. Infusion Therapy Standards of 
Practice. Journal of Infusion Nursing, v. 39, n. 1S: S1- S156, Jan-Feb., 
2016. 
 
JANSSEN, L.M.A. et al. 0.2% chlorhexidine acetate as skin disinfectant 
prevents skin lesions in extremely preterm infants: a preliminary report. 
Archives of disease in childhood. Fetal and neonatal edition; v. 103, 
n. 2, p. F97-F100, 2018. 
 
JOANNA BRIGGS INSTITUTE - JBI. Reviewers’ manual [Internet]. 
Adelaide: JBI; 2014 [cited 2018 Nov 08]. Available from: 
http://joannabriggs.org/assets/docs/sumari/reviewersmanual-2014.pdf  
 
KANODIA, P.; BORA, R.; GUPTA, A. Kangaroo mother care-a cost 
effective and an alternate method to manage hypothermia in low birth 
weight babies for better clinical outcome. Value in health; v. 19, n. 7, 
p. A405, 2016. Conference: ISPOR 19th Annual European Congress. 
Austria. 
 
KANTI, V. et al. Influence of sunflower seed oil on the skin barrier 
function of preterm infants: a randomized controlled trial. 
Dermatology; v. 229, n. 3, p. 230-239, 2014. DOI: 
https://doi.org/10.1159/000363380 
 
KIERAN, E.A. et al. 2% chlorhexidine-70% isopropyl alcohol versus 
10% povidone-iodine for insertion site cleaning before central line 
insertion in preterm infants: a randomised trial. Archives of disease in 
childhood. Fetal and neonatal edition; v. 103, n. 2, p. F101-F106, 
2018. DOI: https://doi.org/10.1136/archdischild-2016-312193 
 



 138 

KING, A. et al. Biology and Function of Fetal and Pediatric Skin. 
Facial Plastic Surgery Clinics of North America; v. 21, n. 1, p. 1-6, 
Feb. 2013. 
 
KNOBEL, R.B. Fetal and Neonatal Thermal Physiology. Newborn & 
Infant Nursing Reviews; v. 14, n. 2, p. 45-9, 2014a.  
 
KNOBEL, R. B. Thermal Stability of the Premature Infant in Neonatal 
Intensive Care. Newborn Infants Nursing Review; v. 14, n. 2, p. 72-
76, Jun., 2014b. http://dx.doi.org/10.1053/j.nainr.2014.03.002 
 
KULLER, J.M. Infant Skin Care Products: What Are the Issues? Adv 
Neonatal Care; v. 16, n. S5, p. S3-S12, Oct. 2016. 
 
LAI, M. et al. Methods for securing endotracheal tubes in newborn 
infants. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 7. Art. 
No.: CD007805. DOI: 
https://doi.org/10.1002/14651858.CD007805.pub2 
 
LAI, N.M. et al. Antimicrobial dressings for the prevention of catheter-
related infections in newborn infants with central venous catheters. 
Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 3. Art. No.: 
CD011082. DOI: https://doi.org/10.1002/14651858.CD011082.pub2 
 
LEADFORD, A.E. et al. Plastic bags for prevention of hypothermia in 
preterm and low birth weight infants. Pediatrics; v. 132, n. 1, p. e128-
134, 2013. DOI: https://doi.org/10.1542/peds.2012-2030 
 
MATHEW, B. et al. Randomized controlled trial of vinyl bags versus 
thermal mattress to prevent hypothermia in extremely low-gestational-
age infants. American journal of perinatology; v. 30, n. 4, p. 317-322, 
2013. DOI: https://doi.org/10.1055/s-0032-1324700 
 
MCCALL, E.M. et al. Interventions to prevent hypothermia at birth in 
preterm and/or low birth weight infants. Cochrane Database of 
Systematic Reviews 2018, Issue 2. Art. No.: CD004210. DOI: 
https://doi.org/10.1002/14651858.CD004210.pub5 
 
MCCARTHY, L.K. et al. A randomized trial of exothermic mattresses 
for preterm newborns in polyethylene bags. Pediatrics; v. 132, n. 1, p. 
e135-141, 2013. DOI: https://doi.org/10.1542/peds.2013-0279 



 139 

 
MCCUNE, S.K.; MULUGETA, Y.A. Regulatory science needs for 
neonates: a call for neonatal community collaboration and innovation. 
Frontiers in Pediatrics; v. 2, n. 135, 2014. DOI: 
https://doi.org/10.3389/fped.2014.00135  
 
MCNICHOL, L. et al. Medical adhesives and patient safety: state of the 
science: consensus statements for the assessment, prevention, and 
treatment of adhesive-related skin injuries. Journal of Wound Ostomy 
and Continence Nursing; v. 40, n. 4, p. 365-380, Jul-Aug., 2013. DOI: 
https://doi.org/10.1097/WON.0b013e3182995516. 
 
MENDES, K.D.S.; SILVEIRA, R.C.C.P.; GALVÃO, C.M. Revisão 
integrativa: método de pesquisa para incorporação de evidências na 
saúde e na enfermagem. Texto Contexto Enfermagem; v. 17, n. 4, p. 
758-764, 2008. 
 
MOHER, D.; LIBERATI, A.; TETZLAFF, J.; ALTMAN, D.G.; 
PRISMA Group. Preferred reporting items for systematic reviews and 
meta-analyses: The PRISMA statement. PLoS Medicine; v. 6, n. 7, 
e1000097, 2009. DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1000097  
 
MURRAY, J.S. et al. Medical device-related hospital-acquired pressure 
ulcers in children: an integrative review. Journal of Pediatric Nursing; 
v. 28, n. 6, p. 585-595, Nov-Dec., 2013. DOI: 
https://doi.org/10.1016/j.pedn.2013.05.004 
 
NANGIA, S. et al. Topical Oil Application and Trans-Epidermal Water 
Loss in Preterm Very Low Birth Weight Infants-A Randomized Trial. 
Journal of tropical pediatrics; v. 61, n. 6, p. 414-420, 2015. DOI: 
https://doi.org/10.1093/tropej/fmv049 
 
NERI, I. et al. Chlorhexidine-Induced Chemical Burns in Very Low 
Birth Weight Infants. Journal of Pediatr., v. 191, p. 262-265, e2, Dec., 
2017. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jpeds.2017.08.002  
 
NESS, M. J.; DAVIS, D.M.R.; CAREY, W.A. Neonatal skin care: a 
concise review. International Journal of Dermatology; v. 52, n. 1, p. 
14–22, Jan., 2013. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1365-
4632.2012.05687.x   
 



 140 

NEW, K.; FLENADY, V.; DAVIES, M.W. Transfer of preterm infants 
from incubator to open cot at lower versus higher body weight. 
Cochrane Database of Systematic Reviews 2011, Issue 9. Art. No.: 
CD004214. DOI: https://doi.org/10.1002/14651858.CD004214.pub4   
 
NEWNAM, K.M. et al. A comparative effectiveness study of 
continuous positive airway pressure-related skin breakdown when using 
different nasal interfaces in the extremely low birth weight neonate. 
Applied nursing research; v. 28, n. 1, p. 36-41, 2015. DOI: 
https://doi.org/10.1016/j.apnr.2014.05.005 
 
NIMBALKAR, S.M. et al. Effect of early skin-to-skin contact following 
normal delivery on incidence of hypothermia in neonates more than 
1800 g: randomized control trial. Journal of perinatology; v. 34, n. 5, 
p. 364-368, 2014. DOI: https://doi.org/10.1038/jp.2014.15 
 
NUNTNARUMIT, P. et al. A randomized controlled trial of plastic 
drape for prevention of hypothermia during umbilical catheterization. 
American journal of perinatology; v. 30, n. 10, p. 839-842, 2013. 
DOI: https://doi.org/10.1055/s-0033-1333670 
 
NUNTNARUMIT, P.: SANGSUKSAWANG, N. A randomized 
controlled trial of 1% aqueous chlorhexidine gluconate compared with 
10% povidone-iodine for topical antiseptic in neonates: effects on blood 
culture contamination rates. Infection control and hospital 
epidemiology; v. 34, n. 4, p. 430-432, 2013. 
DOI: https://doi.org/10.1086/669863 
 
OATLEY, H.K.; BLENCOWE, H.; LAWN, J.E. The effect of 
coverings, including plastic bags and wraps, on mortality and morbidity 
in preterm and full-term neonates. Journal of Perinatology; v. 36, n. 1 
(Supp. 83-89), 2016. Doi: https://doi.org/10.1038/jp.2016.35 . 
 
PANAGIOTOUNAKOU, P. et al. TI: Peripherally inserted central 
venous catheters: frequency of complications in premature newborn 
depends on the insertion site. Journal of perinatology; v. 34, n. 6, p. 
461-463, 2014. DOI: https://doi.org/10.1038/jp.2014.36 
 
 
 



 141 

PARAN, M. et al. Comparing the effects of swaddle and conventional 
bathing methods on behavioral responses in preterm neonates. Iranian 
journal of neonatology; v. 7, n. 4, p. 37-40, 2016. DOI: 
https://doi.org/10.22038/ijn.2016.7778 
 
PHILLIPS, B. et al.; Oxford Centre for Evidence-based Medicine. 
Levels of evidence [Internet]. Oxford: CEBM; 2009 [cited 2017 Jul 02]. 
Available from: https://www.cebm.net/2009/06/oxford-centre-evidence-
based-medicine-levels-evidence-march-2009/ 
 
PINHEIRO, J.M.; FURDON, S.A.; BOYNTON, S. Decreasing 
hypothermia during delivery room stabilization of preterm neonates. 
Pediatrics; v. 133, n. 1, p. e218-226, 2014. Doi: 
https://doi.org/10.1542/peds.2013-1293  
 
PINSKER, J.E. et al. Transient Hypothyroidism in Premature Infants 
After Short-term Topical Iodine Exposure: An Avoidable Risk? 
Pediatrics & Neonatology; v. 54, n. 2, p. 128-131, 2013. DOI: 
https://doi.org/10.1016/j.pedneo.2012.10.005  
 
REILLY, M.C. et al. Randomized trial of occlusive wrap for heat loss 
prevention in preterm infants. Journal of pediatrics; v. 166, n. 2, p. 
262-268.e2, 2015. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jpeds.2014.09.068 
 
RUMBO-PRIETO, J.M. et al. Evaluación de las evidencias y calidad de 
las guías de práctica clínica sobre deterioro de la integridad cutánea: 
úlceras y heridas crónicas. Anales del Sistema Sanitario de Navarra; 
Pamplona, v. 39, n. 3, p. 405-415, 2016. 
 
SALAM, R.A. et al. Emollient therapy for preterm newborn infants - 
evidence from the developing world. BMC public health; v. 13, n. 13 
(Suppl. 3), p. S31, 2013. 
 
SALAM, R.A.; DARMSTADT, G.L.; BHUTTA, Z.A. Effect of 
emollient therapy on clinical outcomes in preterm neonates in Pakistan: 
a randomised controlled trial. Archives of disease in childhood. Fetal 
and neonatal edition; v. 100, n. 3, p. F210-215, 2015. DOI: 
https://doi.org/10.1136/archdischild-2014-307157 
 
 



 142 

SATHIYAMURTHY, S.; BANERJEE, J.; GODAMBE, S.V. Antiseptic 
use in the neonatal intensive care unit - a dilemma in clinical practice: 
An evidence-based review. World Journal of Clinical Pediatrics; v. 5, 
n. 2, p. 159-171, 2016. Doi: https://doi.org/10.5409/wjcp.v5.i2.159  
 
SCHEANS, P. Neonatal Pressure Ulcer Prevention. Neonatal Network; 
v. 34, n. 2, p. 126-132, 2015. DOI: https://doi.org/10.1891/0730-
0832.34.2.126  
 
SHAFIE, H. et al. Polyethylene versus cotton cap as an adjunct to body 
wrap in preterm infants. Pediatrics international; v. 59, n. 7, p. 776-
780, 2017. DOI: https://doi.org/10.1111/ped.13285 
 
SHARMA, D.; GATHWALA, G. Impact of chlorhexidine cleansing of 
the umbilical cord on cord separation time and neonatal mortality in 
comparison to dry cord care - a nursery-based randomized controlled 
trial. Journal of maternal-fetal & neonatal medicine; v. 27, n. 12, p. 
1262-1265, 2014. DOI: https://doi.org/10.3109/14767058.2013.854325 
 
SINHA, A. et al. Chlorhexidine skin or cord care for prevention of 
mortality and infections in neonates. Cochrane Database of Systematic 
Reviews 2015, Issue 3. Art. No.: CD007835. DOI: 
https://doi.org/10.1002/14651858.CD007835.pub2 
 
SO, H.S. et al. Effect of trunk-to-head bathing on physiological 
responses in newborns. Journal of obstetric, gynecologic, and 
neonatal nursing: JOGNN; v. 43, n. 6, p. 742-751, 2014. DOI: 
https://doi.org/10.1111/1552-6909.12496 
 
STAMATAS, G.N.; TIERNEY, N.K. Diaper dermatitis: Etiology, 
manifestations, prevention, and management. Pediatric Dermatology; 
v. 31, n. 1, p. 1–7, Jan-Feb., 2014. DOI: 
https://doi.org/10.1111/pde.12245   
 
STRUNK, T. et al. Topical Coconut Oil in Very Preterm Infants: an 
Open-Label Randomised Controlled Trial. Neonatology; v. 113, n. 2, p. 
146-151, 2018. DOI: https://doi.org/10.1159/000480538 
 
 
 



 143 

SURMELI-ONAY, O. et al. Phototherapy rash in newborn infants: does 
it differ between conventional and light emitting diode phototherapy? 
Pediatric dermatology; v. 30, n. 5, p. 529-533, 2013. DOI: 
https://doi.org/10.1111/pde.12083 
 
VISSCHER, M.O. et al. Newborn infant skin: physiology, development, 
and care. Clinical Dermatology; v. 33, n. 3, p. 271-80, 2015.  
 
VISSCHER, M.O.; TAYLOR, T. Pressure ulcer in the hospitalized 
neonate: rates and risk factors. Scientific Reports., v. 4, n. 7429. 2014. 
DOI: https://doi.org/10.1038/srep07429   
 
WEBSTER, J. et al. Clinically-indicated replacement versus routine 
replacement of peripheral venous catheters. Cochrane Database of 
Systematic Reviews 2015, Issue 8. Art. No.: CD007798. DOI: 
https://doi.org/10.1002/14651858.CD007798.pub4 .  
 
WORLD HEALTH ORGANIZATION. Thermal protection of the 
newborn: A practical guide, 1997.  
 
YOUNG, D.L. et al. Skin care product evaluation in a group of critically 
ill, premature neonates: a descriptive study. Journal of Wound Ostomy 
Continence Nursing; v. 41, n. 6, p. 519-527, 2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 144 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 145 

6.2 MANUSCRITO 2 - VALIDAÇÃO DE INTERVENÇÕES DE 
ENFERMAGEM PARA PREVENIR LESÕES DE PELE EM RECÉM-
NASCIDOS* 
 

Simone Vidal Santos11  
Flávia Regina Souza Ramos12 

Roberta Costa13 
 

RESUMO 
 

Objetivo: Determinar a validade de conteúdo de domínios, itens e 
intervenções de enfermagem para prevenir lesões de pele em recém-
nascidos internados em unidade neonatal para compor um software de 
apoio à decisão. Método: pesquisa metodológica, descritiva, de 
validação de conteúdo, na qual participaram cinco experts na área 
temática. As intervenções avaliadas pelo comitê foram construídas com 
base no conhecimento científico, utilizando-se de literatura atualizada, 
baseadas nas melhores evidências disponíveis, além da experiência das 
pesquisadoras no cuidado ao RN. O conteúdo foi validado pelo comitê 
em duas rodadas, sendo avaliados quanto à concordância, clareza e 
relevância. Considerou-se o Índice de Validade de Conteúdo mínimo de 
80% e a Taxa de Concordância de Comitê mínima de 0,80, para garantir 
a validação das intervenções. Resultados: as intervenções de 
enfermagem foram avaliadas em três quesitos: concordância, clareza e 
relevância. Das 298 intervenções avaliadas na primeira rodada, apenas 
oito não obtiveram o índice adequado. Para a segunda rodada de 
validação foram avaliadas 39 intervenções, todas reformuladas com base 
                                                
* Artigo elaborado a partir dos dados da Tese de Doutorado em Enfermagem, 
intitulada: Neonatal Skin Safeâ: Aplicativo móvel de apoio à decisão de 
enfermeiros na prevenção de lesões de pele em recém-nascidos internados. 
Programa de Pós-graduação em Enfermagem da Universidade Federal de Santa 
Catarina – PEN/UFSC – 2018. 
11 Doutoranda do PEN/UFSC, estomaterapeuta, enfermeira da Unidade 
Neonatal do Hospital Universitário HU/UFSC. Membro do Laboratório de 
Pesquisa PRAXIS: Trabalho, Ética, Saúde e Enfermagem. Florianópolis, SC, 
Brasil. E-mail: simonevidal75@gmail.com 
12 Doutora em Enfermagem, Professora do Programa de Pós-graduação em 
Enfermagem da UFSC, Florianópolis, SC, Brasil. Orientadora do estudo. 
13 Doutora em Enfermagem, Professora do Departamento e do Programa de Pós-
graduação em Enfermagem da UFSC, Florianópolis, SC, Brasil. Coorientadora 
do estudo.  
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nas sugestões do comitê de experts. Destas, oito se relacionavam às 
questões não validadas na primeira rodada, 20 se referiam a questões 
com pequenas modificações e 11 se referiam à novas intervenções 
elaboradas. Todas as intervenções obtiveram o nível de concordância, 
clareza e relevância adequados na segunda rodada. Conclusão: as 
intervenções de enfermagem propostas foram consideradas válidas 
quanto ao conteúdo e podem ser utilizadas no cuidado ao recém-nascido 
internado, a fim de prevenir lesões de pele e contribuir com a qualidade 
da assistência e com a segurança do paciente neonatal.  
 
Descritores: Enfermagem Neonatal; Recém-nascido; Cuidados de 
Enfermagem; Estudos de Validação. 
 
INTRODUÇÃO 

 
O cuidado ao Recém-Nascido (RN) de risco, internado em 

Unidade Neonatal (UN), requer a utilização de variados equipamentos e 
dispositivos, o manuseio frequente e a realização de diferentes 
procedimentos, medidas essenciais para a manutenção da vida, 
recuperação da saúde e que têm contribuído para a sobrevivência de RN 
com idade gestacional (IG) e peso cada vez mais baixos (VISSCHER; 
TAYLOR, 2014).   

Embora este conjunto de cuidados possa contribuir para o 
tratamento do RN hospitalizado, há que se pensar nos riscos que a 
própria assistência pode ocasionar, comprometendo a segurança e 
desencadeando impacto negativo na qualidade de vida e no 
desenvolvimento destes bebês.   

A equipe de enfermagem exerce papel fundamental no cuidado e 
uma das preocupações desta equipe, se relaciona com a manutenção da 
integridade da pele do neonato. Este órgão apresenta particularidades 
anatômicas e fisiológicas que, aliadas à necessidade de tratamento para a 
manutenção da vida, expõe o RN à ocorrência de lesões e, 
consequentemente, de infecção (VISSCHER; TAYLOR, 2014; 
SCHEANS, 2015).   

As lesões de pele mais comuns no universo da UN são: lesão por 
pressão relacionada à imobilidade e ao uso de dispositivos; lesão 
relacionada ao uso de adesivos; lesão por uso de substância química; 
lesão térmica; dermatite associada à incontinência, dentre outras que 
podem comprometer a integridade da pele do RN (AWHONN, 2013).  

Mais de 90% das lesões por pressão em RNPT estão relacionadas 
ao uso de dispositivos médicos e menos de 10% são relacionadas à 
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imobilidade. Estas lesões são eventos sérios que ocasionam dor, 
hospitalização prolongada, expõe o paciente à infecção e aumentam os 
custos com a internação (VISSCHER; TAYLOR, 2014). 

Apesar da importância da prevenção de lesões de pele para o 
cuidado destes pacientes e da atuação do enfermeiro neste processo, 
ainda existe uma grande lacuna de conhecimento (JOHNSON, 2016). 
Infelizmente, por se tratar de um grupo vulnerável, poucos ensaios 
clínicos randomizados (ECR), principalmente relacionados ao cuidado 
com a pele, são realizados com a população neonatal.  

Os estudos de revisão sistemática mais encontrados na literatura 
sobre este tema se relacionam à termorregulação (MCCALL et al., 
2018), ao cuidado com o coto umbilical (SINHA et al., 2015) e ao uso 
de emolientes (CLEMINSON; MCGUIRE, 2016), mas ainda 
demonstram fragilidades na recomendação de algumas práticas, não 
fornecendo evidências robustas para respaldar o cuidado. Por esse 
motivo, as intervenções de enfermagem não são padronizadas, 
baseando-se, muitas vezes, na experiência pessoal de cada profissional. 

Neste sentido, a equipe de enfermagem que atua em UN precisa 
ter sensibilidade para desenvolver o seu trabalho, buscando alternativas 
que possam contribuir para a redução dos riscos, para a segurança e para 
a qualidade de vida dos neonatos. Diante disso, a padronização da 
assistência pode trazer benefícios e ser uma importante estratégia na 
prevenção de lesões de pele no RN, sem deixar de respeitar e preservar a 
individualidade e as necessidades de cada ser humano. 

Para organizar e padronizar o cuidado em saúde, deve-se buscar 
evidências cientificas, incluindo a avaliação por comitê de especialistas 
(MELNYK; FINEOUT-OVERHOLT, 2011). Recomendações baseadas 
em evidências apontam para as melhores práticas na assistência. Os 
experts são profissionais com ampla experiência teórica e prática em 
determinado assunto e podem contribuir com este cenário, 
compartilhando seus conhecimentos para o aprimoramento do cuidado. 

Com experiência na realização de estudos sobre o cuidado com a 
pele do RN, as pesquisadoras deste estudo observaram que existem 
poucas evidências robustas, provenientes de Ensaios Clínicos 
Randomizados ou de Estudos Observacionais, com este tema. Diante 
disso, sentiu-se a necessidade de construir, com base na literatura e na 
experiência profissional das pesquisadoras, intervenções de enfermagem 
para prevenir lesões de pele no RN e validar o conteúdo com comitê de 
experts no assunto.  

A validação de conteúdo é um processo que permite avaliar a 
qualidade das informações de um instrumento, garantindo que ele atinja 
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os objetivos propostos, seja representativo e utilizado com segurança 
para a população na qual se destina (AZEVEDO et al., 2018). 

Diante deste contexto, este estudo se propôs a responder o 
seguinte questionamento: Quais intervenções de enfermagem possuem 
evidência para prevenir lesões de pele em RN internados em UN?  

O estudo teve como objetivo determinar a validade de conteúdo 
de domínios, itens e intervenções de enfermagem para prevenir lesões 
de pele em RN internados em UN, com comitê de experts no assunto.  

Cabe destacar que o termo “intervenção” se baseia na Resolução 
do Conselho Federal de Enfermagem - COFEN-358/2009 de 
15/10/2009, que dispõe sobre a Sistematização da Assistência de 
Enfermagem (SAE) e a implementação do Processo de Enfermagem 
(PE) em ambientes, públicos ou privados, em que ocorre o cuidado 
profissional de Enfermagem, e dá outras providências. 

As intervenções que fazem parte deste estudo têm seu foco na 
prevenção de lesões de pele dos RN, buscando soluções para os 
problemas relacionados às condições anatômica, fisiológica e de 
tratamento em Unidade Neonatal. Estas, após validadas, serviram para 
desenvolver um software de apoio à decisão do enfermeiro neonatal, 
norteando o cuidado e fornecendo intervenções adequadas à prevenção 
de lesões de pele do RN. 

 
MÉTODO 

 
Estudo metodológico, de validação, quantitativo, com o objetivo 

de determinar a validade de conteúdo de domínios, itens e intervenções 
de enfermagem para prevenir lesões de pele em RN internados em UN, 
com comitê de experts no assunto. Para guiar o desenvolvimento deste 
estudo, utilizou-se a pesquisa de Coluci, Alexandre e Milani (2015). 

Com base nos resultados de revisão integrativa de literatura 
realizada em julho de 2017 e também em junho de 2018, com o objetivo 
de identificar as evidências científicas sobre os cuidados de prevenção 
de lesões de pele no RN internado em UN nas publicações datadas de 
2013 a 2018; em pesquisa anterior realizada pelas pesquisadoras 
(SANTOS; COSTA, 2015); em livros técnicos (NATIONAL 
PRESSURE ULCER ADVISORY PANEL, 2014; INFUSION 
NURNSING SOCIETY, 2016) e manuais do Ministério da Saúde do 
Brasil (BRASIL, 2014a, 2014b, 2014c, 2014d, 2017a, 2017b, 2018b); e 
na experiência de uma das pesquisadoras como enfermeira neonatal e 
estomaterapeuta, foram elaboradas 298 intervenções de enfermagem 
para prevenir lesões de pele em RN internados.  
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A escolha dos participantes foi realizada a partir da amostragem 
não probabilística intencional, estabelecendo-se o número mínimo de 
cinco indivíduos (LYN, 1986).  

Os experts foram selecionados através de uma busca ativa na 
Plataforma Lattes do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico 
e Tecnológico (CNPq), utilizando-se da pesquisa avançada por assunto a 
fim de identificar enfermeiros docentes e/ou assistenciais brasileiros 
com expertise no tema do estudo. Recorreu-se também à Sociedade 
Brasileira de Estomaterapia (SOBEST), a fim de identificar enfermeiros 
Estomaterapeutas com experiência na área neonatal e/ou pediátrica.   

Os critérios de inclusão utilizados para seleção dos experts 
foram adaptados pelo sistema de pontuação que propõe Fehring (1987) 
para estudos de validação. Considerou-se a titulação, a produção 
científica e a experiência do participante na área do estudo. Cada 
especialista deveria obter a pontuação mínima de cinco pontos, de 
acordo com sua área/especialidade, incluindo produção científica, 
formação na área de interesse e tempo de atuação profissional.  

Os participantes foram convidados formalmente através de carta 
convite enviada por correio eletrônico. Após responderem positivamente 
ao convite, foram encaminhados, também por correio eletrônico, o 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e o link para 
acesso ao formulário de validação, que continha o objetivo e as 
orientações para o processo de avaliação, bem como os itens a serem 
validados. Os participantes receberam o prazo de 15 dias para finalizar o 
preenchimento do formulário de validação. 

Foram convidados 22 profissionais para compor o comitê de 
experts, no entanto apenas cinco finalizaram todo o processo de 
avaliação e por este motivo, foram incluídas no estudo. Dos demais, 
nove não responderam ao convite, duas não o aceitaram, quatro 
aceitaram, mas não iniciaram o processo de avaliação e duas iniciaram a 
avaliação, mas não a terminaram. 

Para elaborar o conteúdo que seria encaminhado para validação e 
posteriormente utilizado para a construção do aplicativo, foi estruturado 
um banco de dados em formato de planilha, no software Microsoft 
Excelâ, versão 2016, utilizando-se como base para a construção de 
alguns dos domínios a Teoria das Necessidades Humanas Básicas de 
Wanda Horta (2011), com ênfase nas necessidades psicobiológicas, 
além das condições específicas do RN e da assistência neonatal, pois 
reúnem os itens que mais correspondem aos fatores de risco para lesões. 
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A partir da organização dos domínios na planilha, foram 
construídos os itens, as condições para a intervenção, os diagnósticos e 
as intervenções de enfermagem. Os diagnósticos de enfermagem foram 
baseados em NANDA-I (2015), estes, por sua vez, não foram 
encaminhados para validação, uma vez que o instrumento de validação 
já se apresentava bastante extenso. 

O comitê de validação foi composto por cinco experts sendo: 
duas enfermeiras docentes, duas enfermeiras Estomaterapeutas com 
experiência em neonatologia/pediatria e uma enfermeira assistencial 
atuante em Unidade Neonatal. A idade dos participantes variou entre 30 
e 46 anos. O tempo de formação oscilou entre oito e 19 anos e o de 
atuação na área pediátrica/neonatal de cinco a 18 anos. 

Quanto à localização geográfica, os participantes eram 
procedentes das regiões sul, sudeste, centro-oeste e nordeste do Brasil. 

Quanto aos critérios de inclusão, de acordo com o sistema de 
pontuação adaptado de Fehring (1987), três participantes possuíam o 
título de doutor e dois o título de especialista em Estomaterapia. A 
pontuação variou entre seis e oito pontos, sendo que as enfermeiras 
docentes foram as participantes que obtiveram a maior pontuação.  

A coleta de dados foi realizada no período de abril a junho de 
2018 e ocorreu em duas rodadas. O instrumento de validação na 
primeira rodada foi elaborado através do JotFormâ, uma ferramenta 
online para criação de formulários e coleta de dados. Este foi organizado 
em 15 domínios, 55 itens e 298 intervenções de enfermagem. Na 
segunda rodada o instrumento foi elaborado através de um formulário do 
Microsoft Wordâ, versão 2016.  

A forma de julgamento do instrumento foi baseada em Coluci, 
Alexandre e Milani (2015), e foi testado por uma enfermeira docente e 
duas enfermeiras assistenciais com conhecimento na área neonatal antes 
de ser encaminhado ao comitê de validação.  

Os experts avaliaram se concordavam com cada domínio, item, 
intervenção e com o conjunto de intervenções de cada item, o conjunto 
de itens de cada domínio e o conjunto de domínios do instrumento. Esta 
avaliação foi realizada através de campo de seleção com duas opções: 
(1) concordo; e, (2) discordo. As intervenções de enfermagem também 
foram avaliadas pelos experts quanto a clareza, através de uma escala 
tipo Likert, com quatro pontos sendo: (1) não claro; (2) pouco claro; (3) 
claro; e, (4) muito claro. E ainda quanto a relevância: (1) não relevante; 
(2) necessita de grande revisão; (3) necessita de pequena revisão; e (4) 
relevante. Ao final de cada domínio, item e intervenção também havia 
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um campo para que os experts pudessem escrever comentários e/ou 
sugestões acerca da respectiva questão em avaliação. 

Para calcular a concordância dos experts sobre o conteúdo do 
instrumento, foi utilizada a Taxa de Concordância do Comitê (TCC), em 
que: porcentagem (%) de concordância = número de participantes que 
concordaram totalmente (com o domínio, item ou intervenção em 
questão) / número total de participantes X 100 (TILDEN, NELSON, 
MAY, 1990). Considerou-se adequada uma taxa de concordância maior 
ou igual a 80% (PASQUALI, 2017). 

Para calcular a clareza e relevância das intervenções foi utilizado 
o Índice de Validade de Conteúdo (IVC), em que:  IVC = número de 
respostas “3” e “4” / número total de respostas. Considerou-se como 
claras e relevantes as intervenções que receberam o IVC maior ou igual 
a 0,80 (LYN, 1986). 

Os domínios, itens e intervenções que não atingiram TCC e IVC 
adequados foram reformulados com base nas sugestões dos experts e 
sob a luz da literatura, sendo reenviados para nova rodada de avaliação 
pelo comitê.   

A pesquisa atendeu aos preceitos éticos da Resolução 466/12 do 
Conselho Nacional de Saúde (BRASIL, 2013). O desenvolvimento da 
mesma foi aprovado pelo Comitê de Ética de Pesquisa da Universidade 
Federal de Santa Catarina (CEP/UFSC) sob o parecer nº 2.229.207, 
CAAE: 69500917.1.0000.0121. Os participantes assinaram o Termo de 
Consentimento Livre Esclarecido (TCLE) online e receberam o mesmo 
assinado pelas pesquisadoras do estudo. Foi garantido aos participantes 
o sigilo, o anonimato, a liberdade de participação e a possibilidade de 
desistir a qualquer momento.  

 
RESULTADOS 

 
No processo de validação das intervenções de enfermagem, as 

respostas dos experts para cada domínio, item, intervenção e também 
para o conjunto de domínios, itens e intervenções foram analisadas 
quanto à concordância, considerando uma TCC maior ou igual 80%. As 
intervenções também foram analisadas quanto a clareza e relevância, 
considerando um IVC maior ou igual 0,80.  

Na primeira rodada, cada participante avaliou 298 intervenções 
de enfermagem, distribuídas em 55 itens e 15 domínios. O Quadro 1 
apresenta o número de intervenções para cada item e domínio avaliados.  
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Quadro 1 – Número de domínios, itens e intervenções avaliados pelo comitê de 
experts - primeira rodada. Florianópolis, SC, Brasil, 2018. 

continua 

Domínios  Itens Número de 
intervenções 

Cuidados 
Gerais 

Registros de enfermagem 01 
Lavagem das mãos 01 
Uso de luvas 01 
Vérnix Caseoso 02 
Saco semipermeável polietileno 03 
Uso de antisséptico 05 
Coleta de exames 01 
Manuseio 10 
Banho 11 

ECPRN Secura, eritema, lesão 07 

Regulação 
Neurológica 

Alerta e ativo 02 
Alerta, porém pouco ativo 03 
Sonolento a maior parte do tempo 06 
Sedado ou comatoso 06 

Oxigenação 

Cateter nasal/extra nasal de oxigênio 
ou sistema de alto fluxo 

05 

CPAP 11 
Ventilação invasiva: tubo traqueal 05 
Traqueostomia 06 

Hidratação Desidratado 01 
Presença de edema 05 

Nutrição 
Cateter nasogástrico ou nasojejunal 05 
Cateter orogástrico ou orojejunal 05 
Tubo/botton de gastro / jejunostomia 06 

Regulação 
Térmica 

Mantém Tax. entre 36,5 e 37,5ºC 04 
Dificuldade em manter Tax. entre 
36,5 e 37,5ºc 

05 

Em hipotermia terapêutica 04 

Ambiência 

Incubadora de paredes duplas 08 
Incubadora de paredes simples 03 
Berço de calor radiante 02 
Berço de aquecimento lateral 02 
Berço simples 01 

Terapêutica 

Antibiótico (VO, IM, EV) 01 
Drogas simpaticomiméticas / agente 
hiperosmolar/ pH não fisiológico 

03 

Sangue e/ou hemoderivados 04 
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Quadro 1 – Número de domínios, itens e intervenções avaliados pelo 
comitê de experts - primeira rodada. Florianópolis, SC, Brasil, 2018. 

Conclusão 

Domínios  Itens Número de 
intervenções 

Via para 
terapêutica 

Injeção por via SC 03 
Injeção por via IM 05 
Acesso venoso periférico 17 
CCIP / dissecção venosa 18 
CUV / CUA 19 

Coto 
umbilical 

Coto umbilical presente 10 

Monitorização 

Sensor de temperatura 02 
Oximetria de pulso 04 
Monitor cardíaco 04 
Pressão não invasiva 03 

Eliminação 
Urinária 

 

Diurese em fralda 07 
Saco coletor de urina 04 
Cateter vesical de alívio / cateter 
vesical de demora 

06 

Cistostomia 03 
Vesicostomia 13 

Eliminação 
Intestinal 

Evacuação normal em fralda / 
aumento na frequência das 
evacuações / alteração na 
consistência das fezes 

09 

Colostomia / ileostomia 13 

Outros 
 

Fototerapia simples ou fototerapia 
dupla/tripla 

03 

Dreno de tórax 03 
Cateter de diálise peritoneal 03 
Feridas exsudativas 04 

Fonte: Elaborado para fins do presente estudo 
Legenda: CPAP= Continuous Positive Airway Pressure; ECPN= Escala de 
Condição da Pele do RN; CCIP= Cateter Central de Inserção Periférica; 
CUV= Cateter Umbilical Venoso; CUA= Cateter Umbilical Arterial; EV= 
endovenoso; IM= intramuscular; SC= subcutânea; Tax= temperatura axilar; 
VO= via oral. 

 
Das 298 intervenções de enfermagem avaliadas na primeira 

rodada, 217 (72,8%) apresentaram índice de concordância, clareza e 
relevância = 100%, 60 intervenções (20,13%) apresentaram TCC = 
80%, 28 (9,4%) apresentaram IVC = 80% relacionado à clareza e 22 
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(7,4%) receberam IVC = 80% relacionado à relevância. Apenas oito 
intervenções (2,7%) receberam TCC e/ou IVC abaixo de 80%. O 
Quadro 2 apresenta o número de intervenções não validadas na 
primeira etapa, com seus respectivos itens e domínios.   
 
Quadro 2 – Número de intervenções não validadas pelos experts na primeira 
rodada de avaliação de acordo com item e domínio. Florianópolis, SC, Brasil, 
2018. 

Domínios Itens Número de 
Intervenções 

TCC < 
80% 

IVC < 
0,80 

Cuidados 
gerais 

Vérnix 
caseoso 01 01 - 

Oxigenação Tubo 
traqueal 01 01 

01 
(clareza) 

Coto umbilical 
Coto 
umbilical 
presente 02 02 - 

Monitorização Oximetria 
de pulso 01 01 - 

Eliminação 
urinária 

Diurese 
em fralda 02 02 

01 
(clareza) 

Eliminação 
intestinal 

Evacuação 
normal em 
fralda 01 01 

01 
(clareza) 

Fonte: Elaborado para fins do presente estudo 
 

Após análise dos dados da primeira avaliação do comitê, as 
intervenções que não obtiveram a pontuação adequada, bem como as 
intervenções com IVC e TCC adequados que receberam sugestões dos 
experts, foram reformuladas e reenviadas para a segunda rodada de 
avaliação.  

Na segunda rodada os participantes avaliaram 39 intervenções de 
enfermagem: das oito que não haviam sido validadas na primeira 
rodada, uma foi eliminada e sete foram reformuladas; 20 das que haviam 
sido validadas, foram modificadas e 12 novas elaboradas conforme 
sugestão dos experts. Estas foram distribuídas em 17 itens e 11 
domínios. O Quadro 3 apresenta o número de intervenções de 
enfermagem para cada item e domínio avaliados.  
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Quadro 3 – Número de intervenções avaliadas pelos experts na segunda rodada 
de avaliação de acordo com item e domínio. Florianópolis, SC, Brasil, 2018. 

Domínios Itens Número de 
intervenções 

Cuidados 
Gerais 

Uso de luvas 02 
Vérnix Caseoso 02 
Membrana semipermeável de 
polietileno 

02 

ECPRN ECPRN 02 
Regulação 
Neurológica 

Sonolento maior parte do tempo 02 
Sedado ou comatoso 02 

Oxigenação Ventilação invasiva: tubo 
orotraqueal ou nasotraqueal 

02 

Hidratação Desidratado 03 
Presença de edema 03 

Terapêutica 
Medicamentosa 

Drogas simpaticomiméticas / 
agente hiperosmolar / agentes 
com pH não fisiológico 

01 

Sangue e/ou hemoderivados 01 
Via Para 
Terapêutica 
Medicamentosa 

Acesso venoso periférico 01 
Cateter central de inserção 
periférica / dissecção venosa 

01 

Coto Umbilical Coto umbilical presente 04 
Eliminação 
Urinária 

Diurese em fralda 03 

Eliminação 
Intestinal 

Evacuação normal em fralda / 
aumento na frequência das 
evacuações / alteração na 
consistência das fezes 

03 

Outros Fototerapia simples ou 
fototerapia dupla/tripla 

05 

Fonte: Elaborado para fins do presente estudo 
Legenda: ECPN= Escala de Condição da Pele do RN. 

 
Das 39 intervenções de enfermagem avaliadas na segunda rodada, 

30 (76,9%) apresentaram índice de concordância = 100% e clareza e 
relevância = 1,00. Nove intervenções (23%) apresentaram TCC = 80% e 
cinco (12,8%) receberam IVC = 80% relacionado à relevância.  

O conjunto de domínios, itens e intervenções validado foi 
utilizado como conteúdo de um software desenvolvido para apoiar a 
decisão do enfermeiro neonatal no cuidado da pele do RN, o Neonatal 
Skin Safeâ. 
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DISCUSSÃO 
 

A escolha do tema para a construção do instrumento surgiu a 
partir da necessidade de reduzir ou eliminar complicações, padronizar o 
cuidado e divulgar o conhecimento relacionado à pele do RN internado, 
tendo em vista os riscos à que este paciente está exposto durante sua 
hospitalização. Neste sentido, este serve de base para o desenvolvimento 
de um software de apoio a decisão, a fim de guiar o enfermeiro na 
prevenção de lesões de pele do RN. O processo de validação garante que 
o instrumento contempla o conteúdo adequado ao alcance dos objetivos 
propostos (COLUCI; ALEXANDRE; MILANI, 2015).   

O processo de validação de conteúdo contou com a participação 
de profissionais de áreas de atuação distintas, isso fortalece a avaliação, 
tendo em vista que permite diferentes olhares e saberes sobre o tema em 
questão. Além disso, a participação de experts de diferentes regiões do 
Brasil, propiciou que as intervenções fossem uniformizadas para a 
diversidade cultural do país. 

Segundo Dalla Nora, Zoboli e Vieira (2017), para que um 
instrumento possa ser utilizado em diferentes regiões, ele deve ser 
adaptado para às especificidades locais de linguagem, de cultura e de 
trabalho dos profissionais que o utilizarão.   

Este estudo analisou o feedback dos experts à luz da literatura 
científica, a fim de respaldar as intervenções de enfermagem que 
possam subsidiar o cuidado com a pele do RN em UN. Torna-se 
importante salientar que a opinião de especialistas, embora apresente um 
nível de evidência baixo, muitas vezes ainda é a melhor evidência 
disponível, principalmente quando relacionado à uma população onde 
existe limitação para a realização de Ensaios Clínicos ou Estudos 
Observacionais (EHRICH; SOMEKH; PETTOELLO-MANTOVANI, 
2018). 

Neste sentido, a validação de intervenções de enfermagem por 
comitê de experts, pode contribuir com a padronização da assistência e 
com a instrumentalização do enfermeiro neonatal no direcionamento das 
práticas de prevenção de lesão de pele no RN internado. 

Os 15 domínios e 55 itens avaliados obtiveram a TCC = 100%, 
demonstrando a abrangência do instrumento no que se refere à avaliação 
do risco de lesões de pele em RN. Torna-se importante ressaltar ainda, 
que não houve sugestão de inclusão de novos domínios ou itens pelos 
experts. 

No que se refere às intervenções de enfermagem, das 298 
encaminhadas para avaliação na primeira rodada, apenas oito não 
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alcançaram o TCC e/ou IVC adequado. Estas questões se relacionavam 
à remoção do Vérnix Caseoso nas áreas de sujidades com sangue ou 
mecônio, uso de curativo barreira entre a pele e a fita adesiva de fixação 
do tubo traqueal, uso de antissépticos em solução aquosa no coto 
umbilical de RN com IG abaixo de 30 semanas e peso inferior a 1000 
gramas, uso de curativo barreira entre a pele e o sensor de oximetria, uso 
de ácido graxo essencial (AGE) na região da área de fraldas.   

Após análise das sugestões dos experts e nova busca na literatura, 
a intervenção sobre o sensor de oximetria foi removido, pois não se 
encontrou respaldo na literatura. As intervenções sobre Vérnix Caseoso 
e tubo traqueal foram melhor fundamentadas e reencaminhadas na 
segunda rodada de avaliação.  

A World Health Organization (WHO), recomenda que o Vérnix 
Caseoso seja mantido intacto, pois contribui para a formação da barreira 
cutânea e para a formação do manto ácido bacteriano. Apenas as áreas 
sujas com sangue e/ou mecônio devem ser removidas, a fim de prevenir 
infecção (WHO, 2015).  

O uso Dispositivos de cuidados críticos, como tubos traqueais, 
devem permanecer fortemente fixados. Curativos de barreira cutânea em 
placa entre a pele e o adesivo de fixação do tubo traqueal podem se 
desprender e causar extubação acidental. Assim, o uso de protetores 
cutâneos para formação de barreira entre a pele e dispositivos de 
manutenção da vida, bem como o uso de fitas com baixa adesividade 
são contraindicados na literatura pelo risco de saída acidental do 
dispositivo, comprometendo a segurança do paciente (MURRAY et al., 
2013; MCNICHO et al., 2013; LAI et al., 2014). 

As intervenções sobre uso de antissépticos no coto umbilical e 
uso de AGE na região da área de fraldas foram modificadas, conforme 
sugestão dos experts e embasamento da literatura, sendo também 
reenviadas para a segunda rodada de avaliação. 

Na segunda rodada, além das sete questões reformuladas, foram 
incluídas ainda 32 intervenções de enfermagem, 20 delas, apesar de 
terem recebido TCC entre 80 e 100% e IVC entre 0,80 e 1,00 na 
primeira rodada, foram modificadas conforme sugestão dos experts. 
Estas se relacionavam à escolha da luva estéril ou de procedimento; 
melhor momento para retirada da membrana semipermeável de 
polietileno; uso de emolientes na pele do RN conforme score da 
ECPRN; uso de proteção sobre proeminências ósseas; escolha da 
superfície de suporte (colchão); intervalo de tempo de avaliação e 
mudança de decúbito; intervalo de tempo de avaliação do acesso venoso 
periférico e durante o uso de soluções endovenosas com alto potencial 
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de lesão; e intervalo de tempo e local de medida da circunferência do 
membro puncionado quando em uso de Cateter Central de Inserção 
Periférica (PICC) ou dissecção venosa. 

A opinião de experts desempenha um papel importante na 
assistência em diversas áreas da saúde infantil, pois, permite 
identificação de cuidados prioritários, contribui para o planejamento de 
pesquisas, colabora com a análise de dados, ajuda no desenvolvimento 
de modelos assistenciais e coopera com a utilização da teoria na prática, 
apoiando o profissional na tomada de decisão. Deste modo, estas 
opiniões devem ser consideradas (EHRICH; SOMEKH; PETTOELLO-
MANTOVANI, 2018). 

Dentre as 39 intervenções enviadas para a segunda rodada, 12 
foram elaboradas conforme sugestão dos experts, pois não integravam o 
instrumento avaliado no primeiro momento. Estas intervenções se 
relacionavam à retirada do Vérnix Caseoso em RN exposto à infecção 
por Hepatite B e/ou Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), tipo, 
tamanho e forma de fixação do protetor ocular durante tratamento com 
fototerapia, período de avaliação dos locais de contato e tempo de troca 
do protetor ocular.   

A preocupação dos experts quanto à inclusão dos itens expostos 
anteriormente se justifica, já que pode ocorrer transmissão vertical da 
Hepatite B e do HIV através das secreções maternas, por isso o 
Ministério da Saúde do Brasil recomenda que os bebês em risco sejam 
banhados na primeira hora de vida (BRASIL, 2018b).  

Quanto aos cuidados do RN durante o tratamento com 
fototerapia, deve-se utilizar protetor ocular opaco, pelo risco de lesão na 
retina relacionada decorrente da luz emitida pela fototerapia. Além 
disso, o tamanho deve ser adequado ao peso do bebê, pelo risco de 
ocasionar pressão, quando pequeno, ou deslocamento, quando grande. 
Deve-se priorizar protetores oculares que não necessitam de utilização 
de fitas adesivas para fixação e os que se ajustam melhor na cabeça e 
olhos do RN, a fim de evitar lesão pela retirada do adesivo, por pressão 
ou deslocamento (STOKOWSKI, 2011; MCNICHO et al., 2013; 
LUND, 2014; YURDAKÖK, 2015). 

Como resultado da segunda rodada de avaliação, as 39 
intervenções foram validadas, recebendo TCC entre 80 e 100% e IVC 
entre 0,80 e 1,00. Diante disso, o instrumento final foi validado com 310 
intervenções, 55 itens e 15 domínios, sendo considerado capaz de atingir 
o objetivo para o qual foi proposto, ou seja, guiar o enfermeiro nas 
decisões clínicas que contribuam para a prevenção de lesões de pele em 
RN internado.   
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Com base no processo de validação pelo comitê de experts, 
observa-se que o instrumento contemplou todos os dados relevantes para 
o cuidado do RN, no que se refere à prevenção de lesões de pele. Em 
contrapartida, torna-se importante salientar que o enfermeiro deve 
utiliza-lo apenas como um guia, não deixando de exercer seu raciocínio 
clínico, utilizar seu poder de decisão e buscar constantemente o 
conhecimento, baseado nas melhores evidências disponíveis, a fim de 
tornar o cuidado cada vez mais seguro, de qualidade e único, 
considerando às necessidades de cada neonato.  

 
CONCLUSÃO  

 
O instrumento final foi validado com 310 intervenções, 

demonstrando que este oferece subsídios para instrumentalizar o 
enfermeiro neonatal no direcionamento das práticas de cuidado de 
prevenção de lesões de pele no RN.  

Dentre as dificuldades e limitações deste estudo, destacam-se a 
escassez de evidências robustas no cuidado com a pele do RN, 
dificultando a construção das intervenções, além da baixa adesão dos 
experts em participar do comitê de validação que, acredita-se ter como 
justificativa o extenso número de intervenções a serem avaliadas e o 
tempo necessário para concluir o processo de avaliação.   

Em contrapartida, os experts que aceitaram participar do estudo 
atenderam a todos os prazos solicitados, realizaram a avaliação de forma 
completa e forneceram sugestões importantes, contribuindo para o 
enriquecimento e qualidade científica do instrumento. 

Enfim, com base na realização deste estudo, recomenda-se que 
novas pesquisas para validação das intervenções de enfermagem na 
prática sejam realizadas, a fim de verificar a sua eficácia para tal 
finalidade. 
 
VALIDATION OF NURSING INTERVENTIONS TO PREVENT 

SKIN LESIONS IN NEWBORNS 
 

ABSTRACT 
 
Objective: To determine the content validity of domains, items and 
nursing interventions to prevent skin lesions in newborns hospitalized in 
neonatal units to develop decision support software. Methods: 
Methodological, descriptive, content validation study. Five experts in 
the subject participated. The interventions assessed by this board were 
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constructed based on scientific knowledge, using updated literature, 
based on the best available evidence, in addition to the experience of 
researchers in newborn care. Content was validated by the committee in 
two rounds, assessed as for its agreement, clarity, and relevance. A 
minimum content validity index of 80% and a minimum board 
agreement rate of 0.80 were considered to guarantee the validation of 
the interventions. Results: Three requirements of the interventions were 
assessed: agreement, clarity, and relevance. In the first round, 298 
interventions were assessed, eight of them did not reach the required 
indexes. In the second round, 39 interventions were assessed, and 
reformulated according to the suggestions of the board of experts. Of 
these, eight corresponded to questions invalidated in the first round, 20 
referred to questions with minor modifications, and 11 were aimed at 
new interventions developed. All interventions achieved the levels of 
agreement, clarity, and relevance required in the second round. 
Conclusion: The proposed nursing interventions were considered valid 
in terms of their content and could be used for the care of newborns in 
the hospital, in order to prevent skin lesions and contribute to the quality 
of and safety of neonatal care. 
 
Descriptors: Neonatal Nursing; Infant, Newborn; Nursing care; 
Validation Studies. 
 

VALIDACIÓN DE INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA 
PARA PREVENIR LESIONES DE PIEL EN RECIÉN NACIDOS 

 
RESUMEN 

 
Objetivo: Determinar la validez de contenido de dominios, ítems e 
intervenciones de enfermería para prevenir lesiones de piel en recién 
nacidos internados en unidad neonatal, para elaborar un software de 
apoyo a las decisiones. Método: Estudio metodológico, descriptivo, de 
validación de contenido. Participaron cinco expertos en la temática. Las 
intervenciones evaluadas por dicho comité fueron construidas en base al 
conocimiento científico, utilizándose literatura actualizada, basada en 
las mejores evidencias disponibles, además de la experiencia de las 
investigadoras en cuidado del recién nacido. Contenido validado por el 
comité en dos rondas, evaluándoselo respecto de concordancia, claridad 
y relevancia. Se consideró Índice de Validez de Contenido mínimo del 
80% y Tasa de Concordancia del Comité mínima de 0,80 para garantizar 
la validación de las intervenciones. Resultados: Fueron evaluados tres 
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requisitos de las intervenciones: concordancia, claridad y relevancia. En 
la primera ronda fueron evaluadas 298 intervenciones, 8 de ellas no 
alcanzaron los índices requeridos. En la segunda ronda fueron evaluadas 
39 intervenciones, reformuladas según sugerencias del comité de 
expertos. De ellas, ocho correspondían a las preguntas invalidadas en la 
primera ronda, veinte se referían a preguntas con pequeñas 
modificaciones, y once apuntaban a nuevas intervenciones elaboradas. 
Todas las intervenciones obtuvieron los niveles de concordancia, 
claridad y relevancia requeridos en la segunda ronda. Conclusión: Las 
intervenciones de enfermería propuestas fueron consideradas válidas 
respecto de su contenido, pudiendo utilizárselas para cuidado del recién 
nacido internado, a efectos de prevenir lesiones de piel y contribuir con 
la calidad de atención y la seguridad del paciente neonatal. 
 
Descriptores: Enfermería Neonatal; Recién Nacido; Atención de 
Enfermería; Studios de Validación  
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6.3 MANUSCRITO 3 - DESENVOLVIMENTO DE APLICATIVO 
MÓVEL PARA PREVENIR LESÕES DE PELE EM RECÉM-
NASCIDOS* 
 

Simone Vidal Santos14  
Flávia Regina Souza Ramos15 

Roberta Costa16 
 

RESUMO 
 

Objetivo: Descrever o processo de desenvolvimento do Neonatal Skin 
Safeâ, um aplicativo móvel de apoio à decisão clínica do enfermeiro 
para o cuidado na prevenção de lesões de pele em recém-nascidos 
internados em unidade neonatal. Método: Estudo metodológico, 
desenvolvido entre junho de 2017 e dezembro de 2018. Realizado em 
três etapas: (1) revisão integrativa de literatura; (2) validação de 
conteúdo por comitê de especialistas; e, (3) desenvolvimento do 
software utilizando a metodologia de Extreming Programming 
juntamente com o Scrum. Resultado: o aplicativo móvel Neonatal Skin 
Safeâ foi desenvolvido com a ferramenta Ionic, auxiliado pelos 
Frameworks AngularJS e Apache Cordova, utilizando linguagem 
JavaScritpt e o banco de dados SQLite, podendo ser executado nas 
plataformas Android® e iOS®. Todas as 310 intervenções de 
enfermagem que constam no aplicativo foram validadas por comitê de 
especialistas da área neonatal. O software permite que o enfermeiro 
avalie o recém-nascido na beira do leito, identifique os riscos e realize o 

                                                
* Artigo elaborado a partir dos dados da Tese de Doutorado em Enfermagem, 
intitulada: Neonatal Skin Safeâ: Aplicativo móvel de apoio à decisão de 
enfermeiros na prevenção de lesões de pele em recém-nascidos internados. 
Programa de Pós-graduação em Enfermagem da Universidade Federal de Santa 
Catarina – PEN/UFSC – 2018. 
14 Doutoranda do PEN/UFSC, estomaterapeuta, enfermeira da Unidade 
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15 Doutora em Enfermagem, Professora do Programa de Pós-graduação em 
Enfermagem da UFSC, Florianópolis, SC, Brasil. Orientadora do estudo. 
16 Doutora em Enfermagem, Professora do Departamento e do Programa de Pós-
graduação em Enfermagem da UFSC, Florianópolis, SC, Brasil. Coorientadora 
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planejamento dos cuidados. Conclusão: o aplicativo desenvolvido 
constitui um sistema de apoio, fornecendo orientação e suporte ao 
enfermeiro neonatal para a tomada de decisão assistencial sobre a 
prevenção de lesões de pele em recém-nascidos internados.  
 
Descritores: Enfermagem Neonatal; Recém-nascido; Cuidados de 
Enfermagem; Projetos de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação 
 
INTRODUÇÃO  
 

A pele é o maior e o mais dinâmico órgão do corpo humano, 
sendo composta pela epiderme e derme, duas camadas firmemente 
aderidas que se apoiam sobre o tecido subcutâneo. Além da função 
imunológica e neurosensorial, este órgão se destaca ainda pela sua 
propriedade de barreira, servindo como primeira linha de defesa do 
organismo contra as agressões do meio externo, como trauma, radiação 
ultravioleta, alterações de temperatura, agentes químicos e infecção 
(DIEGEL; DANILENKO; WOJCINSKI, 2017). 

A barreira epidérmica reside no estrato córneo, camada mais 
externa da epiderme. Seu desenvolvimento histológico começa a se 
formar no útero e se completa com 34 semanas de gestação, no entanto, 
sua maturidade funcional continua se desenvolvendo durante o primeiro 
ano de vida do bebê (KING et al., 2013; VISSCHER et al., 2015).  

Por esse motivo, no recém-nascido (RN) de termo, aquele que 
nasce entre 37 e 41 semanas e 6 dias de idade gestacional (IG), a pele é 
delgada, frágil e sensível. Já no recém-nascido pré-termo (RNPT), o que 
nasce com menos de 37 semanas de IG, a pele é ainda mais fina e 
imatura em sua anatomofisiologia, resultando em barreira epidérmica 
deficiente, expondo o bebê ao risco de infecção, termorregulação 
deficiente, absorção de agentes químicos através da pele, perda de água 
transepidérmica (PAT) e ocorrência de injurias (KING et al., 2013; 
LUND, 2014; COUSINS, 2014; VISSCHER et al., 2015).   

Associada às questões anatômicas e fisiológicas, a internação em 
Unidade Neonatal (UN) também contribui para potencializar os riscos 
de lesão de pele e infecção no RN, tendo em vista os dispositivos e 
procedimentos invasivos necessários para a preservação da vida destes 
bebês (NIST et al., 2016).   

Nada obstante, estas lesões podem ser evitadas através do 
cuidado delicado, realizado pela equipe de enfermagem que atua na UN. 
O enfermeiro deve, portanto, conhecer e estar atento aos potenciais 
riscos, a fim de planejar uma assistência adequada, através de medidas 
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preventivas e protetivas, garantindo qualidade do trabalho e segurança 
do paciente neonatal.   

A partir da observação de carência de padronização dos cuidados 
e da necessidade de preparo dos profissionais nesta temática, em estudo 
anterior foi construído um Guia de cuidado com a pele do RN em UN 
(SANTOS, 2014). Trata-se de um instrumento, que serve para nortear os 
cuidados com a pele dos RN internados em uma UN de um hospital do 
sul do Brasil, sendo utilizado cotidianamente para orientar os 
enfermeiros que atuam neste hospital.   

Considerando a necessidade de expandir as orientações de 
cuidado com a pele e torna-las acessíveis a todos os enfermeiros 
brasileiros que atuam na área neonatal, optou-se pelo desenvolvimento 
de um software, um aplicativo para dispositivos móveis, que propicie 
instrumentalização do profissional no que se refere a prevenção de 
lesões de pele no RN.  

A escolha pelo desenvolvimento de uma tecnologia se justifica 
por não se ter conhecimento da existência de softwares para dispositivos 
móveis que possam ser utilizados à beira do leito, e que orientem o 
enfermeiro para os cuidados com a pele do RN. Além de auxiliar o 
enfermeiro na tomada de decisão, este aplicativo possibilitará o 
acompanhamento e evolução do paciente e servirá de banco de dados 
para novas pesquisas, a fim de avaliar o perfil do atendimento neonatal. 

 A utilização de tecnologias na saúde vem se desenvolvendo há 
décadas, contribuindo com grandes mudanças nesta área. Atualmente a 
tecnologia móvel vem ganhando espaço e se destacando nos hospitais, 
aprimorando o fluxo de trabalho clínico e melhorando o acesso às 
informações (KERR et al., 2016; TSAI et al., 2016).  

Estas tecnologias são definidas como dispositivos sem fios e 
sensores que inclui os tablets e smartphones, que possuem 
funcionalidades como câmera fotográfica, filmadora, acesso à internet, 
aplicativos integrados, entre outras. Os softwares de aplicativos móveis 
voltados para a área da enfermagem podem apoiar os enfermeiros para a 
tomada de decisões mais esclarecidas e eficazes, voltando-os para as 
práticas baseadas em evidências (DOSWELL et al., 2013; KERR et al., 
2016; TSAI et al., 2016). 

Aliados à informação de qualidade, os softwares para dispositivos 
móveis também sustentam a prestação de serviço no campo assistencial, 
gerencial, bem como refinam a educação de futuros profissionais, 
tornando-se importante ferramenta de ensino na enfermagem. Neste 
sentido, as tecnologias móveis exercem um papel vital, pois estão 
transformando as formas pelas quais os enfermeiros buscam 
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informações e realizam intervenções, fomentando a promoção da saúde, 
a prevenção o diagnóstico e o tratamento das doenças (DOSWELL et 
al., 2013).    

Considerando os benefícios que a tecnologia móvel oferece para 
o campo da enfermagem e a necessidade de acompanhar as mudanças 
no processo de trabalho, a partir da inclusão destas inovações no 
cotidiano da prática assistencial na área neonatal, elaborou-se este 
estudo, cujo objetivo foi descrever o processo de desenvolvimento do 
Neonatal Skin Safeâ, um aplicativo móvel de apoio à decisão clínica do 
enfermeiro para o cuidado na prevenção de lesões de pele em RN 
internados em UN.   
 
MÉTODO  
 

Trata-se de um estudo metodológico, descritivo, sobre o 
desenvolvimento tecnológico do Neonatal Skin Safeâ, um software de 
apoio à decisão do enfermeiro neonatal, nos cuidados de prevenção de 
lesões de pele em RN internados.  

Como ponto de partida para a elaboração do software, utilizou-se 
o estudo de Santos e Costa (2015), que contribuiu para a identificação 
dos principais itens que poderiam contemplar o conteúdo, quais sejam: 
termorregulação, perda de água transepidérmica, avaliação da pele, 
banho, hidratação da pele, uso de dispositivos, utilização de adesivos, 
prevenção de lesão por pressão, manuseio, uso de antissépticos, 
prevenção de dermatite da área de fraldas e prevenção de lesões por 
extravasamento intravenoso. Estes itens foram organizados em uma 
planilha do Microsoft Excelâ 2016, possibilitando que um esboço 
inicial do conteúdo e do fluxo de navegação do software fosse 
vislumbrado. 

A partir da disposição dos itens na planilha, se originou a ideia de 
desenvolver um sistema de avaliação, no qual o enfermeiro efetuasse o 
registro das condições clínicas, terapêuticas e da assistência, que 
pudessem colocar em risco a integridade da pele do RN, em seguida 
identifica-las e acessar informações que colaborassem com o 
planejamento de cuidados.  

Diante disso, optou-se em construir os domínios com base na 
teoria das necessidades humanas básicas de Wanda Horta (2011), com 
maior enfoque nas necessidades psicobiológicas, por englobar os itens 
que mais correspondem aos fatores de risco para lesões. A partir da 
avaliação do RN, assim como na teoria de Horta, a identificação dos 
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problemas leva à elaboração de diagnósticos e ao planejamento de 
cuidados, permitindo definir prioridades para intervir diretamente no 
cuidado (HORTA, 2011). 

Seguiu-se então com o desenvolvimento do software, que foi 
realizado em três etapas: (1) revisão integrativa de literatura; (2) 
validação de conteúdo por comitê de especialistas; e, (3) 
desenvolvimento do software. 

O preenchimento da planilha seguiu com os resultados da etapa 
de revisão de literatura, realizada em julho de 2017 e repetida em junho 
de 2018, bem como da etapa de validação de conteúdo por comitê de 
experts, ocorrida de abril a junho de 2018. 

Na primeira etapa, que ocorreu em julho de 2017 e se ampliou em 
junho de 2018 foi realizada uma revisão integrativa de literatura, 
utilizando-se de busca nas bases de dados Medline, Lilacs, Bdenf e 
Cochrane, de artigos nacionais e internacionais publicados entre 2013 e 
2018, a fim de verificar as evidências disponíveis sobre os cuidados na 
prevenção de lesões de pele em RN internados. A amostra foi composta 
por 37 artigos e os temas encontrados foram: termorregulação, uso de 
emolientes, antisséptico tópico, dispositivos para oxigenação, acesso 
venoso, limpeza do coto umbilical, além de poucas recomendações 
relacionadas ao banho, utilização de produtos de cuidado com a pele, 
fototerapia e dermatite da área de fraldas.  

 Para aprofundar a investigação e buscar, principalmente 
informações acerca de itens não encontrados na primeira etapa, foram 
acrescentadas as diretrizes de cuidados do Método Canguru (BRASIL, 
2017a), outros artigos encontrados de forma não sistemática, manuais 
técnicos do Ministério da Saúde brasileiro, além da experiência da 
pesquisadora principal como enfermeira estomaterapeuta e neonatal. A 
partir destes procedimentos, foram elaboradas e organizadas 298 
intervenções de enfermagem para prevenir lesões de pele em RN, 
distribuídas em 55 itens e 15 domínios.  

Na segunda etapa, que aconteceu de abril a junho de 2018, os 
domínios, os itens e as intervenções foram encaminhados para validação 
por comitê de especialistas, onde participaram cinco enfermeiras com 
expertise na área neonatal e no cuidado com a pele do RN, atuantes nas 
diferentes regiões do Brasil. A partir das sugestões na primeira rodada, 
foram acrescentadas 12 novas intervenções, enviadas para avaliação do 
comitê na segunda rodada, finalizando com a validação de 310 
intervenções de enfermagem. 

Na terceira etapa, realizada de julho a dezembro de 2018, a 
planilha com o conteúdo foi compartilhada com a equipe de 
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desenvolvimento do software, contratada pelas pesquisadoras para 
assessorar e suprir as especificidades de conhecimento exigidas para o 
desenvolvimento de tecnologias para dispositivos móveis. Esta equipe 
de tecnologia de informação oferece suporte técnico para o 
desenvolvimento de softwares e tem a sede de sua empresa localizada na 
cidade de São José, Estado de Santa Catarina, Brasil. 

Como metodologia para o desenvolvimento do software utilizou-
se o processo ágil através Extreming Programming (XP), juntamente 
com o Scrum, um framework, ou seja, um arcabouço que oferece 
estrutura para guiar o desenvolvimento do software. De acordo com 
Pressman e Maxim (2016), estes processos enfatizam a comunicação e o 
trabalho em grupo, reconhecendo o cliente como parte da equipe de 
desenvolvimento.  

O software tem como objetivo servir de apoio à decisão clínica do 
enfermeiro neonatal na prevenção de lesões de pele em RN internados. 
Foi empregado um Software Development Kit (SDK), o Ionic, 
ferramenta derivada do Apache Cordova, framework de 
desenvolvimento de aplicativos móveis que agrupa bibliotecas para 
facilitar a construção dos mesmos. A linguagem de programação foi o 
JavaScript, facilitada pelo uso do framework AngularJS. O banco de 
dados SQLite foi escolhido para armazenar os dados do usuário 
localmente. 

Todo o conteúdo do software foi construído para execução em 
dispositivo móvel, tanto para a plataforma iOSâ quanto para a 
plataforma Androidâ, sem a necessidade de uso de dados móveis ou de 
conexão wireless. Uma logo também foi criada como marca para o 
aplicativo. Esta pode ser visualizada na figura 1. 
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Figura 1 – Logo do Neonatal Skin Safeâ 
 

 
Fonte: Elaborado para fins do presente estudo 

 
Durante o processo de construção do software foram obedecidos 

rigorosamente os princípios de confidencialidade, integridade e 
disponibilidade dos dados, a fim de garantir proteção e segurança das 
informações (BRASIL, 2012b).  Foi solicitado o registro da marca e do 
programa de computador (software) ao Instituto Nacional de 
Propriedade Industrial (INPI), através da Secretaria de Inovação da 
UFSC – SINOVA. 
 
RESULTADOS  

 
O desenvolvimento do software resultou no aplicativo para 

dispositivo móvel “Neonatal Skin Safeâ”, uma ferramenta que contribui 
com a identificação das condições anatômicas, fisiológicas e 
relacionados à terapêutica do RN internado, que podem acarretar em 
risco para lesões de pele, e com a tomada de decisão do enfermeiro 
frente a estes riscos. 

O software será disponibilizado gratuitamente para download nas 
lojas App Storeâ e GooglePlayâ, sendo compatível com smartphones e 
tablets que operam com tecnologia do tipo iOSâ e Androidâ, podendo 
ser encontrado a partir da utilização da ferramenta de busca nestas 
plataformas com a digitação do nome Neonatal Skin Safeâ. Para efetuar 
o download, o usuário necessita de acesso à internet, no entanto, após 
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salvo na memória do smartphone ou tablet, o aplicativo ficará 
disponível também para uso off-line. 

A tela inicial do aplicativo exige que o enfermeiro realize um 
cadastro, com os dados do nome completo, número do Conselho 
Regional de Enfermagem (COREN) e estado, e crie uma senha de 
acesso, a fim de que os dados fiquem protegidos no seu dispositivo. Esta 
tela pode ser visualizada na Figura 2. 

 
Figura 2 – Tela inicial de cadastro e acesso de usuários - Neonatal Skin Safe 

 

                
   
 Fonte: Elaborado para fins do presente estudo 
 

A segunda tela dá boas vindas ao usuário e fornece informações 
sobre a construção, o conteúdo e a navegação do aplicativo. A tela 
seguinte dispõe de uma breve explanação sobre a anatomia, a fisiologia 
e sobre os riscos de lesão de pele à que os RN estão expostos quando 
internados em um UN. Estas telas podem ser visualizadas na Figura 3. 
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Figura 3 – Telas: Boas-vindas e A pele do recém-nascido e o cuidado na 
unidade neonatal - Neonatal Skin Safeâ  
 

      
 
Fonte: Elaborado para fins do presente estudo 

 
Na quarta tela, que pode ser visualizada na Figura 4, se apresenta 

um formulário de cadastro de paciente que contempla os seguintes 
campos a serem preenchidos: Identificação (número atribuído pelo 
usuário ou número do prontuário), nome do RN (iniciais), nome da mãe 
(iniciais), data de nascimento, hora do nascimento, IG ao nascimento 
(semanas + dias adicionais) e peso do nascimento (em gramas). Nesta 
tela o enfermeiro também deve responder se a mãe do RN apresenta 
infecção pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV) ou Hepatite B. 
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Figura 4 – Tela de cadastro do paciente - Neonatal Skin Safe 

 

           
 
Fonte: Elaborado para fins do presente estudo 

 
A partir da quinta tela, com a Escala de Condição da Pele do RN 

(ECPRN) (SCHARDOSIM et al., 2014), se inicia a avaliação do 
neonato, seguindo-se com a condição neurológica, oxigenação, 
hidratação, nutrição, regulação térmica, ambiência, via para terapêutica 
medicamentosa, terapêutica medicamentosa, coto umbilical, 
monitorização, eliminação urinária, eliminação intestinal e outros 
(fototerapia, dreno de tórax, drenagem peritoneal e ferida cirúrgica).  

Na ECPRN o enfermeiro deve avaliar a pele do RN quanto a 
secura, eritema e ruptura/lesão. Cada item apresenta três opções de 
resposta, com seus respectivos escores atribuídos. Apenas uma resposta 
de cada item pode ser selecionada. Ao final da avaliação geral, o 
software fornecerá um gráfico com o escore total. 

Na condição neurológica o enfermeiro avaliará o estado de alerta 
e mobilidade física do RN; na oxigenação serão identificados os 
dispositivos de suporte respiratório em uso; a hidratação permite 
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identificar se o RN se encontra desidratado ou se apresenta edema; a 
nutrição indica a utilização dos dispositivos para administração de dieta; 
regulação térmica verifica a capacidade de termorregulação do neonato; 
ambiência se relaciona ao local onde o bebê está alojado (incubadora, 
berço, entre outros); na via para terapêutica medicamentosa são 
identificadas as vias para administração de medicamento e na 
terapêutica medicamentosa, os medicamentos em uso pelo RN. Na 
figura 5, pode-se verificar as telas de avaliação da condição neurológica 
e da oxigenação. 

 
Figura 5 – Telas de avaliação: regulação neurológica e oxigenação - Neonatal 
Skin Safeâ 

    
Fonte: Elaborado para fins do presente estudo 

 
O item coto umbilical permite avaliar a presença do coto 

umbilical e a cateterização do mesmo; a monitorização se relaciona aos 
dispositivos em uso para este fim; na eliminação urinária o enfermeiro 
identifica se o processo ocorre de forma fisiológica, se necessita do uso 
de dispositivos ou se existe estomia;  na eliminação intestinal são 
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identificadas a frequência das evacuações, a consistência das fezes e a 
presença de estomia. Finalmente, no item “outros”, o enfermeiro 
seleciona outros dispositivos/tratamentos que o RN possa apresentar. 

Durante a navegação são oferecidas informações que contribuem 
para orientação do enfermeiro sobre o processo de avaliação. Ao 
finalizar este processo, o software fornece os diagnósticos de 
enfermagem baseados em NANDA-I (2015) e as intervenções de 
enfermagem validadas pelo comitê de especialistas. Todas as 
intervenções apresentam justificativa baseada em evidências, Figura 6.  

 
Figura 6 – Telas de diagnósticos, intervenções de enfermagem e justificativas– 
Neonatal Skin Safeâ 
 

        
 

Fonte: Elaborado para fins do presente estudo 
 
Também estão disponíveis para acesso as fotos e o passo-a-passo 

para fixação e retirada de dispositivos produzidos pela pesquisadora 
principal (Figura 7).  
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Figura 7 – Tela de fotos para orientação de fixação de dispositivos – Neonatal 
Skin Safeâ 
 

     
Fonte: Elaborado para fins do presente estudo 

 
O enfermeiro tem liberdade para incluir ou excluir intervenções 

de acordo com sua avaliação individual, com a necessidade do paciente 
e com os recursos disponíveis na sua instituição. O plano de cuidados 
gerado apresenta o nome completo, o número e o Estado vinculado ao 
COREN do enfermeiro que realizou a avaliação. Este plano de cuidados 
pode ser arquivado como documento no formato pdf no dispositivo do 
usuário, enviado por e-mail ou impresso em qualquer impressora que 
esteja conectada com o seu dispositivo. Estas telas podem ser 
visualizadas na Figura 8. 
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Figura 8 – Tela de inclusão e exclusão de intervenções, plano de cuidados e 
identificação do enfermeiro avaliador – Neonatal Skin Safeâ 
 

        
Fonte: Elaborado para fins do presente estudo 
 

Os dados do paciente ficarão gravados apenas no dispositivo do 
usuário, que poderá acessá-los para realizar nova avaliação nos dias 
subsequentes. Ao realizar a reavaliação do paciente, o software se 
encarregará de fornecer a idade pós-natal e a IG corrigida. 

O peso e o escore de condição da pele com base na ECPRN serão 
demonstrados em um gráfico, conforme as avaliações subsequentes do 
paciente. Alguns cuidados serão modificados conforme o RN vai 
crescendo e ganhando peso, Figura 9. 
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Figura 9 – Gráfico de peso e escore da ECPRN – Neonatal Skin Safeâ 
 

 
Fonte: Elaborado para fins do presente estudo 
 

Em uma aba que pode ser acessada a qualquer momento durante a 
navegação, o usuário pode retornar aos pacientes cadastrados, obter 
ajuda, aceder às informações sobre o software, acessar a lista de 
referências utilizadas para elaboração do conteúdo e sair do sistema 
(Figura 10). Nas referências que apresentam Digital Object Identifier 
(DOIâ) ou link de acesso a internet, o usuário tem a oportunidade de 
migrar para a plataforma que disponibiliza o artigo, podendo acessá-lo 
na íntegra quando este apresentar acesso gratuito.    
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Figura 10 – Aba de acesso ao conteúdo e referências – Neonatal Skin Safeâ 
 

        
 
Fonte: Elaborado para fins do presente estudo 

 
O acesso aos pacientes cadastrados é obtido através de um campo 

de busca, digitando-se o nome do RN, o nome da mãe ou o número de 
identificação. Em qualquer momento os dados cadastrados podem ser 
excluídos pelo usuário. 

 
DISCUSSÃO  
 

O Neonatal Skin Safeâ é um sistema de apoio à decisão que 
serve para instrumentalizar o enfermeiro neonatal na avaliação dos 
riscos e no direcionamento dos cuidados de prevenção de lesões de pele 
do RN internado. Neste sentido, esta tecnologia pode ser vislumbrada 
como importante estratégia de organização do trabalho, tendo em vista 
que agiliza a realização do processo de enfermagem e permite melhor 
utilização dos recursos disponíveis para o cuidado com a pele. Além 
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disso, contribui com a segurança do paciente, prevenindo riscos e 
garantindo maior qualidade na assistência prestada.   

De acordo com Moja et al., (2016), os sistemas informatizados de 
apoio à decisão oferecem recomendações e orientações especificas aos 
profissionais para atender as necessidades e melhorar a saúde dos 
pacientes. Estes sistemas auxiliam na resolução dos problemas da 
prática clinica, reduzem as taxas de erros, melhoram a acessibilidade dos 
profissionais ao conhecimento baseado em evidencias e colaboram para 
incrementar a qualidade e a eficiência dos cuidados prestados.  

Juliani, Silva e Bueno (2014) acrescentam ainda que os processos 
informatizados são ferramentas que otimizam e simplificam as ações do 
enfermeiro, seja no campo da gerência, da assistência ou da docência, 
desta forma estando relacionados com o processo de trabalho deste 
profissional.  

Por ser desenvolvido para aplicativos móveis, o software 
apresenta facilidade de acesso e utilização, permitindo que o paciente 
seja avaliado à beira do leito. Este recurso garante maior fidedignidade 
dos dados levantados durante o processo de avaliação. Edwards et al., 
(2016), corroboram com esta questão quando reforçam que a utilização 
dos smartphones permite quebra da mobilidade, apresentando ao usuário 
maior rapidez e facilidade de acesso às informações. 

A utilização da metodologia do processo ágil propiciou o trabalho 
em equipe, permitindo que as funcionalidades do software fossem 
vislumbradas, testadas e ajustadas em conjunto durante o 
desenvolvimento. Conforme Pressman e Maxim (2016), a interatividade 
que caracteriza as metodologias ágeis, permite o feedback necessário 
para inspirar adaptações no processo, com vistas a garantir a qualidade 
do projeto. 

As variáveis IG, peso e a informação sobre à infecção materna 
pelo HIV ou Hepatite B, preenchidas na tela de cadastro do paciente, 
estão atreladas à variadas intervenções de enfermagem, essenciais para a 
prevenção de lesões de pele no RN. Segundo a Association of Women’s 
Health, Obstetric and Neonatal Nurses (AWHONN, 2013), o peso e a 
IG interferem nos cuidados de termorregulação, escolha do antisséptico, 
manuseio, banho, ambiência e cuidados com o coto umbilical, tendo em 
vista as condições anatômicas e fisiológicas imaturas da pele dos 
neonatos com IG menor de 32 semanas e peso inferior a 1500 gramas. 

De acordo com Scheans (2015) e Flanagan (2016), a utilização de 
instrumentos são importantes estratégias para identificar a condição da 
pele, planejar cuidados e prevenir lesões. Por esse motivo, a ECPRN foi 
incluída no software com permissão das autoras. Este instrumento foi 



 184 

produto da adaptação transcultural e validação clínica do Neonatal Skin 
Condition Score para uso no Brasil. O instrumento adaptado permite 
avaliação da pele do RN de forma fácil e breve, colaborando para o 
direcionamento das ações de enfermagem (SHARDOSIM et al., 2014).  

A avaliação do estado neurológico e de hidratação são 
fundamentais para o cuidado do neonato, por isso integram os domínios 
do software construído. A mobilidade reduzida aumenta o risco de lesão 
por pressão, principalmente nas áreas de proeminências ósseas (NPUAP, 
2014).  Pacientes desidratados apresentam turgor da pele diminuído e 
circulação sanguínea prejudicada. No edema a oxigenação tecidual 
também fica comprometida pela pressão de líquidos sobre os vasos 
sanguíneos, colocando o paciente em risco para lesão (SANTOS; 
ALMEIDA; LUCENA, 2016).  

O uso de dispositivos para terapêutica, manutenção da vida e 
monitorização são considerados os maiores causadores de lesão por 
pressão no paciente neonatal (VISSCHER; TAYLOR, 2014; CURLEY, 
et al., 2018). Por este motivo, fazem parte do software construído e 
surgem durante o processo da avaliação do paciente. O uso adequado, a 
correta fixação e a proteção da pele contribuem para a redução dos 
riscos de lesões (FLANAGAN, 2016). Neste sentido, o software sugere 
intervenções de enfermagem, apresenta fotos e passo-a-passo para 
fixação adequada dos dispositivos, tornando-se atrativo e interativo para 
o usuário. 

O uso de drogas simpaticomiméticas, hiperosmolares e agentes 
com pH não fisiológico tem potencial para causar irritação na parede 
dos vasos e também apresentam risco elevado para lesão na pele frágil 
do RN, principalmente quando administrados em acesso venoso 
periférico (BEALL et al., 2013; INFUSION NURSES SOCIETY, 
2016). Diante disso, cuidados na escolha da via de acesso e na infusão 
destes medicamentos são fundamentais durante a realização da 
assistência, portanto compõe os domínios do software.  

Os cuidados com a eliminação urinária e intestinal também fazem 
parte dos domínios do software, pois segundo Biranjia-Hurdoyal e 
Pandamikum (2015), a dermatite da área de fraldas é um problema que 
está associado ao contato prolongado de urina e fezes com a região 
perineal e apresenta alta prevalência em RN, preocupando os 
cuidadores. Entretanto, a prevenção destas lesões é a chave para o 
cuidado.  

A construção destes domínios, baseados na teoria de Wanda 
Horta (2011), permitem ao enfermeiro realizar uma avaliação global do 
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paciente, respeitando as individualidades e atendendo as necessidades de 
cada indivíduo. 

Todas as intervenções que integram o software foram apoiadas 
pela literatura e validadas por comitê de especialistas no tema, 
conferindo confiabilidade e segurança para serem utilizadas na prática 
assistencial. De acordo com Curtis, Lahiri e Brown (2015), o uso de 
evidências e de teorias cientificas devem respaldar e integrar o 
desenvolvimento de softwares direcionados à promoção, educação e 
assistência à saúde, maximizando assim o envolvimento e adesão do 
usuário ao objetivo do qual a tecnologia se destina.  

Embora tenha sido desenvolvido para servir de apoio à decisão, o 
software também pode ser útil no processo educacional do profissional. 
Além da tela inicial, que apresenta informações sobre anatomia, 
fisiologia e possíveis riscos para o desenvolvimento de lesões de pele, 
todas as intervenções de enfermagem apresentam justificativas baseadas 
na literatura, propiciando que o conhecimento do usuário seja ampliado. 

Segundo a UNESCO (2017), o processo de aprendizagem através 
de dispositivos móveis é instantâneo e ocorre de forma pessoal, 
interativa, colaborativa, contextual e situada. Pode ainda servir como 
base ao processo formal e informal de aquisição de conhecimento, 
apresentando-se como fonte potencial de transformação dos métodos de 
se oferecer educação e treinamento.            

Ventola (2014), acrescenta ainda que as ações de educação em 
saúde e o gerenciamento do cuidado conseguem ser desenvolvidos e 
fortalecidos pelo uso das tecnologias, já que a disseminação das 
informações ocorre com consistentes bases científicas, porém de forma 
atrativa.  

O desenvolvimento do Neonatal Skin Safeâ se tornou um 
desafio, pois demandou muito trabalho e dedicação por parte dos 
pesquisadores. Por outro lado, também contribuiu com satisfação e 
crescimento profissional, explicitando a capacidade dos enfermeiros em 
desenvolverem pesquisas de inovação tecnológica.  

Muessig et al., (2013) recomendam que os profissionais de saúde 
sejam desenvolvedores de softwares que contemplem intervenções 
baseadas em evidências, contribuindo com a qualidade, interatividade e 
inclusão da tecnologia, bem como para a redução de riscos relacionados 
à saúde da população.   

Nessa perspectiva, o software poderá fomentar o senso critico do 
enfermeiro, direcionando as ações, respaldando o cuidado, reduzindo os 
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riscos relacionados à assistência à saúde e propiciando melhor qualidade 
de vida e segurança ao paciente neonatal. 

Como limitações na realização desse estudo, destaca-se a carência 
de pesquisas que contemplem evidências robustas sobre o cuidado com 
a pele do RN, a escassez de softwares nesta área que pudessem servir de 
modelo e a falta de recursos para contemplar um servidor para 
armazenamento de dados.  

A utilização de um servidor para armazenamento dos dados 
permitiria que o cadastro dos pacientes estivesse disponível para todos 
os enfermeiros, conforme sua instituição, isso viabilizaria a avaliação do 
mesmo RN por profissionais diferentes, garantindo a continuidade do 
processo. Além disso, contribuiria para o levantamento de dados 
epidemiológicos relacionados ao cuidado com a pele do neonato. Por 
limitações financeiras este servidor não foi contemplado nesta pesquisa, 
entretanto, trata-se de uma meta a ser atingida. 

 
CONCLUSÃO  

 
O Neonatal Skin Safeâ contempla domínios que permitem uma 

avaliação global do RN, identificando os riscos, sugerindo intervenções, 
justificando-as e demonstrando a melhor forma de realizar o cuidado de 
prevenção de lesões de pele. Por esse motivo, o uso deste software 
também poderá ampliar o conhecimento técnico científico e contribuir 
com a organização do trabalho do enfermeiro neonatal.  

Nada obstante, o Neonatal Skin Safeâ é uma inovação 
tecnológica em saúde, que permite ao enfermeiro neonatal avaliar os 
riscos, identificar os diagnósticos e planejar cuidados de prevenção de 
lesões de pele no RN, a partir de conteúdo atualizado, respaldado pela 
literatura nacional e internacional e validado por especialistas no 
assunto. Contribui com o processo de trabalho do enfermeiro, amplia 
conhecimentos e permite o raciocínio clinico do profissional. 

Como sugestão para pesquisas futuras, recomenda-se que o 
Neonatal Skin Safeâ seja avaliado em seus requisitos de qualidade por 
profissionais da tecnologia de informação e enfermeiros atuantes em 
UN, bem como avaliado na prática assistencial de cuidado ao RN 
internado. 

Espera-se que este estudo fomente o desenvolvimento de 
inovações tecnológicas voltadas à assistência de enfermagem, 
colaborando com o conhecimento técnico científico e com a 
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instrumentalização do enfermeiro para o desenvolvimento de sua prática 
cotidiana com qualidade e segurança. 

 
DEVELOPMENT OF A MOBILE APPLICATION TO PREVENT 

SKIN LESIONS IN NEWBORNS 
 

ABSTRACT 
 

Objective: To describe the development process of Neonatal Skin 
Safe®, a mobile application to support nurses’ clinical decision in the 
prevention of skin lesions in newborns hospitalized in a neonatal unit. 
Method: A methodological study was conducted between June 2017 
and December 2018, in three stages: (1) integrative literature review; (2) 
content validation by a board of experts; and (3) software development 
using Extreme Programming combined with Scrum. Results: The 
Neonatal Skin Safe® mobile application was developed with the Ionic 
tool, supported by AngularJS and Apache Cordova frameworks, using 
JavaScript language and SQLite database, being compatible with 
Android® and iOS® platforms. The 310 nursing interventions that make 
up the application were validated by a board of experts working in the 
neonatal area. The software allows nurses to evaluate newborns at 
bedside, identify risks and plan care. Conclusion: The application 
developed constitutes a support system, providing guidance and support 
to neonatal nurses in making care decisions regarding the prevention of 
skin lesions in hospitalized newborns. 
 
Descriptors: Neonatal Nursing; Infant, Newborn; Nursing care; 
Technological Development and Innovation Projects  
 

DESARROLLO DE APLICACIÓN MÓVIL PARA PREVENIR 
LESIONES DE PIEL EN RECIÉN NACIDOS 

 
RESUMEN 

 
Objetivo: Describir el proceso de desarrollo del Neonatal Skin Safe®, 
aplicación móvil de apoyo a la decisión clínica del enfermero para el 
cuidado en la prevención de lesiones de piel en recién nacidos 
internados en unidad neonatal. Método: Estudio metodológico realizado 
entre junio de 2017 y diciembre de 2018, consistente en tres etapas: (1) 
revisión integrativa de literatura; (2) validación de contenido por comité 
de expertos; y (3) desarrollo del software utilizando la metodología 
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Extreme Programming junto con Scrum. Resultados: La aplicación 
móvil Neonatal Skin Safe® fue desarrollado con la herramienta Ionic, 
respaldado por Framewerks AngularJS y Apache Cordova, utilizando 
lenguaje JavaScript y el banco de datos SQLite, siendo compatible con 
las plataformas Android® e iOS®. Las 310 intervenciones de 
enfermería que integran la aplicación fueron validadas por comité de 
especialistas actuantes en el área neonatal. El software permite que el 
enfermero evalúe al recién nacido junto a la cuna, identifique los riesgos 
y planifique la atención. Conclusión: La aplicación desarrollada 
constituye un sistema de apoyo, brindando orientación y soporte al 
enfermero neonatal para la toma de decisiones de atención referente a la 
prevención de lesiones de piel en recién nacidos internados. 
 
Descriptores: Enfermería Neonatal; Recién Nacido; Atención de 
Enfermería; Proyectos de Desarrollo Tecnológico e Innovación 
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6.4 MANUSCRITO 4 - AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE UM 
APLICATIVO MÓVEL PARA APOIO À DECISÃO DO 
ENFERMEIRO NA PREVENÇÃO DE LESÕES DE PELE EM 
RECÉM-NASCIDOS* 
 

Simone Vidal Santos17  
Flávia Regina Souza Ramos18 

Roberta Costa19 
 

RESUMO 
 

Objetivo: Avaliar a qualidade técnica do Neonatal Skin Safeâ, um 
aplicativo móvel para apoiar a decisão do enfermeiro nos cuidados de 
prevenção de lesões de pele em recém-nascidos internados em unidade 
neonatal, de acordo com o Modelo de Qualidade do Produto da Norma 
ISO/IEC 25010-2011. Método: Estudo metodológico, baseado  na 
norma ISO/IEC 25040-2011, desenvolvido em  cinco etapas: (1) 
Estabelecer os requisitos de avaliação; (2) Especificar a avaliação, 
definindo as métricas de qualidade, níveis de pontuação e critérios para 
julgamento; (3) Projetar, planejar as atividades de avaliação; (4) 
Executar a avaliação, realizando medidas, aplicando critérios de decisão 
para as medidas de qualidade e para a avaliação; e, (5) Concluir a 
avaliação. A amostra foi composta por 20 avaliadores, divididos em dois 
grupos: enfermeiros e especialistas em tecnologia da informação. 
Resultados: As características de qualidade avaliadas foram: adequação 
funcional, confiabilidade, usabilidade, eficiência de desempenho, 
compatibilidade e segurança.  Todas receberam mais de 70% de 
                                                
* Artigo elaborado a partir dos dados da Tese de Doutorado em Enfermagem, 
intitulada: Neonatal Skin Safeâ: Aplicativo móvel de apoio à decisão de 
enfermeiros na prevenção de lesões de pele em recém-nascidos internados. 
Programa de Pós-graduação em Enfermagem da Universidade Federal de Santa 
Catarina – PEN/UFSC – 2018. 
17 Doutoranda do PEN/UFSC, estomaterapeuta, enfermeira da Unidade 
Neonatal do Hospital Universitário HU/UFSC. Membro do Laboratório de 
Pesquisa PRAXIS: Trabalho, Ética, Saúde e Enfermagem. Florianópolis, SC, 
Brasil. E-mail: simonevidal75@gmail.com 
18 Doutora em Enfermagem, Professora do Programa de Pós-graduação em 
Enfermagem da UFSC, Florianópolis, SC, Brasil. Orientadora do estudo. 
19 Doutora em Enfermagem, Professora do Departamento e do Programa de Pós-
graduação em Enfermagem da UFSC, Florianópolis, SC, Brasil. Coorientadora 
do estudo.  
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concordância. Na avaliação das subcaracterísticas, apenas a 
acessibilidade obteve percentual abaixo do desejado. Os avaliadores 
fizeram sugestões para contribuir com a melhoria do desempenho do 
produto. Conclusão: os resultados demonstraram que o software 
apresenta qualidade técnica para atender as necessidades do enfermeiro 
no planejamento dos cuidados de prevenção de lesões de pele dos 
recém-nascidos hospitalizados.  
 
Descritores: Recém-nascido; Cuidados de Enfermagem; Aplicativos 
Móveis; Avaliação da Tecnologia Biomédica.  
 
INTRODUÇÃO  
 

Os avanços tecnológicos possibilitaram a sobrevivência de 
recém-nascidos (RN) cada vez menores e mais prematuros, tornando 
evidentes os problemas com a integridade da pele na Unidade Neonatal 
(UN), em grande parte provocados pelas especificidades anatômicas e 
fisiológicas do neonato e pela necessidade do uso de dispositivos, 
indispensáveis para o cuidado destes pacientes. Este cenário tem sido 
responsável por inquietações dos enfermeiros neonatais quanto o 
cuidado com a pele do RN (LUND, 2016). 

Em UN são poucas as intervenções que não apresentam risco e o 
enfermeiro precisa saber identificar os produtos e procedimentos que 
podem ser úteis, bem como as consequências negativas involuntárias 
que uma intervenção pode ocasionar (JOHNSON, 2016).  

Face às especificidades estruturais da pele do neonato, o potencial 
de lesão é elevado (SCHLÜER, 2017). Quanto menor a idade 
gestacional (IG), maior o risco (SCHEANS, 2015). Estas lesões podem 
aumentar as chances de infecção, causa principal de morbimortalidade 
neonatal, além de ocasionar cicatrizes definitivas e alterações funcionais 
(VISSCHER; NARENDRAN, 2014; NIST et al., 2016). Contribuem 
ainda com maior tempo de hospitalização e com o aumento dos custos 
com internação hospitalar (LAMBURNE, 2015).  

Atuar em UN requer a compreensão e o reconhecimento de que o 
paciente mais frágil será a criança, o adolescente e o adulto que estamos 
desenvolvendo para o futuro (JOHNSON, 2016). Por isso, embora seja 
uma área da prática clínica que ainda precisa ser melhorada, a prevenção 
de lesões de pele é fundamental no cuidado ao RN (AUGUST et al., 
2014; VISSCHER, 2014; VANCE et al., 2015).  

A integridade do tegumento deve ser usada como uma métrica 
para alavancar a qualidade da assistência neonatal (LUND, 2016) e, no 
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que concerne a realização da sua práxis, o enfermeiro deve adquirir o 
conhecimento necessário, baseando-se nas melhores evidências 
disponíveis, a fim de aprimorar o cuidado com o RN. Para isso, pode 
utilizar tecnologias que oferecem informações adequadas e que auxiliem 
no processo de tomada de decisão.         

O uso de tecnologias na área da saúde vem crescendo 
consideravelmente e colaborando com o acompanhamento da saúde dos 
indivíduos de forma efetiva e personalizada (ENDLER; SILVA; 
CONCEIÇÃO, 2017). Os sistemas de apoio à decisão clínica (SADC) 
permitem que estratégias de prevenção e de diagnóstico precoce sejam 
adotadas, melhorando a qualidade do cuidado ao paciente (CAVALINI 
et al., 2015).  

Os profissionais da área da saúde devem participar do processo 
de desenvolvimento de softwares, colaborando para a diminuição dos 
riscos de doenças na população (MUESSIG et al., 2013). A fim de 
contribuir para o apoio à decisão na prevenção de lesões de pele no RN 
foi desenvolvido o Neonatal Skin Safeâ, um aplicativo para dispositivos 
móveis elaborado por enfermeiras. Seu conteúdo apresenta 
recomendações baseadas em evidências, que também foram validadas 
por comitê de experts no tema em questão. 

Para garantir que o Neonatal Skin Safeâ apresenta os requisitos 
necessários para atender as necessidades dos usuários, sua qualidade 
precisa ser avaliada. A qualidade de software assegura que o produto 
apresenta os recursos, as funções e os conteúdos que o usuário deseja, 
oferecendo agilidade na realização dos processos para o qual foi 
desenvolvido. Também agrega valor para os desenvolvedores, por 
reduzir a necessidade de manutenção, de correções e de suporte ao 
cliente (PRESSMAN; MAXIM, 2016).  

Existem diversas metodologias para avaliar a qualidade de 
softwares. A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), a 
partir da International Organization for Standardization (ISO) 
juntamente com a International Electrotechnical Commission (IEC) 
oferecem a ISO/IEC 25010 – System and Software engineering – 
(SquaRE) – System and software quality models (2011), que trata do 
modelo de qualidade de software, e a ISO/IEC 25040 System and 
Software engineering – (SquaRE) – Evaluation process (2011), que 
orienta sobre o processo de avaliação. 

Considerando a necessidade de avaliar a qualidade e garantir que 
o software atenda as necessidades dos usuários, elaborou-se este estudo, 
cujo objetivo foi avaliar a qualidade técnica do Neonatal Skin Safeâ, um 
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aplicativo móvel para apoiar a decisão do enfermeiro nos cuidados de 
prevenção de lesões de pele em RN internados em UN, de acordo com o 
Modelo de Qualidade do Produto da Norma ISO/IEC 25010-2011 

 
MÉTODO  
 

Trata-se de um estudo metodológico, descritivo, de natureza 
quantitativa. O software avaliado é um aplicativo para dispositivos 
móveis que recebeu o nome de Neonatal Skin Safeâ. Este foi 
desenvolvido no período de julho de 2017 a dezembro de 2018, a partir 
de revisão integrativa de literatura, validação de conteúdo e de 
desenvolvimento técnico.  

A avaliação da qualidade técnica do aplicativo foi 
operacionalizada segundo o processo de avaliação da qualidade de 
produto de software da norma ISO/IEC 25040 (2011), que orienta cinco 
etapas: (1) Estabelecer os requisitos de avaliação; (2) Especificar a 
avaliação, definindo as métricas de qualidade, níveis de pontuação e 
critérios para julgamento; (3) Projetar, planejar as atividades de 
avaliação; (4) Executar a avaliação, realizando medidas, aplicando 
critérios de decisão para as medidas de qualidade e para a avaliação; e, 
(5) Concluir a avaliação.  

A norma ISO/IEC 25010 (2011), divide o modelo de qualidade 
em duas etapas, que podem ser aplicadas em qualquer tipo de software, 
sendo: (a) Qualidade de Produto e (b) Qualidade em Uso.  

O Modelo de Qualidade de Produto identifica oito 
características de qualidade, sendo: adequação funcional, eficiência de 
desempenho, compatibilidade, usabilidade, confiabilidade, segurança, 
manutenibilidade e portabilidade. Cada uma destas características 
apresenta suas respectivas subcaracterísticas, totalizando 31.  

A Qualidade em uso identifica como requisitos de qualidade: 
eficácia, eficiência, satisfação, liberdade de risco e cobertura de 
contexto. A característica “satisfação” apresenta como 
subcaracterísticas: utilidade, confiança, prazer e conforto. A “liberdade 
de risco” tem como subcaracterísticas: redução do risco econômico, 
redução de risco de segurança e saúde, redução de risco ambiental. 
Finalmente a “cobertura de contexto” traz como subcaracterísticas: 
integralidade do contexto e flexibilidade.  

Como requisitos de avaliação do software, optou-se por 
estabelecer o Modelo de Qualidade de Produto, conforme a norma 
ISO/IEC 25010 (2011), por considerar que agrupa propriedades 



 197 

relevantes ao objeto avaliado. Este modelo analisa oito características de 
qualidade, entretanto, por não ser possível fornecer o código fonte do 
software aos avaliadores, optou-se por avaliar apenas seis das oito 
características de qualidade, excluindo-se a manutenibilidade e a 
portabilidade. As características de qualidade e suas respectivas 
subcaracterísticas utilizadas neste estudo podem ser visualizadas na 
figura 1 a seguir. 

 
Figura 1 – Características e subcaracterísticas do Modelo de qualidade de 
produto de software ISO/IEC 25010 (2011) utilizados para avaliação do 
Neonatal Skin Safeâ. 

 
Fonte: Adaptado da ABNT ISO/IEC 25010 (2011) – Tradução livre da autora. 
 

A adequação funcional engloba como subcaracterísticas: 
integridade funcional, correção funcional e aptidão funcional. Estas se 
relacionam ao grau com que o software possui as funções necessárias 
para atender aos objetivos propostos e às necessidades do usuário, 
oferece resultados corretos e precisos e facilita as atividades dos 
usuários (ISO/IEC 25010, 2011).  

Na eficiência de desempenho as subcaracterísticas são: tempo, 
recursos e capacidade. Referem-se à resposta e ao tempo de 
processamento do sistema para atender aos requisitos, quantidade e tipo 
de recursos utilizados, tamanho e tempo do banco de dados (ISO/IEC 
25010, 2011).   

A compatibilidade apresenta como subcaracterísticas: 
coexistência e interoperabilidade. Estas se referem à eficiência em 
realizar funções em ambiente compartilhados e à possibilidade de haver 
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troca e uso de informações entre dois ou mais sistemas (ISO/IEC 25010, 
2011). 

A usabilidade apresenta como subcaracterísticas: reconhecimento 
de adequação, apreensibilidade, operabilidade, proteção contra erro, 
estética de interface de usuário e acessibilidade. Estas permitem avaliar 
se o sistema é apropriado para atender as necessidades do usuário; a 
facilidade, eficiência e satisfação no uso do sistema; proteção do usuário 
quanto aos possíveis erros; se a interface é agradável ao usuário; e, a 
possibilidade de ser utilizado por pessoas com deficiência (ISO/IEC 
25010, 2011).  

A confiabilidade apresenta como subcaracterísticas: maturidade, 
disponibilidade, tolerância a falhas e recuperabilidade. Estas se referem 
ao grau em que o sistema é confiável durante a operação, a execução das 
funções conforme o esperado, a recuperação dos dados e 
reestabelecimento do sistema e à disponibilidade de uso quando 
necessário (ISO/IEC 25010, 2011).  

A característica segurança tem como subcaracterísticas: 
confidencialidade, integridade, não repúdio, responsabilização e 
autenticação. Estas se relacionam à permissão de acesso, proteção contra 
modificação dos dados, identificação dos autores dos dados registrados 
(ISO/IEC 25010, 2011).   

Para prosseguir com o processo de avaliação, definiu-se que o 
software seria avaliado por dois grupos: (1) enfermeiros com 
experiência na atenção ao RN (docentes, assistenciais e/ou 
estomaterapeutas) e, (2) profissionais atuantes na área de Tecnologia da 
Informação (TI) com experiência em desenvolvimento de software. O 
número de participantes obedeceu às orientações da ABNT/ISO/IEC 
25062 (2011), que recomenda uma amostragem mínima de oito 
avaliadores para cada categoria de usuários, a fim de garantir 
representatividade em relação ao grupo de usuários pretendidos.  

Os avaliadores foram selecionados através da busca na 
Plataforma Lattes do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico 
e Tecnológico (CNPq), utilizando-se da pesquisa avançada por assunto a 
fim de identificar enfermeiros docentes e/ou assistenciais brasileiros 
com expertise no tema do estudo. Recorreu-se também à Sociedade 
Brasileira de Estomaterapia (SOBEST), a fim de identificar enfermeiros 
Estomaterapeutas com experiência na área neonatal.   

Os critérios de inclusão utilizados para seleção dos experts foram 
adaptados pelo sistema de pontuação que propõe Fehring (1987) para 
estudos de validação. Foram consideradas a titulação, a experiência do 
participante na área do estudo e a produção científica. Cada especialista 
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deveria obter a pontuação mínima de cinco pontos, de acordo com sua 
área/especialidade. 

Os participantes foram convidados através de carta convite 
enviada por correio eletrônico. Após responderem positivamente ao 
convite, foram solicitados à leitura e assinatura do Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), e à informação sobre o 
sistema operacional utilizado no smartphone. Logo receberam as 
orientações para proceder a avaliação, o link para download do software, 
dois estudos de caso de pacientes fictícios para cada grupo de avaliação 
e o link para acesso ao formulário de avaliação.  

A avaliação foi realizada a partir de dois formulários do Google 
Formsâ, um para o grupo de enfermeiros e outro para o grupo de 
especialistas em TI, contendo as características e questões específicas 
para as subcaracterísticas de qualidade. Os mesmos foram adaptados de 
um estudo anterior (OLIVEIRA; PERES, 2015), por isso não foram 
testados previamente.  

A coleta de dados foi realizada no período de dezembro de 2018 a 
janeiro de 2019. Os participantes receberam o prazo de sete dias para 
finalizar o preenchimento do formulário de avaliação, sendo necessário 
estender o prazo por mais cinco dias, a fim de garantir que os 
avaliadores finalizassem o processo. Durante este período a 
pesquisadora esteve disponível para esclarecer dúvidas e auxiliar os 
participantes via e-mail, telefone e WhatsApp. 

Para especificar a avaliação foram definidas as métricas de 
qualidade, os níveis de pontuação e os critérios para julgamento do 
software (ISO/IEC 25040, 2011). Cada avaliador atribuiu um nível de 
pontuação para cada subcaracterística avaliada. Estes níveis de 
pontuação foram definidos de acordo com a norma Brasileira ABNT 
ISO/IEC 14598-6 - Anexo C (Informativo) (2004), sendo: (C) 
Concordo; (D) Discordo; (NA) Não se Aplica; Comentários. Os 
comentários dos especialistas, principalmente quando acompanhados da 
pontuação com o nível D (Discordo), foram importantes para desvelar 
os itens que necessitam de melhoria no software.  

Os dados das respostas das questões chave provenientes dos 
formulários de avaliação de cada participante foram tabulados em 
planilhas do Microsoft Excel, analisados por frequência absoluta (n) e 
relativa (%) através do programa Statistical Package for Social Sciences 
(SPSS) 20.0 e divididos por grupo de avaliação. A média e o desvio 
padrão (dp) dos valores das subcaracterísticas de qualidade foram 
calculadas a partir da exclusão das respostas “Não se aplica” de cada 
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avaliador. Os valores em percentuais das características de qualidade 
avaliadas foram obtidos através da fórmula adaptada de Oliveira e Peres 
(2015) baseada na ABNT NBR ISO/IEC 14598-6 - Anexo C 
(Informativo) (2004), onde: o valor medido da característica (Vc) (=) a 
soma do valor das subcaracterísticas com resposta de acordo (åVsca) 
(÷) respostas acordo (a) (+) respostas desacordo (d) (+) respostas não se 
aplica (na) (-) respostas de não se aplica (na) (x) 100.O software SPSS 
também foi utilizado para análise das subcaracterísticas e características 
de qualidade. 

Para análise dos resultados, foram considerados como adequados 
os itens que obtiverem o percentual de concordância maior do que 70%, 
conforme a escala de avaliação para subcaracterísticas adaptada de 
Sperandio (2008), a partir da ABNT NBR ISO/IEC 14598-6 - Anexo C 
(Informativo) (2004), onde 25% (fraco); 50% (regular); 75% (bom); e, 
(100%) excelente.  

Os dados foram apresentados através de tabelas e de forma 
descritiva. A pesquisa atendeu aos preceitos éticos da Resolução 466/12 
do Conselho Nacional de Saúde (BRASIL, 2013). O desenvolvimento 
da mesma foi aprovado pelo Comitê de Ética de Pesquisa da 
Universidade Federal de Santa Catarina (CEP/UFSC) sob o parecer nº 
2.229.207, CAAE: 69500917.1.0000.0121. Foi garantido aos 
participantes o sigilo, o anonimato, a liberdade de participação e a 
possibilidade de desistir a qualquer momento. 
 
RESULTADOS  
 

A amostra foi composta por 20 profissionais, sendo 10 
enfermeiros com experiência no cuidado ao RN e 10 especialistas da 
área de TI. No grupo de enfermeiros todas os participantes eram do sexo 
feminino, destas: duas enfermeiras docentes com doutorado em 
enfermagem, uma enfermeira especialista em estomaterapia e sete 
enfermeiras assistenciais, sendo uma com doutorado, quatro com 
mestrado e duas com graduação. A idade variou entre 25 e 38 anos e o 
tempo de atuação na área ficou entre dois e 17 anos. Quanto ao sistema 
operacional seis utilizavam Androidâ e quatro iOSâ. 

No grupo de TI haviam três participantes do sexo feminino e sete 
do sexo masculino. A idade variou entre 23 e 50 anos. Quatro possuem 
doutorado, um apresenta mestrado e cinco com bacharelado em TI. O 
tempo de atuação na área foi de quatro a 25 anos. O sistema operacional 
utilizado eram seis no Androidâ e quatro iOSâ. 
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No que se relaciona à localização geográfica, os participantes 
residem nos variados Estados do Brasil, conforme pode ser visualizado 
no Gráfico 1 a seguir. 

 
Gráfico 1 – Distribuição dos participantes por localização geográfica 

 
 
Quanto os critérios de inclusão, de acordo com sistema de 

pontuação adaptado de Fehring (1987), a pontuação variou entre cinco e 
11 pontos nos dois grupos, sendo os profissionais docentes os que 
obtiveram a maior pontuação.  

Os participantes de cada grupo avaliaram 36 questões chave. 
Estas foram distribuídas nas 23 Subcaracterísticas e seis Características 
de Qualidade. Apenas a questão chave da subcaracterística 
“capacidade”, que faz parte da característica “eficiência de desempenho” 
e se relaciona à capacidade do banco de dados do software, foi 
modificada no grupo de enfermeiros, a fim de facilitar a compreensão 
dos avaliadores.  

Na avaliação da característica adequação funcional por parte dos 
especialistas em TI, todas as questões chave obtiveram mais de 70% de 
concordância. No grupo de enfermeiros, todas as questões chave desta 
característica apresentaram 100% de concordância, conforme se pode 
verificar na Tabela 1. 
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Tabela 1 - Distribuição das respostas relativas à característica de qualidade 
“adequação funcional” do Neonatal Skin Safeâ pelos enfermeiros e 
especialistas em TI, Florianópolis, SC, 2019. (n=20) 

Adequação 
funcional 

Concordo  
f (%) 

Discordo 
f (%) 

Não se aplica 
f (%) 

 Enf. TI Enf. TI Enf. TI 
Integridade funcional 
O software se 
propõe a fazer o 
apropriado? 

10 
(100,0) 

10 
(100,0) 

- - - - 

Dispõe de todas as 
funções necessárias 
para sua execução? 

10 
(100,0) 

9 
(90,0) 

- - - 1 
(10,0) 

Correção Funcional 
Realiza o que foi 
proposto de forma 
correta? 

10 
(100,0) 

10 
(100,0) 

- - - - 

É preciso na 
realização de suas 
funções? 

10 
(100,0) 

9 
(90,0) 

- 1 
(10,0) 

- - 

É preciso nos 
resultados? 

10 
(100,0) 

8 
(80,0) - - - 2 

(20,0) 
Aptidão funcional 
Facilita as tarefas do 
usuário? 

10 
(100,0) 

10 
(100,0) 

- - - - 

Fonte: Elaborado para fins do presente estudo 
Legenda: f = frequência; %= porcentagem; Enf.= Enfermeiros; TI= Tecnologia 
da informação. 
 

Das questões avaliadas na característica confiabilidade, tanto no 
grupo de TI como de enfermeiros, duas receberam percentual de 
concordância abaixo de 70%, no entanto, estas foram avaliadas como 
“não se aplica”. Os dados desta característica estão apresentados na 
Tabela 2. 
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Tabela 2 - Distribuição das respostas relativas à característica de qualidade 
“confiabilidade” do Neonatal Skin Safeâ pelos enfermeiros e especialistas em 
TI, Florianópolis, SC, 2019. (n=20) 

Confiabilidade Concordo 
f (%) 

Discordo 
f (%) 

Não se aplica 
f (%) 

 Enf.       TI Enf. TI Enf. TI 
Maturidade 
Não apresenta falhas 
com frequência? 

8 
(80,0) 

8 
(80,0) 

2 
(20,0) 

- - 2 
(20,0) 

Tolerância a falhas 
Quando ocorrem 
falhas de hardware e 
software, continua 
funcionando 
conforme esperado? 

5 
(50,0) 

3 
(30,0) 

2 
(20,0) 

 
 
- 3 

(30,0) 
7 

(70,0) 
Recuperabilidade 
É capaz de recuperar 
dados após falhas? 

4 
(40,0) 

2 
(20,0) 

- - 6 
(60,0) 

8 
(80,0) 

Disponibilidade 
Fica acessível para 
uso quando 
necessário? 

10 
(100,0) 

10 
(100,0) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Fonte: Elaborado para fins do presente estudo 
Legenda: f = frequência; %= porcentagem; Enf.= Enfermeiros; TI= Tecnologia 
da informação. 
 

Na avaliação da característica usabilidade pelos enfermeiros e 
pelos especialistas em TI, apenas a Subcaracterística acessibilidade 
apresentou percentual abaixo de 70%. Os resultados desta Característica 
estão apresentados na Tabela 3. 
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Tabela 3 - Distribuição das respostas relativas à característica de qualidade 
“usabilidade” do Neonatal Skin Safeâ pelos enfermeiros e especialistas em TI, 
Florianópolis, SC, 2019. (n=20) 

Usabilidade Concordo 
f (%) 

Discordo 
f (%) 

Não se aplica 
f (%) 

 Enf.       TI Enf. TI Enf. TI 
Reconhecimento de adequação 
É apropriado para 
atender necessidades 
do usuário? 

10 
(100,0) 

10 
(100,0) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

É fácil entender o 
conceito e a 
aplicação? 

10 
(100,0) 

10 
(100,0) 

- - - - 

É fácil executar as 
funções? 

10 
(100,0) 

10 
(100,0) 

- - - - 

Possui 
tutorial/ajuda? 

10 
(100,0) 

10 
(100,0) 

- - - - 

Apreensibilidade 
É fácil aprender a 
usar? 

10 
(100,0) 

10 
(100,0) 

- - - - 

Facilita a entrada de 
dados pelo usuário? 

10 
(100,0) 

10 
(100,0) 

- - - - 

Facilita a saída de 
dados pelo usuário? 

10 
(100,0) 

9  
(90,0) 

- - - 1 
(10,0) 

Operabilidade 
É fácil de operar e 
controlar? 

10 
(100,0) 

9  
(90,0) 

- - - 1 
(10,0) 

Fornece ajuda de 
forma clara? 

10 
(100,0) 

9 
(90,0) - 1 

(10,0)      - - 

Acessibilidade 
Oferecem suporte a 
acessibilidade para 
pessoas com 
deficiência? 

5 
(50,0) 

1 
(10,0) 

 
 

3 
(30,0) 

4 
(40,0) 

- 
 
2 

(20,0) 
5 

(50,0) 
Proteção contra erro 
Informa a entrada de 
dados inválida? 

9  
(90,0) 

9  
(90,0) 

1 
(10,0) 

- - 1 
(10,0) 

Estética de interface do usuário 
O design gráfico é 
agradável? 

10 
(100,0) 

10 
(100,0) 

- - - - 

A cor é agradável? 10 
(100,0) 

10 
(100,0) 

- - - - 

Fonte: Elaborado para fins do presente estudo 
Legenda: f = frequência; %= porcentagem; Enf.= Enfermeiros; TI= Tecnologia 
da informação. 
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Na avaliação da característica eficiência de desempenho pelo 
grupo de TI, apenas a subcaracterística capacidade recebeu 80% de 
respostas “não se aplica”. No grupo de enfermeiros todas as questões 
obtiveram 100% de concordância. Os dados estão apresentados na 
Tabela 4. 

 
Tabela 4 - Distribuição das respostas relativas à característica de qualidade 
“eficiência de desempenho” do Neonatal Skin Safeâ pelos enfermeiros e 
especialistas em TI, Florianópolis, SC, 2019. (n=20) 

Eficiência de 
desempenho 

Concordo  
f (%) 

Discordo 
f (%) 

Não se aplica 
f (%) 

 Enf.       TI Enf. TI Enf. TI 
Tempo 
O tempo de resposta 
é adequado? 

10 
(100,0) 

10 
(100,0) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

O tempo de 
execução é 
adequado? 

10 
(100,0) 

10 
(100,0) 

- - - - 

Recursos 
Os recursos 
utilizados são 
adequados? 

10 
(100,0) 

10 
(100,0) 

- - - - 

Capacidade 
O banco de dados 
tem boa capacidade? - 2 

(20,0) - - - 8 
(80,0) 

Permite uma boa 
navegação? 

10 
(100,0) - - - - - 

Fonte: Elaborado para fins do presente estudo 
Legenda: f = frequência; %= porcentagem; Enf.= Enfermeiros; TI= Tecnologia 
da informação. 
 

A característica compatibilidade no grupo de TI apresentou duas 
questões com menos de 70% de concordância. O maior percentual de 
resposta se relacionou à opção “não se aplica”. Na avaliação dos 
enfermeiros, todas as questões obtiveram percentual maior que 70%. Os 
dados referentes a esta característica se encontram na Tabela 5. 
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Tabela 5 - Distribuição das respostas relativas à característica de qualidade 
“compatibilidade” do Neonatal Skin Safeâ pelos enfermeiros e especialistas em 
TI, Florianópolis, SC, 2019. (n=20) 

Compatibilidade Concordo 
f (%) 

Discordo 
f (%) 

Não se aplica 
f (%) 

 Enf.       TI Enf. TI Enf. TI 
Interoperabilidade 
Permite interação 
entre os módulos 
especificados? 

10 
(100,0) 

8 
(80,0) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
2 

(20,0) 
Tem capacidade para 
trocar informações 
com outros 
sistemas? 

9 
(90,0) 

2 
(20,0) 

1 
(10,0) 

 
 

2 
(20,0) 

 
- 6 

(60,0) 
Coexistência 
Realiza suas funções 
com eficiência em 
ambientes 
compartilhados?  

10 
(100,0) 

3 
(30,0) 

 
- 

 
 

1 
(10,0) 

 
- 6 

(60,0) 
Fonte: Elaborado para fins do presente estudo 
Legenda: f = frequência; %= porcentagem; Enf.= Enfermeiros; TI= Tecnologia 
da informação. 
 

Na avaliação da característica segurança, no grupo de TI, três 
questões receberam percentual maior que 70%. Outras quatro foram 
avaliadas com menos de 70%. Entretanto, a maior parte destas recebeu a 
resposta “não se aplica”. Na avaliação dos enfermeiros, todas as 
questões obtiveram percentual maior que 70%. Os dados estão dispostos 
na Tabela 6. 
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Tabela 6 - Distribuição das respostas relativas à característica de qualidade 
“segurança” do Neonatal Skin Safeâ pelos enfermeiros e especialistas em TI, 
Florianópolis, SC, 2019. (n=20) 

Segurança Concordo 
f (%) 

Discordo 
f (%) 

Não se aplica 
f (%) 

 Enf.       TI Enf. TI Enf. TI 
Confidencialidade 
Dispõe de segurança 
de acesso através de 
senhas? 

8 
(80,0) 

10 
(100,0) 

 
2 

(20,0) 

 
- 

 
- 

 
- 

Integridade 
Impede acesso de 
pessoas não 
autorizadas? 

10 
(100,0) 

10 
(100,0) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Impede a exclusão 
ou alteração das 
informações 
armazenadas? 

8 
(80,0) 

6 
(60,0) 

2 
(20,0) 

1 
(10,0) 

 
 
- 

 
3 

(30,0) 
Não repúdio 
Identificar o autor, 
data e hora dos 
registros? 

10 
(100,0) 

6 
(60,0) 

 
- 2 

(20,0) 

 
- 2 

(20,0) 
Responsabilização 
Registrar o 
enfermeiro 
responsável pela 
realização da 
avaliação? 

10 
(100,0) 

8 
(80,0) 

 
 
 
- 1 

(10,0) 

 
 
 
- 1 

(10,0) 
Autenticação 
Utiliza um método 
de autenticação de 
forma a garantir a 
irretratabilidade da 
autenticação? 

10 
(100,0) 

7 
(70,0) 

 
 
 
- 

 
 
 

1 
(10,0) 

 
 
 
- 

 
 
 
2 

(20,0) 
Fonte: Elaborado para fins do presente estudo 
Legenda: f = frequência; %= porcentagem; Enf.= Enfermeiros; TI= Tecnologia 
da informação. 
 

Na avaliação das características a partir do conjunto de 
subcaracterísticas, excluindo-se as respostas “não se aplica”, tanto no 
grupo de especialistas em TI, bem como no grupo de enfermeiros, 
observa-se que apenas a Subcaracterística acessibilidade não atingiu a 
porcentagem adequada (> 70%) para ser considerada de qualidade. Estes 
dados estão apresentados na tabela 7. 
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Tabela 7 - Distribuição dos valores de acordo das subcaracterísticas e 
características de qualidade do Neonatal Skin Safeâ: enfermeiros e especialistas 
em TI, Florianópolis, SC, 2019. (n=20) 

Variável 
Enfermeiros 

n= 10 
Média (DP) 

TI 
n= 10 

Média (DP) 
Integridade funcional 100,0 (0,0) 100,0 (0,0) 
Correção funcional 100,0 (0,0) 96,7 (10,5) 
Aptidão funcional 100,0 (0,0) 100,0 (0,0) 
Adequação funcional 100,0 (0,0) 98,9 (3,5) 
Maturidade 80,0 (42,2) 100,0 (0,0) 
Tolerância às falhas 80,0 (42,2) 100,0 (0,0) 
Recuperabilidade  100,0 (0,0) 100,0 (0,0) 
Disponibilidade 100,0 (0,0) 100,0 (0,0) 
Confiabilidade 90,0 (21,1) 100,0 (0,0) 
Reconhecimento de adequação 100,0 (0,0) 100,0 (0,0) 
Apreensibilidade 100,0 (0,0) 100,0 (0,0) 
Operabilidade 100,0 (0,0) 95,0 (15,8) 
Acessibilidade 70,0 (48,3) 60,0 (51,6) 
Proteção contra erro 90,0 (31,6) 100,0 (0,0) 
Estética de interface do usuário 100,0 (0,0) 100,0 (0,0) 
Usabilidade 93,2 (8,8) 85,0 (30,7) 
Tempo 100,0 (0,0) 100,0 (0,0) 
Recursos 100,0 (0,0) 100,0 (0,0) 
Capacidade 100,0 (0,0) 100,0 (0,0) 
Eficiência de Desempenho 100,0 (0,0) 100,0 (0,0) 
Interoperabilidade 95,0 (15,8) 90,0 (21,1) 
Coexistência 100,0 (0,0) 90,0 (31,6) 
Compatibilidade 97,5 (7,9) 90,0 (24,2) 
Confidencialidade 80,0 (42,2) 100,0 (0,0) 
Integridade 90,0 (21,1) 95,0 (15,8) 
Não repúdio 100,0 (0,0) 80,0 (42,2) 
Responsabilização 100,0 (0,0) 90,0 (31,6) 
Autenticação 100,0 (0,0) 90,0 (31,6) 
Segurança 94,0 (10,7) 91,0 (15,2) 
Fonte: Elaborado para fins do presente estudo 
Legenda: DP= Desvio padrão; TI= tecnologia da informação 
 
DISCUSSÃO  
 

O processo de avaliação contou com a participação de 
profissionais com conhecimento em enfermagem neonatal e TI, 
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permitindo que o software fosse analisado sob diferentes perspectivas, 
seja pelo olhar do cuidado ao paciente, bem como do uso de tecnologias. 
Associado a isso, os avaliadores residiam em diferentes estados do 
Brasil, permitindo uma visão global do produto e propiciando a 
utilização do Neonatal Skin Safeâ em todo o território nacional. Para 
utilizar um instrumento em regiões diferentes, deve-se adaptá-lo para às 
especificidades locais de cultura, de linguagem, e de trabalho dos 
profissionais que o utilizarão (DALLA NORA; ZOBOLI; VIEIRA, 
2017).   

Frente ao atual cenário tecnológico, os dispositivos móveis se 
apresentam como estratégias que podem alavancar a promoção da 
educação em saúde (CHAVES et al., 2018). A avaliação destas 
tecnologias se mostra importante, pois na medida que buscam promover 
melhorias na segurança e na qualidade dos cuidados prestados aos 
pacientes (JOHANSSON et al. 2014; JELEČ; SUKALIĆ; 
FRIGANOVIĆ, 2016), os profissionais usuários precisam estar seguros 
de suas condições e requisitos de qualidade. 

A avaliação do Neonatal Skin Safeâ se baseou no Modelo de 
Qualidade do Produto de software da Norma ISO/IEC 25010 (2011).  

Na avaliação da característica adequação funcional, a dificuldade 
de avaliação pelo grupo de TI se justifica pela falta de conhecimento dos 
avaliadores, já que as questões avaliadas apresentavam especificidades 
do cuidado de enfermagem ao neonato, exigindo domínio acerca deste 
tema. Entretanto, foi encontrado um erro na inclusão e exclusão de 
intervenções por um dos avaliadores. Com base na avaliação dos 
enfermeiros, observa-se que o software atende aos objetivos propostos, 
promovendo benefícios ao processo assistencial.     

Na avaliação da característica confiabilidade, alguns avaliadores 
optaram pela opção “não se aplica” pelo fato de o software não ter 
apresentado nenhuma falha durante a simulação. Dois avaliadores do 
grupo de enfermagem encontraram falha na exclusão de intervenções, 
denotando a necessidade de ajuste deste requisito. 

Na avaliação da característica usabilidade, houve discordância 
sobre a acessibilidade em ambos os grupos, demonstrando que este é um 
requisito que precisa ser melhorado no Neonatal Skin Safeâ. Entretanto, 
torna-se importante destacar que a acessibilidade não foi um aspecto 
pensado para esta primeira versão do software. Para aprimorar este 
requisito os avaliadores sugeriram aumento da fonte, possibilidade de 
zoom da tela para auxiliar pessoas com deficiência visual, divisão do 
conteúdo em várias telas, inclusão de áudios e vídeos.  
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Cabe ressaltar, que o tamanho da fonte pode ser modificado no 
próprio hardware do usuário, melhorando a acessibilidade para pessoas 
com redução da acuidade visual. Por outro lado, usuários com 
deficiência auditiva ou na fala não ficam impossibilitados de utilizar o 
software. 

No que se refere a característica eficiência de desempenho e a 
subcaracterística capacidade, por não apresentar o recurso de um 
servidor, os dados do Neonatal Skin Safeâ ficam armazenados apenas 
localmente, por esse motivo o banco de dados está diretamente 
relacionada ao hardware do usuário. Isto justifica a opção de “não se 
aplica” pelos especialistas em TI na subcaracterística “capacidade”. 

Na avaliação da característica compatibilidade, embora o 
software apresente a possibilidade de aceder ao periódico online para 
acesso ao artigo a partir da lista de referências, e de apresentar o recurso 
de compartilhamento do plano de cuidados gerado ao final da avaliação 
do RN via e-mail ou impressão em rede, alguns participantes alegaram 
que não conseguiram avaliar estes requisitos. Isto denota que os 
avaliadores não utilizaram todos os recursos disponíveis no software, o 
que pode ter levado à um resultado inferior ao esperado na avaliação 
desta característica. 

Ao analisar os dados obtidos na característica segurança, observa-
se que houve discordâncias nas respostas dos especialistas em TI para 
algumas subcaracterísticas, demonstrando que os participantes, apesar 
de terem sido solicitados à atenta observação do funcionamento do 
software, não souberam avaliar estas questões.   

O Neonatal Skin Safeâ fornece um plano de cuidados que pode 
ser enviado para correio eletrônico, para impressão ou ser salvo em 
formato pdf. Ao final do documento gerado, se apresenta o nome 
completo, o número do Conselho Regional de Enfermagem (COREN) e 
o estado de residência do usuário.  

Na avaliação dos enfermeiros, um dos avaliadores apresentou 
dificuldades em recuperar a senha de acesso, por esse motivo, sugeriu a 
inclusão de um cadastro de endereço eletrônico para a recuperação de 
usuário e senha no caso de esquecimento.  

Na avaliação das subcaracterísticas, tanto no grupo de 
enfermeiros bem como no de TI, apenas a acessibilidade não alcançou o 
percentual adequado, no entanto, os avaliadores ofereceram sugestões 
para a melhoria deste requisito.  

As subcaracterísticas correção funcional, maturidade, tolerância 
às falhas, confidencialidade e integridade, apesar de apresentarem mais 
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de 70% de concordância, também receberam pequenas sugestões para 
aperfeiçoamento.   

Com base na análise do conjunto de subcaracterísticas, observa-se 
que os resultados se mostraram homogêneos e todas as características 
receberam percentual acima de 80%, embora os grupos de avaliadores 
apresentassem experiência e formação profissional diferenciadas, 
demonstrando que o aplicativo apresenta excelente qualidade técnica. 
Torna-se importante salientar que um software é considerado de 
qualidade quando atende as necessidades do usuário quanto às funções, 
os recursos e o conteúdo oferecido (PRESSMAN; MAXIM, 2016). 

Quando se incorporam novas tecnologias na área da saúde, 
contribui-se para o aumento da produtividade, para a redução do esforço 
físico do enfermeiro e para a garantia de mais tempo em contato com o 
paciente (JELEČ; SUKALIĆ; FRIGANOVIĆ, 2016).     

Entretanto, o uso da tecnologia móvel deve ser aprimorado na 
prática de enfermagem (JOHANSSON et al., 2014). Por isso, as poucas 
sugestões oferecidas pelos avaliadores para aperfeiçoamento dos 
requisitos do Neonatal Skin Safeâ são uteis para torna-lo ainda mais 
atrativo, seguro, prático e acessível aos usuários. 
 
CONCLUSÃO  
 

Todas as características de qualidade do Neonatal Skin Safeâ, 
avaliadas pelos grupos de enfermeiros e de especialistas em TI, foram 
consideradas excelentes, pois receberam percentual acima de 80%. Isto 
denota que o software apresenta excelente qualidade técnica para 
atender as necessidades dos usuários, neste caso, os enfermeiros que 
atuam em UN. 

Ressalta-se que todas as sugestões realizadas pelos avaliadores 
serão consideradas para o aprimoramento do software. Reitera-se que 
esta ação será constante, haja vista o acelerado processo de atualização 
de informações, seja no que tange ao desenvolvimento tecnológico, bem 
como no cuidado em saúde.  

A metodologia do processo de avaliação, a partir da ABNT 
ISO/IEC 25040 (2011) propiciou clareza e organização no 
desenvolvimento desta pesquisa. Como possíveis viéses, destaca-se a 
falta de conhecimento de alguns profissionais, enfermeiros e TI, para 
avaliar alguns dos requisitos do software e a utilização de somente dois 
estudos de caso de pacientes fictícios, o que pode ter limitado a 
identificação de problemas.    
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Como sugestão para pesquisas futuras, recomenda-se que o 
Neonatal Skin Safeâ seja avaliado na prática cotidiana de enfermeiros 
que assistem os RN na UN e por estudantes de enfermagem, a fim de 
verificar sua eficácia para a educação e para a prática clínica. 

Espera-se que este estudo fomente pesquisas de avaliação de 
tecnologias assistenciais em enfermagem e saúde, contribuindo para a 
melhoria da qualidade destas, no que concerne à organização do 
trabalho, à realização do cuidado e à resolução dos problemas na 
assistência ao RN. 

 
QUALITY ASSESSMENT OF A MOBILE APPLICATION FOR 

SUPPORTING THE DECISION OF NURSES IN THE 
PREVENTION OF SKIN LESIONS IN NEWBORNS 

 
ABSTRACT 

 
Objective: To assess the technical quality of Neonatal Skin Safe®, a 
mobile application to support nurses’ decision in the preventive care of 
skin lesions in newborns hospitalized in a neonatal unit, according to the 
product quality model of the ISO/IEC 25010-2011 standard. Method: A 
methodological study based on ISO/IEC 25010-2011 was developed in 
five stages: (1) Establishing evaluation requirements; (2) Specifying the 
evaluation, defining quality metrics, score levels and criteria to be 
assessed; (3) Designing and planning evaluation activities; (4) Executing 
the evaluation, taking measurements, applying decision-making criteria 
for the quality measures and for the assessment; and (5) Completing the 
assessment. A sample of 20 reviewers was divided into two groups: 
nurses and specialists in information technology. Results: The quality 
characteristics assessed were: functional suitability, reliability, usability, 
performance efficiency, compatibility, and safety, with all receiving 
over 70% of agreement. In the evaluation of subfeatures, only 
accessibility received a percentage lower than required. The reviewers 
made suggestions to improve the product. Conclusion: The results 
demonstrated that the software presents technical quality to satisfy the 
needs of nurses in the planning of preventive care of skin lesions in 
hospitalized newborns. 
 
Descriptors: Infant, Newborn; Nursing care; Mobile Applications; 
Technology Assessment, Biomedical. 
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EVALUACIÓN CUALITATIVA DE APLICACIÓN MÓVIL DE 
APOYO A DECISIONES DEL ENFERMERO EN PREVENCIÓN 

DE LESIONES DE PIEL DE RECIÉN NACIDOS 
 

RESUMEN 
 

Objetivo: Evaluar la calidad técnica del Neonatal Skin Safe®, 
aplicación móvil de apoyo a la decisión del enfermero en cuidados 
preventivos de lesiones de piel para recién nacidos internados en unidad 
neonatal, según Modelo de Calidad del Producto de la norma ISO/IEC 
25010-2011. Método: Estudio metodológico basado en norma ISO/IEC 
25010-2011, desarrollado en cinco etapas: (1) Establecer requisitos de 
evaluación; (2) Especificar la evaluación, definiendo métricas de 
calidad, niveles de puntuación y criterios a juzgarse; (3) Proyectar, 
planificar actividades de evaluación; (4) Ejecutar la evaluación, 
tomando mediciones, aplicando criterios decisorios para las medidas de 
calidad y para la evaluación; y (5) Concluir la evaluación. Muestra 
integrada por 20 evaluadores divididos en dos grupos: enfermeros y 
especialistas en tecnología de la información. Resultados: Las 
características de calidad evaluadas fueron: idoneidad funcional, 
confiabilidad, usabilidad, eficiencia del desempeño, compatibilidad y 
seguridad. Todas recibieron más del 70% de concordancia. En la 
evaluación de las subcaracterísticas, solo la accesibilidad recibió un 
porcentual inferior al requerido. Los evaluadores realizaron sugerencias 
para mejorar el producto. Conclusión: Los resultados demostraron que 
el software cuenta con calidad técnica para satisfacer las necesidades del 
enfermero en la planificación del cuidado preventivo de lesiones de piel 
en los recién nacidos hospitalizados 

 
Descriptores: Recién Nacido; Atención de Enfermería; Aplicaciones 
Móviles; Evaluación de la Tecnología Biomédica. 
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7 CONSIDERAÇOES FINAIS 
 

Os avanços das tecnologias móveis vêm colaborando cada vez 
mais com o desenvolvimento de softwares de apoio à decisão voltados 
para a área da saúde, os quais são capazes de instrumentalizar o 
enfermeiro e contribuir para o planejamento das ações assistenciais ao 
paciente, bem como para a organização do trabalho deste profissional. 

O cuidado ao RN internado é um desafio cotidiano para o 
enfermeiro neonatal, devido às especificidades anatômicas e fisiológicas 
deste organismo imaturo, aliadas às necessidades terapêuticas para a 
manutenção da vida. As ações assistenciais, cuja fundamentação carece 
de mais pesquisas, se apresentam de fundamental importância para a 
segurança física do neonato. Nesse contexto, destaca-se o cuidado com a 
pele, órgão que apresenta fragilidade e expõe, eventualmente, este 
pequeno paciente às injúrias e infecções. 

Nesse cenário, buscou-se aliar a tecnologia e o cuidado em prol 
da assistência ao RN, levando informação de qualidade aos enfermeiros 
que atuam em UN.  Para tanto, realizou-se este estudo, que teve como 
objetivo desenvolver e avaliar a qualidade de um aplicativo móvel de 
apoio à decisão clínica do enfermeiro acerca dos cuidados de prevenção 
de lesões de pele de RN internados em UN. 

O desenvolvimento desta pesquisa foi permeado de desafios 
importantes para o crescimento pessoal e profissional, os quais 
trouxeram reflexões acerca das inúmeras possibilidades que se pode 
alcançar na busca pelo aprimoramento do processo de trabalho e da 
melhoria da qualidade da assistência no ambiente de atuação 
profissional. 

A pesquisa metodológica permitiu a utilização de diferentes 
estratégias metodológicas para o desenvolvimento das etapas deste 
estudo, que incluiu revisão integrativa de literatura, estudo de validação, 
desenvolvimento tecnológico e avaliação da qualidade de produto de 
software.  

 Na revisão integrativa de literatura, não foram encontrados ECR 
realizados por brasileiros. Os temas mais abordados foram: 
termorregulação, uso de emolientes, uso de antissépticos, dispositivos 
para oxigenação, acesso venoso e limpeza do coto umbilical. Destes, 
apenas uma prática para manutenção da termorregulação apresentou 
evidência com qualidade moderada, revelando a escassez de 
recomendações com evidência robusta sobre cuidado com a pele do RN. 
Essa análise tornou possível identificar as lacunas de conhecimento 
nesta área.  
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Esta revisão de literatura, associada à experiência profissional da 
pesquisadora principal deste estudo como enfermeira estomaterapeuta e 
atuante em UN, diretamente na assistência ao RN internado, 
contribuíram de forma significativa para a construção do conteúdo do 
software. 

A validação de conteúdo pelo comitê de experts com experiência 
na assistência neonatal respaldou os 15 domínios, 55 itens e 310 
intervenções de enfermagem que apresentam estratégias de prevenção 
de lesões de pele em RN. Esta etapa foi essencial para garantir a 
confiabilidade deste conteúdo. 

A realização do doutorado sanduíche na Unidade de Investigação 
em Ciências da Saúde: Enfermagem (UICISA:E), da Escola Superior de 
Enfermagem de Coimbra (ESEnfC), Portugal, no período de abril a 
julho de 2018, sob a orientação do Professor Dr. Luiz Manoel da Cunha 
Batalha, foi uma grande oportunidade para conhecer as tecnologias de 
cuidado com a pele do RN neste país e para a troca de experiências com 
enfermeiros assistenciais de UN de Lisboa, Porto e Coimbra, com 
docentes e com alunos do curso de licenciatura e de mestrado em 
enfermagem.  

Este período de imersão revelou que não existe padronização de 
cuidados com a pele do RN nas UN visitadas em Portugal, 
demonstrando que o tema merece atenção e que precisa ser discutido de 
forma global. Paralelamente, esta constatação foi importante para a 
ressignificação do software que estava em desenvolvimento. 

O desenvolvimento tecnológico resultou no Neonatal Skin Safeâ, 
um software para dispositivos móveis, disponível para uso em sistema 
operacional Androidâ e iOSâ, que permite ao enfermeiro realizar uma 
avaliação global do RN, auxiliando-o na identificação dos riscos, 
sugerindo intervenções e justificando-as com base na literatura, servindo 
para apoiar a decisão, ampliar o conhecimento técnico científico e 
organizar o trabalho profissional.  

Apesar de exigir esforço e atenção, a etapa de desenvolvimento 
do software se mostrou prazerosa, na medida em que cada fase do 
processo era findada, propiciando orgulho, satisfação e certeza de ter 
trilhado o caminho certo. Ao mesmo tempo, demonstrou a importância e 
a necessidade de haver fomento a estudos que exigem recurso financeiro 
para o desenvolvimento tecnológico.  

A avaliação do Modelo de qualidade de produto do software, pelo 
grupo de 10 enfermeiros com experiência na área neonatal e 10 
especialistas em TI, demonstrou que o Neonatal Skin Safeâ apresenta 
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qualidade em todas as características avaliadas. Esta etapa foi 
indispensável para assegurar que o aplicativo atendesse as necessidades 
dos usuários. 

O aplicativo será disponibilizado para download nas plataformas 
App Storeâ e Google Playâ, sendo aprimorado e atualizado 
bianualmente pela pesquisadora principal, permitindo que todos tenham 
acesso ao seu conteúdo, a fim de incorporá-lo na prática assistencial, no 
que tange aos cuidados de prevenção de lesões de pele em RN. Espera-
se que o mesmo possa contribuir de forma significativa para a segurança 
do neonato e para a qualidade do cuidado. 

Embora esta ferramenta tenha seu foco voltado para a prática 
assistencial do enfermeiro neonatal, ela poderá ser utilizada pelo 
enfermeiro estomaterapeuta e por toda a equipe de saúde. Pode 
contribuir ainda com o processo de ensino-aprendizagem dos 
acadêmicos de enfermagem, para educação permanente dos 
profissionais de saúde e como modelo para o desenvolvimento de outros 
softwares para a área da saúde e da enfermagem.  

Como limitações para a realização deste estudo, destaca-se a 
escassez de evidências sobre cuidados com a pele do RN e a 
impossibilidade de implementar um servidor para armazenamento dos 
dados, que possibilitaria a continuidade da avaliação do mesmo paciente 
por diferentes enfermeiros, além da utilização dos dados para fins 
epidemiológicos e realização de novos estudos. Por outro lado, ressalta-
se que uma alternativa provisória seria a utilização de um tablet, onde 
todos os profissionais acessem os dados dos mesmos pacientes, 
garantindo a continuidade do cuidado.  

Reforça-se ainda que o servidor é algo que pode ser implantado 
mesmo após a finalização desta tese, a partir do aporte de agências de 
fomento, que possam viabilizar o aperfeiçoamento, a manutenção e a 
constante atualização do Neonatal Skin Safe, contribuindo ainda mais 
com a excelência do cuidado com a pele do RN. 

Espera-se que o software desenvolvido a partir deste estudo seja 
avaliado na prática assistencial e na academia, a fim de verificar os 
benefícios que este pode trazer para o cotidiano de trabalho do 
enfermeiro neonatal e para a educação dos alunos de enfermagem. 

Com base na realização deste estudo, entende-se que os 
enfermeiros precisam acompanhar este cenário de desenvolvimento 
tecnológico, se apropriando das tecnologias existentes, empreendendo 
novas e avaliando a qualidade de todas, com vistas a contribuir com 
inovações que possam nortear adequadamente as práticas assistenciais. 
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Esta pesquisa apresenta relevância para a profissão e para a 
sociedade, pois está relacionada ao desenvolvimento de uma inovação 
tecnológica sobre cuidados com a pele do RN, em um contexto de 
poucas pesquisas específicas para o tema, e contribuirá diretamente para 
a redução da morbimortalidade neonatal. 

Ressalta-se que o cuidado com a pele do RN compreende um 
processo delicado, exigindo cientificidade, seriedade, compromisso e 
dedicação do profissional na realização da sua prática. Neste contexto, 
recomenda-se:  

Às empresas de fomento, para que ampliem o incentivo 
financeiro às pesquisas de ECR e de desenvolvimento tecnológico, 
garantindo aos brasileiros maior destaque nestas áreas. 

Às instituições de ensino na área da saúde, para que estimulem a 
realização destas pesquisas, assegurando a continuidade das buscas por 
evidências e do desenvolvimento de novas tecnologias de qualidade para 
a saúde.  

Aos gestores das instituições de saúde, para que estejam atentos 
às necessidades dos profissionais e pacientes, investindo em tecnologias 
que otimizem o processo de trabalho e qualifiquem o cuidado. 

Aos enfermeiros da equipe de enfermagem neonatal, para que 
integrem tecnologias de qualidade no seu cotidiano de trabalho, no afã 
de melhor fundamentar as práticas de cuidado ao RN. 
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APÊNDICE A – Protocolo de revisão de literatura 
 
 

PROTOCOLO DE REVISÃO INTEGRATIVA DA LITERATURA 
Continua 

1 – Estabelecimento da hipótese ou questão de pesquisa 
Tema: Cuidado com a pele do RN 
Questão de pesquisa: Quais as evidências disponíveis na literatura 
sobre prevenção de lesão de pele em recém-nascidos hospitalizados? 
Objetivo: Identificar as evidências científicas sobre os cuidados de 
prevenção de lesão de pele no RN internado em Unidade Neonatal. 
Descritores em Português: [“Recém-Nascido” OR “Recém-Nascido 
Prematuro” AND “Pele” AND “Unidades de Terapia Intensiva 
Neonatal” OR “Terapia Intensiva Neonatal”] 
Descritores em Inglês: [“Infant, Newborn” OR “Infant, Premature” 
AND “Skin” AND “Intensive Care Unit, Neonatal” OR “Intensive Care, 
Neonatal”]. 
Descritores em Espanhol: [“Recién Nacido” OR “Recién Nacido 
Prematuro” AND “Piel” AND “Unidades de Cuidado Intensivo 
Neonatal” OR “Cuidado Intensivo Neonatal”]. 
2 – Amostragem ou busca na literatura 
Critérios de inclusão: Artigos publicados a partir do ano 2013, 
disponíveis em periódicos nacionais e internacionais, com textos 
completos, escritos em português, inglês ou espanhol, que abordem 
prevenção de lesões de pele em RN internados em UN. 
Critérios de exclusão: Editoriais, anais de congresso, livros, teses, 
dissertações, estudos de revisão não sistematizados, artigos que não se 
enquadram no recorte temporal ou que não atendem ao objetivo proposto. 
Bases de dados:  Revisões Sistemáticas e Ensaios Clínicos da Cochrane 
Database of Systematic Reviews (COCHRANE); Base de Dados da 
Literatura Internacional da área Médica e Biomédica (MEDLINE); 
Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde 
(LILACS); Base de Dados de Enfermagem (BDENF). 
Seleção: Inicialmente serão avaliados o titulo e o resumo, a fim de 
confirmar se as publicações contemplam a questão de pesquisa e se 
atendem aos critérios de inclusão definidos. Após esta primeira análise 
será realizada a leitura das publicações na integra, a fim de evitar viés de 
seleção. Textos que não se encontrem na íntegra serão solicitados aos 
autores via correio eletrônico ou adquiridos através de compra. Serão 
incluídos os estudos que abordem o cuidado com a pele do RN na sala de 
parto, durante o transporte até a unidade neonatal e na unidade de 
internação neonatal. Serão utilizados como base os cuidados de 
prevenção de lesões de pele em RN do estudo de Santos e Costa (2015). 
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PROTOCOLO DE REVISÃO INTEGRATIVA DA LITERATURA 
conclusão 

3 – Categorização dos estudos 
Serão extraídas das publicações as seguintes informações:   
1 - Dados de Identificação: título; ano de publicação; autores; periódico; 
base de dados; país; idioma de publicação.  
2 - Características metodológicas: tema principal do estudo, amostra e 
delineamento. 
3 - Avaliação dos resultados: nível de evidencia e recomendações 
Estas informações serão registradas em um banco de dados construído em 
forma de planilha no software Excelâ, versão 2016, da Microsoft, 
4 – Avaliação dos estudos incluídos na revisão  
Nível de evidência de acordo com a classificação da Oxford Centre for 
Evidence-based Medicine (2009): 1A - revisão sistemática de ensaios 
clínicos controlados randomizados; 1B - ensaio clínico controlado 
randomizado (ECCR) com intervalo de confiança estreito; 1C - resultados 
terapêuticos do tipo “tudo ou nada”; 2ª - revisão sistemática de estudos de 
coorte; 2B - estudo de coorte e ensaio clínico randomizado de menor 
qualidade; 2C - observação de resultados terapêuticos ou estudos 
ecológicos; 3ª - revisão sistemática de estudos caso-controle; 3B - estudo 
caso-controle; 4 - relato de casos (incluindo coorte ou caso-controle de 
menor qualidade; 5 - opinião de especialistas (PHILLIPS, et al., 2009). 
As revisões sistemáticas não serão incluídas na amostra, mas serão 
utilizadas para a discussão dos resultados. 
5 – Interpretação dos resultados 
Dois revisores realizarão a pesquisa de forma simultânea e independente, 
seguindo o mesmo processo para seleção da amostra: leitura do titulo, do 
resumo e do texto na íntegra. As discordâncias serão analisadas em 
grupo, juntamente com um terceiro revisor. Os dados serão agrupados de 
acordo com temas semelhantes e os grupos subdivididos em categorias, 
de acordo com as recomendações de cuidado 
6 – Síntese do conhecimento ou apresentação da revisão. 
Os resultados serão apresentados através de quadros e também de forma 
descritiva em forma de manuscrito no capitulo de resultados da tese de 
doutorado. Após apreciação da banca de defesa, os resultados também 
serão apresentados em eventos e periódicos científicos. 

  Fonte: Adaptado de Mendes, Silveira e Galvão (2008).  
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APÊNDICE B – Carta convite – validação de conteúdo 
 

 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

PROGRAMA DE POS-GRADUAÇAO EM ENFERMAGEM – 
PEN/UFSC 

CURSO DE DOUTORADO EM ENFERMAGEM 
 
Carta convite ao comitê de especialistas para validação de conteúdo 

 
Prezado (a) especialista, 
 

Meu nome é Simone Vidal Santos, sou doutoranda do 
Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da Universidade Federal 
de Santa Catarina - PEN/UFSC, tendo como orientadora a professora 
Dra. Flávia Regina Souza Ramos e como Coorientadora a professora 
Dra. Roberta Costa.  

Em minha tese de doutorado intitulada: “Aplicativo móvel de 
apoio à decisão de enfermeiros na prevenção de lesões de pele em 
recém-nascidos internados”, estou desenvolvendo um software para 
orientar o enfermeiro na prevenção de lesão de pele do recém-nascido 
internado. A pesquisa apresenta uma etapa de validação de conteúdo e 
outra etapa de avaliação da qualidade do aplicativo.  

Considerando a sua expertise no tema, gostaríamos de 
convida-la para fazer parte da primeira etapa deste estudo, compondo o 
comitê de validação do conteúdo do aplicativo móvel. 

Para validar o conteúdo você deverá avaliar o instrumento 
como um todo e também cada item individualmente. O conteúdo 
validado será utilizado para o desenvolvimento do aplicativo móvel. 

Caso aceite compor o Comitê de Especialistas, enviaremos o 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), as orientações e 
o link para acesso ao instrumento de validação. 
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Informamos que o instrumento de validação apresenta 16 
módulos e o tempo aproximado para preenchimento de cada módulo 
poderá variar de 15 a 30 minutos. Solicitamos que o formulário seja 
finalizado no prazo de 15 dias, a contar da data seguinte à 
disponibilização do link para acesso. 

Acreditamos que este aplicativo trará grandes contribuições 
para a enfermagem neonatal e gostaríamos muito de contar com sua 
valorosa experiência. 
 
Informações importantes: 
Em caso de dúvidas ou qualquer outra dificuldade relacionada a esta 
pesquisa você deverá entrar em contato com: Simone Vidal Santos 
(pesquisadora responsável) - Telefone: (48) 9999-9999 – Email: 
simonevidal75@gmail.com  
 
Agradecemos antecipadamente. Atenciosamente, 
 
Dda Simone Vidal Santos (pesquisadora) 
Dra Flávia Regina Souza Ramos (orientadora) 
Dra Roberta Costa (Coorientadora) 
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APÊNDICE C – Termo de Consentimento Livre Esclarecido – Comitê 
de Validação 

 
 
 

 
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

PROGRAMA DE POS-GRADUAÇAO EM 
ENFERMAGEM – PEN/UFSC 

CURSO DE DOUTORADO EM ENFERMAGEM 
CAMPUS REITOR JOÃO DAVID FERREIRA LIMA – 

TRINDADE 
CEP: 88040-900 – FLORIANÓPOLIS – SANTA 

CATARINA 
Telefone: (48) 3721-4910 

__________________________________________________________ 
 

Termo de Consentimento Livre Esclarecido (TCLE) – 
Comitê de Validação de Conteúdo 

 
Eu, Simone Vidal Santos, aluna do Curso de Doutorado do 

Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da Universidade Federal 
de Santa Catarina – PEN/UFSC, juntamente com minha orientadora 
Professora Flávia Regina Souza Ramos e com minha coorientadora 
Professora Roberta Costa, estamos convidando-o(a) para participar da 
pesquisa intitulada: “Aplicativo móvel de apoio à decisão de 
enfermeiros na prevenção de lesões de pele em recém-nascidos 
internados”.  

 
Esta pesquisa está associada ao meu projeto de tese de doutorado 

em Enfermagem do PEN/UFSC e recebeu aprovação do Comitê de Ética 
em Pesquisa com Seres Humanos da UFSC (CEPSH/UFSC), de acordo 
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com a resolução 466/2012 que normatiza e regulamenta as pesquisas 
envolvendo seres humanos e garante o anonimato, a confidencialidade e 
o direito de voluntariedade, sem riscos a sua vida ou agravos à sua 
saúde. 

 
A pesquisa tem como objetivo geral:  
 

• Desenvolver e avaliar a qualidade de um aplicativo móvel de 
apoio à decisão clinica do enfermeiro acerca da prevenção de 
lesões de pele em recém-nascidos internados em unidade 
neonatal.  

 
A pesquisa tem como objetivos específicos: 
 

• Identificar as evidências científicas sobre prevenção de lesão de 
pele em RN, a partir das publicações em periódicos científicos 
dos últimos cinco anos; 

• Determinar a validade de conteúdo de domínios, itens e 
intervenções de enfermagem para prevenir lesão de pele em 
RN;  

• Desenvolver um aplicativo móvel de apoio à decisão clínica do 
enfermeiro para a prevenção de lesões de pele em recém-
nascidos internados em unidade neonatal; 

• Avaliar a qualidade técnica do aplicativo móvel de acordo com 
o modelo de Qualidade do Produto da Norma ISO/IEC 25010-
2011. 

 
Sua colaboração implicará na participação na segunda etapa da 

pesquisa, que tem como objetivo: Determinar a validade de conteúdo de 
domínios, itens e intervenções de enfermagem para prevenir lesão de 
pele em RN; 

 
Sua participação nesta pesquisa consistirá em:  
 

1. Ler atentamente e conteúdo do instrumento que será 
encaminhado via correio eletrônico;  

2. Analisar o instrumento como um todo; 
3. Analisar cada item do instrumento individualmente; 
4. Preencher o formulário de validação de conteúdo; 
5. Finalizar o processo de validação no prazo de 15 dias;  
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6. Repetir o processo de avaliação caso o instrumento, após 
a análise dos resultados da primeira avaliação, seja 
corrigido pela pesquisadora e sua equipe.  

 
O caminho metodológico escolhido é a pesquisa metodológica, 

pelo fato de que o estudo trata de desenvolvimento de instrumentos de 
inovação tecnológica. O período de coleta de dados será de setembro de 
2017 a dezembro de 2018. 

 
Para atuarem como participantes neste estudo serão convidados 

oito (8) profissionais, que irão compor o comitê de especialistas para 
validação de conteúdo do instrumento, sendo enfermeiros assistenciais 
e/ou docentes e/ou estomaterapeutas com experiência no cuidado ao 
recém-nascido de risco. 

  
Embora não haja benefícios diretos para a sua participação nesta 

pesquisa, ela poderá oferecer a você a oportunidade de contribuir com a 
instrumentalização do enfermeiro para a prevenção de lesões de pele em 
recém-nascidos internados, colaborando ainda com a organização do 
trabalho e com a melhoria da qualidade da assistência prestada aos 
pacientes das unidades neonatais de todo o Brasil. Ademais, você estará 
contribuindo a ampliação de conhecimentos na área. 

 
Durante a validação de conteúdo você poderá sofrer certo 

inconveniente devido ao gasto de tempo necessário para o processo de 
avaliação e preenchimento do formulário, que poderá levar de 60 a 120 
minutos. Também poderá ocorrer alguma dificuldade para compreender 
parte do conteúdo do guia de cuidados ou do formulário de validação, 
no entanto, a pesquisadora ficará disponível para prestar toda a 
assistência necessária ou acionará uma pessoa competente para isso, a 
fim de sanar suas dúvidas e colaborar com o que você julgar necessário.  

 
Caso você tenha alguma dúvida sobre os procedimentos de coleta 

de dados, sobre o projeto ou por qualquer outro motivo relacionado a 
esta pesquisa, você poderá entrar em contato com a pesquisadora a 
qualquer momento pelo telefone: (48) 9999-9999 ou por e-mail: 
simonevidal75@gmail.com  

 
Sua participação não acarretará em nenhum dano de ordem física, 

emocional, psicológica, econômica, social, ética ou espiritual. 
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Sua participação é totalmente voluntária e suas informações serão 
usadas exclusivamente para a pesquisa científica. Se por qualquer 
motivo você não desejar participar do estudo, não terá nenhuma 
desvantagem, coerção ou prejuízo, basta não autorizar, deixando de 
assinar este termo. Caso deseje participar, a qualquer momento você terá 
a liberdade de se recusar a responder qualquer pergunta, a desistir de 
participar e/ou retirar seu consentimento sem ter que apresentar qualquer 
justificativa. Bastando informar aos pesquisadores, sem sofrer qualquer 
penalidade. Sua recusa ou desistência não causará nenhum prejuízo 
pessoal ou profissional. Caso desista, você poderá solicitar que todas as 
informações já fornecidas não sejam utilizadas ou publicadas. 

 
Todas as informações coletadas serão usadas somente NESTE 

estudo. As pesquisadoras serão as únicas que terão acesso aos dados dos 
participantes. Durante o estudo e após o seu término, todas as 
informações serão guardadas em pasta de arquivo protegido por senha 
no computador da pesquisadora principal. Somente as pesquisadoras 
terão acesso às informações. 

 
Na remota possibilidade de quebra de sigilo, mesmo que de forma 

involuntária e não intencional, as consequências serão tratadas nos 
termos da lei.  

 
Os resultados desta pesquisa poderão ser divulgados em eventos 

e/ou revistas científicas, no entanto, os relatórios de pesquisa mostrarão 
somente os dados obtidos com um todo, mantendo todos os seus dados 
pessoais e profissionais em completo sigilo, garantindo sua privacidade.  

 
Você está recebendo duas vias deste Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE) com todas as páginas rubricadas e assinadas 
pelas pesquisadoras deste estudo. Ao aceitar participar da pesquisa, você 
será convidado(a) a assinar e rubricar todas páginas e assinar as duas 
vias deste documento. Guarde cuidadosamente a sua via, pois este 
documento contém informações de contato com as pesquisadoras e 
resguarda seus direitos como participante da pesquisa. Lembre-se que 
mesmo depois da assinatura deste TCLE, você terá liberdade para 
desistir da pesquisa em qualquer momento. Solicitamos gentilmente que 
a segunda via deste TCLE seja enviada por correio postal para o 
endereço da pesquisadora principal, através do envelope preenchido e 
selado que você recebeu juntamente com este documento: Rua Senador 
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Mafra, 236 – Santo Antônio de Lisboa – Florianópolis – SC. CEP: 
88050-420). 

  
Você não terá nenhuma despesa extra ao participar desta pesquisa 

e, de acordo com a legislação brasileira, você não poderá ter qualquer 
compensação financeira, no entanto, caso ocorra algum dano material ou 
imaterial comprovadamente vinculado a sua participação nesta pesquisa, 
alheio à nossa vontade, estaremos disponíveis para eventuais 
ressarcimentos/indenizações. 

 
As pesquisadoras se comprometem a conduzir a pesquisa 

cumprindo as determinações das Resoluções nº 466/12 de 12/06/2012 e 
nº 510/16 de 07/04/2016 do Conselho Nacional de Saúde, que tratam 
dos preceitos éticos e da proteção dos participantes da pesquisa, 
respeitando-se os princípios éticos de justiça, respeito à dignidade 
humana, beneficência e não maleficência. Todos os procedimentos da 
pesquisa não trarão qualquer risco à sua vida e a sua saúde, mas 
esperamos que propiciem benefícios em função das trocas de 
informações a serem realizadas. 

 
Caso você tenha alguma dúvida, necessite de esclarecimentos em 

relação à pesquisa ou deseje desistir de participar da mesma, poderá 
entrar em contato com qualquer uma das pesquisadoras através dos 
telefones, e-mails ou endereços abaixo relacionados:  

 
• Simone Vidal Santos – Rua Mafra, 23 – Santo Antônio de 

Lisboa – Florianópolis/SC – CEP: 88000-000 - Telefone: (48) 
9999-9999 – E-mail: simonevidal75@gmail.com 
 

• Flávia Regina Souza Ramos – Campus Reitor João David 
Ferreira Lima – Centro de Ciências da Saúde – Bloco I – Sala 
308 – 3º andar - Trindade – Florianópolis/SC - CEP: 88000-000 
–- Telefone (48) 99999-9999 – E-mail: flavia.ramos@ufsc.br 
 

• Roberta Costa - Campus Reitor João David Ferreira Lima – 
Centro de Ciências da Saúde – Bloco I – Sala 206 – 2º andar - 
Trindade – Florianópolis/SC - CEP: 88000-000 - Telefone: (48) 
3721-2000 – E-mail: roberta.costa@ufsc.br  
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Você também poderá entrar em contato com o Comitê de Ética 
em Pesquisa com Seres Humanos: Universidade Federal de Santa 
Catarina, Rua Desembargador Vitor Lima, nº 222, Prédio Reitoria II, 4º 
andar, sala 401, Trindade, Florianópolis/SC – 88040-400. Telefone: 
3721-6094. E-mail: cep.propesq@contato.ufsc.br 

 
__________________________________________________________ 

 
Eu,__________________________________________________

_____________portador (a) da carteira de identidade, RG nº 
________________, em pleno vigor de minhas faculdades mentais, li 
este documento e obtive das pesquisadoras todas as informações que 
julguei necessárias para me sentir esclarecido(a) e optar por livre e 
espontânea vontade participar da pesquisa intitulada: “Aplicativo 
móvel de apoio à decisão de enfermeiros na prevenção de lesões de 
pele em recém-nascidos internados”. 

 
Declaro estar ciente do inteiro teor deste TERMO DE 

CONSENTIMENTO e estou de acordo em participar da pesquisa 
proposta de forma voluntária, sabendo que dela poderei desistir a 
qualquer momento, sem sofrer qualquer punição ou constrangimento.  

 
Estou ciente do compromisso das pesquisadoras em utilizar as 

informações somente para esta pesquisa, em manter minha identidade 
em sigilo e de que todas as informações obtidas nesta pesquisa serão 
confidenciais. 

 
Tenho clareza de que os procedimentos da pesquisa não trarão 

qualquer risco à minha vida e à minha saúde e que a participação no 
estudo não implicará em nenhum ônus, bem como não será pago 
nenhuma remuneração pela minha participação.  

 
Autorizo as pesquisadoras a utilizarem os resultados desta 

pesquisa para divulgação em trabalhos no meio acadêmico e em 
publicações científicas. 

  
Estou ciente que poderei avaliar o guia de cuidados e responder 

o formulário de validação em local e horário que melhor me convier, 
dentro das minhas possibilidades, tendo a liberdade de responder ou 
não aos questionamentos. Fui esclarecida (o) sobre a pesquisa.  
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Compreendo que não terei benefício direto e imediato como 
resultado de minha participação, mas que ela poderá me oferecer a 
oportunidade de contribuir com a instrumentalização do enfermeiro 
para a prevenção de lesões de pele em recém-nascidos internados, 
colaborando ainda com a organização do trabalho e com a melhoria da 
qualidade da assistência prestada aos pacientes das unidades neonatais 
de todo o Brasil.  

 
Desta forma, assino o presente em 2 vias (Favor preencher este 

Termo de Consentimento Livre Esclarecido e enviá-lo para o endereço 
da pesquisadora principal através do envelope preenchido e selado que 
você recebeu juntamente com este documento: Rua Mafra, 23 – Santo 
Antônio de Lisboa – Florianópolis – SC. CEP: 88000-000). 

 
 
_______________________, ________de _______________ de 201__. 
 
 
Assinatura do Participante:  ________________________________ 
 
 Desde já agradecemos!  
 
                                               
_______________________________         ____________________ 
Profª Dra. Flávia Regina Souza Ramos         Profª Dra. Roberta Costa  
                 Orientadora                                             Coorientadora        
 
 

         ____________________________________ 
Enfermeira Simone Vidal Santos 

                                       Doutoranda  
                               Hospital Universitário/UFSC 
                                  Celular (48) 9999-9999  
                             E-mail: simonevidal75@gmail.com 
 

 
Notas:  
 
O presente Termo será impresso em duas vias e enviadas ao participante 
da pesquisa. Todas as vias deverão ter suas páginas rubricadas e a última 
folha assinada pelas pesquisadoras e pelo participante da pesquisa. Uma 
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via ficará à guarda das pesquisadoras e a outra via deverá ficar em posse 
do participante da pesquisa. 
 
Este protocolo de pesquisa foi aprovado pelo CEPSH/UFSC e atende a 
Resolução 466/2012 e suas complementares.  
 
Contato CEPSH/UFSC: Universidade Federal de Santa Catarina, Rua 
Desembargador Vitor Lima, nº 222, Prédio Reitoria II, 4º andar, sala 
401, Trindade, Florianópolis/SC – 88040-400. Telefone: 3721-6094. E-
mail: cep.propesq@contato.ufsc.br 
 
Os dados dos participantes serão mantidos em sigilo. O anonimato será 
garantido através do uso de códigos. A coleta de dados somente será 
iniciada após a obtenção por escrito deste TCLE, garantindo que o 
participante está ciente dos objetivos da pesquisa, do protocolo de 
pesquisa, da liberdade de participação, do direito de se recusar a 
participar ou de se retirar da pesquisa em qualquer momento, além da 
garantia de confidencialidade das informações e do anonimato. 
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APÊNDICE D – Recorte do Formulário de validação: primeira rodada 
 

 
 
 
 

NEONATAL SKIN SAFE
Conheça o que está sendo construído

O Neonatal Skin Safe (NSS), é um aplicativo móvel que está sendo
desenvolvido durante minha pesquisa de Doutorado em Enfermagem no
Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da Universidade Federal de
Santa Catarina - PEN/UFSC. Este aplicativo está sendo elaborado com o
objetivo de auxiliar o enfermeiro na avaliação dos riscos para quebra da
integridade da pele do recém-nascido (RN) internado em Unidade Neonatal,
bem como contribuir para o direcionamento dos cuidados, a fim de prevenir
lesões.

Os módulos e ítens que irão compor o NSS foram construídos com base na
literatura atualizada e na experiência profissional da pesquisadora, como
enfermeira estomaterapeuta e atuante em Unidade Neonatal.

As intervenções de enfermagem formuladas para o NSS terão seu conteúdo
validado por comitê de especialistas e, após construído, o aplicativo móvel
terá sua qualidade avaliada, também por comitê de especialistas. Após
validado, avaliado e aprovado, o aplicativo será disponibilizado gratuitamente
na plataforma IOS e Android, para todos os enfermeiros ou outros
profissionais que atuam na área neonatal e que tenham interesse em utiliza-
lo.

Ao iniciar o aplicativo o enfermeiro terá acesso à uma breve aproximação com
a literatura acerca da anatomia e fisiologia da pele do recém-nascido, além
dos riscos para lesão relacionados à internação na Unidade Neonatal. Logo,
ele deverá cadastrar os dados do bebê e iniciar os módulos de avaliação,
selecionando os itens que correspondem ao seu paciente. Os módulos que
compõe o aplicativo móvel apresentam itens que merecem atenção no
cuidado ao RN internado, considerados como potenciais riscos para lesão de
pele.

Os itens do primeiro módulo serão baseados no cadastro dos dados de peso,
idade gestacional e idade pós natal do paciente, fornecendo automaticamente
os cuidados. Os demais módulos serão selecionados pelo enfermeiro,
conforme avaliação do bebê.

O segundo módulo de avaliação será realizado a partir da Escala de Condição
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da Pele do Recém-Nascido (ECPRN) (SCHARDOSIM et al, 2014), seguido pelos
módulos de regulação neurológica, oxigenação, hidratação, nutrição,
regulação térmica, ambiência, terapêutica medicamentosa, vias para
terapeutica medicamentosa, coto umbilical, monitorização, eliminação
urinária, eliminação intestinal e outros.

Durante toda a navegação pelo NSS, o enfermeiro poderá acessar fotos que o
auxiliarão na avaliação do bebê e/ou no cuidado: Ex: Eritema, Edema, forma
de fixação do catéter orogástrico, etc..

Após finalizar a avaliação, o software vai propor o diagnóstico de enfermagem
e as intervenções com suas respectivas justificativas. Ressalta-se que são
apenas sugestões, sendo que o enfermeiro tem liberdade para incluir e/ou
excluir os diagnósticos e/ou intervenções que julgar necessários para assistir
seu paciente. Destaca-se que o aplicativo não tem o objetivo de substituir a
avaliação clinica do profissional, mas de auxiliá-lo na tomada de decisões
para o cuidado da pele do recém-nascido.

O plano de cuidados poderá ser salvo no arquivo do celular do enfermeiro,
enviado por e-mail e/ou para impressão via rede, podendo ser anexado ao
prontuário do paciente.

Observação:

O NSS está sendo elaborado apenas para prevenção de lesões e não engloba,
no momento, terapêutica para pacientes com doenças genéticas e/ou
hereditárias.

Atenciosamente,

Enfermeira Dda. Simone Vidal Santos (Doutoranda)

Professora Dra. Flávia Regina Souza Ramos (Orientadora)

Professora Dra. Roberta Costa (Co-orientadora)

NEONATAL SKIN SAFE
Entenda a avaliação

Você está sendo convidado a participar da etapa de Validação de Conteúdo do
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NSS. Este Comitê será composto por 10 especialistas, sendo enfermeiros da
área assistencial neonatal, enfermeiros estomaterapeutas e enfermeiros
docentes da área neonatal.

Você deverá avaliar os módulos, os ítens e as intervenções de enfermagem
que compõe o aplicativo e que tem como objetivo a prevenção de lesões de
pele do recém-nascido.

Os NSS apresenta 15 módulos que agregam cuidados. Cada módulo apresenta
um conjunto de ítens que correspondem à condição clínica e terapêutica do
recém-nascido. Cada item apresenta um conjunto de intervenções de
enfermagem que tem como objetivo prevenir lesão de pele. Para o processo
de validação foi incluído o 16º módulo, que se refere à avaliação do conjunto
de módulos.

Para validar o NSS, você precisa julgar o aplicativo como um todo (conjunto
dos módulos, itens e intervenções), bem como cada módulo, ítem e
intervenção individualmente, conforme orientações a seguir:

a) Avaliação do aplicativo como um todo

Você deverá verificar se cada módulo e o conjunto dos módulos está
adequado ao aplicativo, se foi coberto adequadamente pelo conjunto de itens
e intervenções; e se a estrutura do módulo, dos itens e das intervenções e seu
conteúdo estão corretos e são representativos. Você deverá assinalar se
concorda ou não com cada quesito solicitado, podendo realizar comentários
sobre o mesmo.

b) Avaliação de cada item individualmente

Avaliar a clareza e a relevância dos itens, ou seja, se estão compreensíveis e
adequados para atingir os objetivos propostos.

Você deverá assinalar em duas Escalas Likert de quatro pontos ordinais cada
sendo na primeira: (1) não claro; (2) pouco claro; (3) claro; e, (4) muito claro. E
na segunda: (1) não relevante; (2) item necessita de grande revisão; (3) item
necessita de pequena revisão; e (4) item relevante. Você também poderá
realizar comentários e sugestões sobre cada item.

O tempo para avaliação de cada módulo pode variar entre 15 e 30 minutos.
Você poderá pausar a avaliação e retornar quando lhe for conveniente,
iniciando a avaliação da etapa em que parou. Para isso, você precisa
selecionar o botão "PRÓXIMA ETAPA", que consta ao final de cada módulo.

Solicitamos que a avaliação seja finalizada no prazo de 15 dias, a contar da
data do envio do link para acesso ao formulário de validação. Destacamos que
sua participação é muito importante para a qualidade deste estudo e para as
contribuições que este aplicativo pode oferecer aos profissionais da
enfermagem e aos recém-nascidos.

Na próxima página você terá acesso a um pequeno termo de consentimento.
Pedimos, por gentileza, que leia atentamente, preencha os dados solicitados e
inicie a avaliação.

Estamos à sua disposição para sanar quaisquer dúvidas, seja sobre a
pesquisa, sobre o aplicativo móvel ou sobre o processo de validação. Se
precisar pode contactar no telefone via WhattsApp ou no e-mail abaixo:
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1 - Avaliação do Módulo: Cuidados Gerais
O módulo "Cuidados Gerais" apresentará os cuidados de enfermagem para prevenir lesão
de pele do recém-nascido, baseados nos dados informados no cadastro inicial e também
no cadastro atualizado do paciente acerca do peso de nascimento, Idade Gestacional (IG)
ao nascimento, idade pós natal, peso atual e idade gestacional corrigida (IGC). Este
módulo contém os itens: Registros de enfermagem; Lavagem das mãos; Uso de luvas;
Vérnix; Uso de envoltório de polietileno; Uso de antissépticos; Coleta de exames;
Manuseio; e, Banho.

Os cuidados de enfermagem deste módulo se baseiam na prevenção de infecção,
manutenção da temperatura corporal, prevenção de lesão química e de lesão por punção
para coleta de exames.

MÓDULO: Cuidados Gerais / ITEM: Registros de Enfermagem

1.1 - REGISTROS DE ENFERMAGEM

Condição: Todos os bebês durante toda a internação

Intervenção: Realizar registros de enfermagem de forma adequada e completa, com letra
legível. Relatar as condições do recém-nascido, do tratamento, dos dispositivos em uso,
os riscos e as medidas utilizadas para conforto/prevenção/tratamento. Quando não for
possível realizar alguma medida devido ao quadro clínico do bebê, isto também deverá
ser documentado.

Concordância *  Concordo  Discordo

Clareza *

 Não Claro  Pouco Claro  Claro  Muito Claro
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Comentários e/ou sugestões sobre o
conjunto de intervenções do item
Manuseio

MÓDULO: Cuidados Gerais / ITEM: Banho

1.9 - BANHO

Condição: Bebês com peso < 1500 gramas e idade gestacional < 32
semanas; e/ou, Bebês com pontuação nos itens da Escala de condição da
pele do recém-nascido (ECPRN)*: Secura = 3 e/ou Ruptura/Lesão = 2 ou
3.

* A ECPRN é um instrumento que auxilia o profissional na avaliação da pele do RN quanto a presença de eritema,
secura e lesão. Este instrumento foi autorizado pelas autoras e será utilizado no aplicativo Neonatal Skin Safe. O
segundo módulo deste formulário de validação apresenta maiores informações sobre a ECPRN.

Intervenção: Realizar higiene corporal no leito, 3 X por semana, de forma suave e
delicada, utilizando bolas de algodão ou pano de algodão embebido em água estéril
morna.

Concordância *  Concordo  Discordo

Clareza *

 Não Claro  Pouco Claro  Claro  Muito Claro

Relevância *

 Não Relevante  Necessita de
Grande Revisão

 Necessita de
Pequena Revisão

 Relevante
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Comentários e/ou sugestões

Intervenção: Não utilizar sabão ou sabonete na pele do bebê

Concordância *  Concordo  Discordo

Clareza *

 Não Claro  Pouco Claro  Claro  Muito Claro

Relevância *

 Não Relevante  Necessita de
Grande Revisão

 Necessita de
Pequena Revisão

 Relevante

Comentários e/ou sugestões

Condição: Bebês com Idade Gestacional > 32 semanas e < 34 semanas
e/ou peso > 1500 gramas e < 1700 gramas;
e/ou, Bebês com > 32 semanas de Idade Gestacional e > 1500 gramas em
uso de: dispositivos CPAP; PICC; Dissecção venosa; cateter umbilical
venoso e/ou arterial; ventilação mecânica; fototerapia dupla ou tripla;
dreno de tórax; diálise peritoneal, drogas vasoativas.

Intervenção: Realizar higiene corporal no leito, 3 X por semana, de forma suave e
delicada, utilizando bolas de algodão ou pano de algodão embebido em água morna.

Concordância *  Concordo  Discordo
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Clareza *

 Não Claro  Pouco Claro  Claro  Muito Claro

Relevância *

 Não Relevante  Necessita de
Grande Revisão

 Necessita de
Pequena Revisão

 Relevante

Comentários e/ou sugestões

Intervenção: Pode ser utilizado sabonete líquido suave, sem perfume, com pH neutro ou
ligeiramente ácido (5.5) em pequena quantidade para o banho.

Concordância *  Concordo  Discordo

Clareza *

 Não Claro  Pouco Claro  Claro  Muito Claro

Relevância *

 Não Relevante  Necessita de
Grande Revisão

 Necessita de
Pequena Revisão

 Relevante

Comentários e/ou sugestões

Condição: Bebês com Idade Gestacional > 34 semanas e peso > 1700
gramas até 30 dias de vida.

Intervenção: Realizar banho de imersão (banheira) com água morna 3 X/semana;
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Intervenção: Não banhar o bebê sob a torneira devido o risco de queimaduras

Concordância *  Concordo  Discordo

Clareza *

 Não Claro  Pouco Claro  Claro  Muito Claro

Relevância *

 Não Relevante  Necessita de
Grande Revisão

 Necessita de
Pequena Revisão

 Relevante

Comentários e/ou sugestões

Comentários e/ou sugestões sobre o
conjunto de intervenções do item Banho

CONJUNTO DE ITENS DO MÓDULO CUIDADOS GERAIS:

Registros de enfermagem, lavagem das mãos, uso de luvas, vérnix caseoso,
membrana semipermeável de polietileno, uso de antissépticos; coleta de
exames, manuseio e banho.

Comentários e/ou sugestões

2 - Avaliação do Módulo: Escala de Condição da
Pele do Recém-Nascido - ECPRN
A ECPRN se originou em 2012, através da adaptação transcultural e validação clinica do
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APÊNDICE E – Formulário de validação: segunda rodada 
 
 
1 - MÓDULO: CUIDADOS GERAIS 
 
1.1 - ITEM: Uso de luvas  
 
Condição: Todos os bebês durante toda a internação 
 
1.1.1 - Intervenção: Utilizar luvas de procedimento para proteção 
individual, antes de entrar em contato com sangue, urina, fezes, fluídos 
corporais, pele não intacta, membrana mucosa ou materiais potencialmente 
infectantes.  
 
Concordância:   concordo       discordo 
 
Clareza:    não claro    Pouco claro    Claro      Muito claro 
 
Relevância:   não relevante    Necessita grande revisão  necessita 
pequena revisão    relevante 
 
Comentários/sugestões:          
 
 
Condição: Todos os bebês durante toda a internação 
 
1.1.2 - Intervenção: Utilizar luvas esterilizadas (luva estéril) para realizar 
procedimentos que exijam técnica asséptica ao recém-nascido. 
 
Concordância:   concordo       discordo 
 
Clareza:    não claro    Pouco claro    Claro      Muito claro 
 
Relevância:   não relevante    Necessita grande revisão  necessita 
pequena revisão    relevante 
 
Comentários/sugestões:          
 
1.2 - ITEM: Vérnix Caseoso 
 
 
Condição: Recém-nascidos com até 24 horas de vida, NÃO expostos ao 
Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) e/ou Hepatite B 
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1.2.1 - Intervenção:  Não remover Vérnix Caseoso da pele do recém-
nascido. Apenas limpar superficialmente as áreas da pele, caso se 
encontrem sujas de sangue e/ou mecônio, utilizando bolas de algodão 
embebida em água estéril ou óleo mineral/AGE, mantendo o Vérnix 
residual intacto 20. 
 
Concordância:   concordo       discordo 
 
Clareza:    não claro    Pouco claro    Claro      Muito claro 
 
Relevância:   não relevante    Necessita grande revisão  necessita 
pequena revisão    relevante 
 
Comentários/sugestões:          
 
Condição: Recém-nascidos expostos ao Vírus da Imunodeficiência 
Humana (HIV) e/ou Hepatite B, imediatamente após o nascimento. 
 
1.2.2 – Intervenção: Banhar o recém-nascido em água corrente morna 
(preferencialmente com chuveirinho), utilizando compressas macias para 
remover, delicadamente, todo o sangue e secreções visíveis, com cuidado 
para não lesionar a pele do bebê 21.  
 
Concordância:   concordo       discordo 
 
Clareza:    não claro    Pouco claro    Claro      Muito claro 
 
Relevância:   não relevante    Necessita grande revisão  necessita 
pequena revisão    relevante 
 
Comentários/sugestões:         

                                                
20 Recomendação da WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO). Pregnancy, 
childbirth, postpartum and newborn care: a guide for essential practice – 3rd ed. 
Geneva: World Health Organization. 2015). 
21 Recomendação do Ministério da Saúde do Brasil para prevenir o risco de infecção 
vertical do RN: BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. 
Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das Infecções Sexualmente 
Transmissíveis, do HIV/AIDS e das Hepatites Virais. Protocolo clínico e diretrizes 
terapêuticas para prevenção da transmissão vertical de HIV, sífilis e hepatites virais. 
1. Ed. Brasília: Ministério da Saúde, 2018). 
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1.3 - ITEM: Membrana Semipermeável de polietileno  
 
Condição: Todos os bebês com idade gestacional < 30 semanas durante 
as primeiras 24 horas de vida 
 
1.3.1 - Intervenção: Manter o recém-nascido envolvido em membrana 
semipermeável de polietileno (dos pés até os ombros) até que a temperatura 
axilar esteja em 36,8ºC. Atenção: Não exercer pressão na colocação da 
membrana a fim de evitar risco de garroteamento do corpo do recém-
nascido durante o uso.   
 
Concordância:   concordo       discordo 
 
Clareza:    não claro    Pouco claro    Claro      Muito claro 
 
Relevância:   não relevante    Necessita grande revisão  necessita 
pequena revisão    relevante 
 
Comentários/sugestões:          
 
 
Condição: Todos os bebês com idade gestacional < 30 semanas durante 
as primeiras 24 horas de vida 
 
1.3.2 - Intervenção: Manter o bebê envolvido em membrana 
semipermeável de polietileno durante a realização de múltiplos 
procedimentos. Após finalização dos procedimentos, retirar a membrana 
semipermeável somente se a temperatura axilar do recém-nascido esteja em 
36,8ºC.  
 
Concordância:   concordo       discordo 
 
Clareza:    não claro    Pouco claro    Claro      Muito claro 
 
Relevância:   não relevante    Necessita grande revisão  necessita 
pequena revisão    relevante 
 
Comentários/sugestões:          
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7 - MÓDULO: VIA PARA TERAPÊUTICA MEDICAMENTOSA 
 
7.1 - ITEM: Acesso Venoso Periférico (AVP). 
 
 
Condição: Todos os bebês em uso de acesso venoso periférico 
 
 
7.1.1 - Intervenção: Avaliar o local de punção periférica e o tecido 
circundante através de inspeção visual e palpação delicada sobre o curativo 
intacto: 
1 – A qualquer momento, caso seja necessário manusear o recém-nascido 
ou se o mesmo se demonstre desconfortável; 
2 - A cada 3 horas. 
Observar sinais de infiltração, extravasamento, sinais flogísticos (dor, calor, 
edema, hiperemia e intumescimento). 
Registrar as condições do local e a integridade do curativo no prontuário do 
recém-nascido. 
 
Concordância:   concordo       discordo 
 
Clareza:    não claro    Pouco claro    Claro      Muito claro 
 
Relevância:   não relevante    Necessita grande revisão  necessita 
pequena revisão    relevante 
 
Comentários/sugestões:          
 
 
7.2 - ITEM: Cateter Central de Inserção Periférica (PICC); Dissecção 
Venosa. 
 
 
Condição: Todos os bebês em uso de Cateter Central de Inserção 
Periférica (PICC) 
 
 
7.2.1 - Intervenção: Verifique a medida de circunferência do membro 
puncionado/dissecado há aproximadamente 2 cm acima do osteo de 
inserção do Cateter Central de Inserção Periférica (PICC) ou Dissecção 
Venosa a cada 24 horas, registrando a medida no prontuário do paciente.  
 
Concordância:   concordo       discordo 
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Clareza:    não claro    Pouco claro    Claro      Muito claro 
 
Relevância:   não relevante    Necessita grande revisão  necessita 
pequena revisão    relevante 
 
Comentários/sugestões:          
 
10 - MÓDULO: OUTROS 
 
10.1 - ITEM: Fototerapia simples ou Fototerapia dupla/tripla. 
 
Condição: Todos os bebês em fototerapia simples, dupla ou tripla 
 
10.1.1 - Intervenção: Utilizar protetor ocular (óculos) em tamanho 
adequado ao recém-nascido. 
 
Concordância:   concordo       discordo 
 
Clareza:    não claro    Pouco claro    Claro      Muito claro 
 
Relevância:   não relevante    Necessita grande revisão  necessita 
pequena revisão    relevante 
 
Comentários/sugestões:          
 
Condição: Todos os bebês em fototerapia simples, dupla ou tripla 
 
10.1.2 - Intervenção: Dar preferencia aos protetores oculares com ajustes 
de fixação de faixa elástica ou de velcro. 
 
Concordância:   concordo       discordo 
 
Clareza:    não claro    Pouco claro    Claro      Muito claro 
 
Relevância:   não relevante    Necessita grande revisão  necessita 
pequena revisão    relevante 
 
Comentários/sugestões:          
 
Condição: Todos os bebês em fototerapia simples, dupla ou tripla 
 
10.1.3 - Intervenção: Se utilizar protetor ocular sem ajuste de fixação: 



 276 

1 – Não colar adesivos diretamente na pele do recém-nascido; 
2 – Colocar um pequeno pedaço de hidrocolóide em placa na região 
temporal esquerda e temporal direita do recém-nascido; 
3 - Fixar as extremidades laterais do protetor ocular sobre a placa de 
hidrocolóide, utilizando fita adesiva microporosa; 
4 – Para retirar o protetor ocular, descole apenas a fita microporosa, 
mantendo a placa de hidrocolóide no local; 
5 – Retirar o hidrocolóide somente quando houver saturação da placa, 
sujidades ou descolamento 
 
Concordância:   concordo       discordo 
 
Clareza:    não claro    Pouco claro    Claro      Muito claro 
 
Relevância:   não relevante    Necessita grande revisão  necessita 
pequena revisão    relevante 
 
Comentários/sugestões:          
 
Condição: Todos os bebês em fototerapia simples, dupla ou tripla 
 
10.1.4 - Intervenção: Remover protetor ocular a cada 6 horas para avaliar 
as áreas de contato com o dispositivo (cabeça, região periorbital, olhos, raiz 
nasal), a fim de identificar áreas de pressão /lesão, ajustando novamente o 
dispositivo de forma confortável no recém-nascido. 
 
Concordância:   concordo       discordo 
 
Clareza:    não claro    Pouco claro    Claro      Muito claro 
 
Relevância:   não relevante    Necessita grande revisão  necessita 
pequena revisão    relevante 
 
Comentários/sugestões:          
 
Condição: Todos os bebês em fototerapia simples, dupla ou tripla 
 
10.1.5 - Intervenção: Trocar protetor ocular 1 vez ao dia. 
 
Concordância:   concordo       discordo 
 
Clareza:    não claro    Pouco claro    Claro      Muito claro 
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APÊNDICE F – Formulário de avaliação do software: enfermeiros 

 
 
 
 
 

Avaliação da Qualidade de Software
Enfermeiros

*Obrigatório

TERMO DE CONSENTIMENTO
Enfermeiros

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Eu, em pleno vigor de minhas faculdades mentais, li este documento e obtive das pesquisadoras 
todas as informações que julguei necessárias para me sentir esclarecido(a) e optar por livre e 
espontânea vontade participar da pesquisa intitulada: “Aplicativo móvel de apoio à decisão de 
enfermeiros na prevenção de lesões de pele em recém-nascidos internados”.

Declaro estar ciente do inteiro teor deste TERMO DE CONSENTIMENTO e estou de acordo em 
participar da pesquisa proposta de forma voluntária, sabendo que dela poderei desistir a qualquer 
momento, sem sofrer qualquer punição ou constrangimento. 

Estou ciente do compromisso das pesquisadoras em utilizar as informações somente para esta 
pesquisa, em manter minha identidade em sigilo e de que todas as informações obtidas nesta 
pesquisa serão confidenciais.
Tenho clareza de que os procedimentos da pesquisa não trarão qualquer risco à minha vida e à 
minha saúde e que a participação no estudo não implicará em nenhum ônus, bem como não será 
pago nenhuma remuneração pela minha participação. 

Autorizo as pesquisadoras a utilizarem os resultados desta pesquisa para divulgação em 
trabalhos no meio acadêmico e em publicações científicas. 

Estou ciente que poderei avaliar o software e responder o formulário de avaliação em local e 
horário que melhor me convier, dentro das minhas possibilidades, tendo a liberdade de responder 
ou não aos questionamentos. Fui esclarecida (o) sobre a pesquisa. 

Compreendo que não terei benefício direto e imediato como resultado de minha participação, mas 
que ela poderá me oferecer a oportunidade de contribuir com a instrumentalização do enfermeiro 
para a prevenção de lesões de pele em recém-nascidos internados, colaborando ainda com a 
organização do trabalho e com a melhoria da qualidade da assistência prestada aos pacientes 
das unidades neonatais de todo o Brasil. 
 
Notas: 

Este protocolo de pesquisa foi aprovado pelo CEPSH/UFSC e atende a Resolução 466/2012 e 
suas complementares. 

Contato CEPSH/UFSC: Universidade Federal de Santa Catarina, Rua Desembargador Vitor Lima, 
nº 222, Prédio Reitoria II, 4º andar, sala 401, Trindade, Florianópolis/SC – 88040-400. Telefone: 
3721-6094. E-mail: cep.propesq@contato.ufsc.br
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Os dados dos participantes serão mantidos em sigilo. O anonimato será garantido através do uso 
de códigos. A coleta de dados somente será iniciada após o aceite deste TCLE, garantindo que o 
participante está ciente dos objetivos da pesquisa, do protocolo de pesquisa, da liberdade de 
participação, do direito de se recusar a participar ou de se retirar da pesquisa em qualquer 
momento, além da garantia de confidencialidade das informações e do anonimato.

1. Desta forma, após leitura deste Termo de Consentimento Livre Esclarecido: *
Marcar apenas uma oval.

 Concordo em participar da pesquisa

 Discordo em participar da pesquisa Pare de preencher este formulário.

Identificação e Perfil do Avaliador

Por favor, inclua seus dados nos campos a seguir.

2. Nome completo: *

3. Documento de Identidade *

4. Idade: *

5. Sexo: *
Marcar apenas uma oval.

 Feminino

 Masculino

6. Formação *

7. Profissão *

8. Área de atuação *

9. Tempo de atuação na área (em anos) *

10. Cidade e Estado onde reside *
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11. Você acessa aplicativos em seu celular regularmente? *
Marcar apenas uma oval.

 Sim

 Não

12. Marca e sistema operacional do seu
telefone celular (smartphone) *

Característica 1 - Adequação Funcional

Segundo a ISO/IEC 25010 (2011): "Conjunto de atributos que evidenciam a existência de um 
conjunto de funções e suas propriedades específicas". Tal nível de qualidade é atingido quando as 
funcionalidades do software atendem ao que foi solicitado em seus requisitos.

Subcaracterísticas: 

INTEGRIDADE FUNCIONAL: Grau com que o software atende às necessidades do usuário e 
possui as funções necessárias para o cumprimento dos objetivos e tarefas. Refere-se às 
necessidades declaradas. 

CORREÇÃO FUNCIONAL: Grau com que o software fornece resultados corretos e precisos. 

APTIDÃO FUNCIONAL: Grau com que as funções do software facilitam as tarefas do usuário. 
Refere-se às necessidades implícitas.

13. 1.1 O Neonatal Skin Safe atende a aplicação de orientar sobre a prevenção de lesão de
pele no recém-nascido? (Integridade Funcional) *
Marcar apenas uma oval.

 Concordo

 Discordo

 Não se aplica

14. Comentários

15. 1.2 O Neonatal Skin Safe dispõe de todas as funções necessárias para executar o
planejamento do cuidado de prevenção de lesão de pele no recém-nascido?
(Integridade Funcional) *
Marcar apenas uma oval.

 Concordo

 Discordo

 Não se aplica

16. Comentários
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17. 1.3 O Neonatal Skin Safe realiza o que foi proposto de forma correta? (Correção
Funcional) *
Marcar apenas uma oval.

 Concordo

 Discordo

 Não se aplica

18. Comentários

19. 1.4 O Neonatal Skin Safe é preciso na realização de suas funções? (Correção
Funcional) *
Marcar apenas uma oval.

 Concordo

 Discordo

 Não se aplica

20. Comentários

21. 1.5 O Neonatal Skin Safe é preciso nos resultados desejados para orientar a prevenção
de lesão de pele no recém-nascido? (Correção Funcional) *
Marcar apenas uma oval.

 Concordo

 Discordo

 Não se aplica

22. Comentários

23. 1.6 O Neonatal Skin Safe facilita a execução da avaliação dos riscos e do planejamento
dos cuidados? (Aptidão Funcional) *
Marcar apenas uma oval.

 Concordo

 Discordo

 Não se aplica

24. Comentários

Característica 2 - Confiabilidade

Segundo a ISO/IEC 25010 (2011): "Conjunto de atributos que evidenciam a capacidade do 
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software de manter seu nível de desempenho sob condições estabelecidas durante um período de 
tempo". Tal nível de qualidade é atingido quando o software, sob determinadas condições, 
(exemplo: escassez de recursos), consegue executar as suas funcionalidades de forma confiável. 

Subcaracterísticas: 

MATURIDADE: Grau de confiabilidade do sistema sob condições normais de operação. 

TOLERÂNCIA À FALHAS: Grau em que o sistema funciona conforme o esperado, apesar de 
falhas no hardware ou software. 

RECUPERABILIDADE: Grau com que o sistema é capaz de recuperar dados afetados por falhas 
e restabelecer o estado desejado do sistema. 

DISPONIBILIDADE: Grau com que o sistema está acessível para uso quando necessário. 

25. 2.1 O Neonatal Skin Safe não apresenta falhas com frequência? (Maturidade) *
Marcar apenas uma oval.

 Concordo

 Discordo

 Não se aplica

26. Comentários

27. 2.2 Quando ocorrem falhas o Neonatal Skin Safe continua funcionando conforme o
esperado? (Tolerância à falhas) *
Marcar apenas uma oval.

 Concordo

 Discordo

 Não se aplica

28. Comentários

29. 2.3 O Neonatal Skin Safe é capaz de recuperar os dados inseridos após mensagem de
erro? (Recuperabilidade) *
Marcar apenas uma oval.

 Concordo

 Discordo

 Não se aplica

30. Comentários
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31. 2.4 O Neonatal Skin Safe fica acessível para uso quando necessário? (Disponibilidade)
*
Marcar apenas uma oval.

 Concordo

 Discordo

 Não se aplica

32. Comentários

Característica 3 - Usabilidade

Segundo a ISO/IEC 25010 (2011): "Conjunto de atributos que evidenciam o esforço necessário 
para utilizar o software, bem como o julgamento individual deste uso, por um conjunto explícito ou 
implícito de usuários". Este nível de qualidade é atingido quando o software pode ser usado por 
usuários específicos com níveis determinados de eficácia, eficiência e satisfação. 

Subcaracterísticas: 

RECONHECIMENTO DE ADEQUAÇÃO: Grau em que os usuários podem reconhecer se o 
sistema é apropriado para suas necessidades. 

APREENSIBILIDADE: Grau em que os usuários podem aprender a usar o sistema com eficácia, 
eficiência e satisfação. 

OPERABILIDADE: Grau em que o sistema tem atributos que tornam mais fácil operar e controlar. 

ACESSIBILIDADE: Grau em que o sistema pode ser usado por pessoas com a mais ampla gama 
de características, incluindo idade, deficiências, ou pela presença de propriedades que oferecem 
suporte à acessibilidade. 

PROTEÇÃO CONTRA ERRO: Grau em que o sistema protege os usuários de cometer erros. 

ESTÉTICA DE INTERFACE DE USUÁRIO: Grau ao qual uma interface é agradável e gratificante 
para o usuário, tais como uso da cor e natureza do design gráfico. 

33. 3.1 O Neonatal Skin Safe e apropriado para atender as necessidades do usuário?
(Reconhecimento de adequação) *
Marcar apenas uma oval.

 Concordo

 Discordo

 Não se aplica

34. Comentários



 283 

 
 
 
 
 
 

35. 3.2 É fácil entender o conceito e a aplicação do Neonatal Skin Safe? (Reconhecimento
de adequação) *
Marcar apenas uma oval.

 Concordo

 Discordo

 Não se aplica

36. Comentários

37. 3.3 É fácil executar as funções do Neonatal Skin Safe? (Reconhecimento de
adequação) *
Marcar apenas uma oval.

 Concordo

 Discordo

 Não se aplica

38. Comentários

39. 3.4 O Neonatal Skin Safe possui tutorial/ajuda? (Reconhecimento de adequação) *
Marcar apenas uma oval.

 Concordo

 Discordo

 Não se aplica

40. Comentários

41. 3.5 É fácil aprender a usar o Neonatal Skin Safe? (Apreensibilidade) *
Marcar apenas uma oval.

 Concordo

 Discordo

 Não se aplica

42. Comentários
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43. 3.6 O Neonatal Skin Safe facilita a entrada de dados pelo usuário? (Apreensibilidade) *
Marcar apenas uma oval.

 Concordo

 Discordo

 Não se aplica

44. Comentários

45. 3.7 O Neonatal Skin Safe facilita a saída de dados pelo usuário? (Apreensibilidade) *
Marcar apenas uma oval.

 Concordo

 Discordo

 Não se aplica

46. Comentários

47. 3.8 O Neonatal Skin Safe é fácil de operar e controlar? (Operabilidade) *
Marcar apenas uma oval.

 Concordo

 Discordo

 Não se aplica

48. Comentários

49. 3.9 O Neonatal Skin Safe fornece ajuda de forma clara? *
Marcar apenas uma oval.

 Concordo

 Discordo

 Não se aplica

50. Comentários

51. 3.10 O Neonatal Skin Safe possui propriedades que oferecem suporte de acesso para
pessoas com deficiência? (Acessibilidade) *
Marcar apenas uma oval.

 Concordo

 Discordo

 Não se aplica
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52. Comentários

53. 3.11 O Neonatal Skin Safe informa ao usuário a entrada de dados inválida? (Proteção
contra erro) *
Marcar apenas uma oval.

 Concordo

 Discordo

 Não se aplica

54. Comentários

55. 3.12 O design gráfico do Neonatal Skin Safe é agradável ao usuário? (Estética de
interface de usuário) *
Marcar apenas uma oval.

 Concordo

 Discordo

 Não se aplica

56. Comentários

57. 3.13 A cor do Neonatal Skin Safe é agradável? (Estética de interface de usuário) *
Marcar apenas uma oval.

 Concordo

 Discordo

 Não se aplica

58. Comentários

Característica 4 - Eficiência de Desempenho

Segundo a ISO/IEC 25010 (2011): "Conjunto de atributos que evidenciam o relacionamento entre 
o nível de desempenho do software e a quantidade de recursos usados, sob condições 
estabelecidas". Este nível de qualidade é atingido quando o software mantém o desempenho 
previsto nos requisitos. 

Subcaracterísticas: 

TEMPO: Grau em que a resposta e o tempo de processamento do sistema atendem aos 
requisitos. 

RECURSOS: Grau em que o sistema atende aos requisitos de quantidade e tipos de recursos ao 
executar as suas funções. 
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CAPACIDADE: Grau em que os limites máximos de um parâmetro (tamanho do banco de dados, 
número de usuários simultâneos, banda de comunicação, taxa de transferência de transações e 
tamanho do banco de dados). 

59. 4.1 O tempo de respostas do Neonatal Skin Safe é adequado? (Tempo) *
Marcar apenas uma oval.

 Concordo

 Discordo

 Não se aplica

60. Comentários

61. 4.2 O tempo de execução do Neonatal Skin Safe é adequado? (Tempo) *
Marcar apenas uma oval.

 Concordo

 Discordo

 Não se aplica

62. Comentários

63. 4.3 Os recursos utilizados pelo Neonatal Skin Safe são adequados? (Recursos) *
Marcar apenas uma oval.

 Concordo

 Discordo

 Não se aplica

64. Comentários

65. 4.4 O Neonatal Skin Safe permite uma boa navegação? (Capacidade) *
Marcar apenas uma oval.

 Concordo

 Discordo

 Não se aplica

66. Comentários

Característica 5 - Compatibilidade
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Segundo a ISO/IEC 25010 (2011): Grau em que um produto, sistema ou componente pode trocar 
informações com outros produtos, sistemas ou componentes, e/ou executar suas funções 
necessárias, enquanto compartilham o mesmo ambiente de hardware ou software. Este nível de 
qualidade é atingido quando o software consegue trocar informações com outros sistemas no 
mesmo ambiente operacional.

Subcaracterísticas: 

INTEROPERABILIDADE: Grau em que dois ou mais sistemas podem trocar e usar informações. 

COEXISTÊNCIA: Grau de eficiência do sistema em realizar suas funções em ambientes 
compartilhados

67. 5.1 O Neonatal Skin Safe permite a interação entre os módulos? (Interoperabilidade) *
Marcar apenas uma oval.

 Concordo

 Discordo

 Não se aplica

68. Comentários

69. 5.2 O Neonatal Skin Safe tem capacidade para trocar informações com outros sistemas
(Ex. salvar documentos nas nuvens, encaminhar para impressão, enviar por e-mail,
etc.)? (Interoperabilidade) *
Marcar apenas uma oval.

 Concordo

 Discordo

 Não se aplica

70. Comentários

71. 5.3 O Neonatal Skin Safe realiza suas funções com eficiência em ambientes
compartilhados? (Coexistência) *
Marcar apenas uma oval.

 Concordo

 Discordo

 Não se aplica

72. Comentários

Característica 6 - Segurança

Segundo a ISO/IEC 25010 (2011): "Grau em que um produto ou sistema protege informações e 
dados e controla o nível de acesso de pessoas, produtos ou sistemas, de acordo com os tipos e 
níveis de autorização". Este nível de qualidade é atingido quando o software protege suas 
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informações e dados de acordo com níveis de autorização. 

Subcaracterísticas: 

CONFIDENCIALIDADE: Grau em que o sistema garante que os dados sejam acessíveis somente 
às pessoas autorizadas. 

INTEGRIDADE: Grau em que o sistema impede acessos não autorizados ou modificação de 
dados. 

NÃO REPÚDIO: Grau em que ações e eventos podem ser provados, sem contestação. 

RESPONSABILIZAÇÃO: Garantia de origem dos dados. 

AUTENTICAÇÃO: Garantia de identidade. 

73. 6.1 O Neonatal Skin Safe dispõe de segurança de acesso através de senhas?
(Confidencialidade) *
Marcar apenas uma oval.

 Concordo

 Discordo

 Não se aplica

74. Comentários

75. 6.2 O Neonatal Skin Safe impede o acesso de pessoas não autorizadas? (Integridade) *
Marcar apenas uma oval.

 Concordo

 Discordo

 Não se aplica

76. Comentários

77. 6.3 O Neonatal Skin Safe é capaz de impedir a exclusão ou alteração das informações
armazenadas? (Integridade) *
Marcar apenas uma oval.

 Concordo

 Discordo

 Não se aplica

78. Comentários
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79. 6.4 O Neonatal Skin Safe é capaz de identificar o autor/data e hora dos registros? (Não
repúdio) *
Marcar apenas uma oval.

 Concordo

 Discordo

 Não se aplica

80. Comentários

81. 6.5 O Neonatal Skin Safe é capaz de identificar o usuário que registra o dados em seu
sistema? (Responsabilização) *
Marcar apenas uma oval.

 Concordo

 Discordo

 Não se aplica

82. Comentários

83. 6.6 O Neonatal Skin Safe utiliza um método de autenticação de forma a garantir a
irretratabilidade da autenticação realizada? (Autenticação) *
Marcar apenas uma oval.

 Concordo

 Discordo

 Não se aplica

84. Comentários

Muito obrigada pela sua participação!
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APÊNDICE G – Formulário de avaliação do software: TI 

 
 
 
 
 

Avaliação da Qualidade de Software
Especialista em Software - TI

*Obrigatório

TERMO DE CONSENTIMENTO

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Eu, em pleno vigor de minhas faculdades mentais, li este documento e obtive das pesquisadoras 
todas as informações que julguei necessárias para me sentir esclarecido(a) e optar por livre e 
espontânea vontade participar da pesquisa intitulada: “Aplicativo móvel de apoio à decisão de 
enfermeiros na prevenção de lesões de pele em recém-nascidos internados”.

Declaro estar ciente do inteiro teor deste TERMO DE CONSENTIMENTO e estou de acordo em 
participar da pesquisa proposta de forma voluntária, sabendo que dela poderei desistir a qualquer 
momento, sem sofrer qualquer punição ou constrangimento. 

Estou ciente do compromisso das pesquisadoras em utilizar as informações somente para esta 
pesquisa, em manter minha identidade em sigilo e de que todas as informações obtidas nesta 
pesquisa serão confidenciais.
Tenho clareza de que os procedimentos da pesquisa não trarão qualquer risco à minha vida e à 
minha saúde e que a participação no estudo não implicará em nenhum ônus, bem como não será 
pago nenhuma remuneração pela minha participação. 

Autorizo as pesquisadoras a utilizarem os resultados desta pesquisa para divulgação em 
trabalhos no meio acadêmico e em publicações científicas. 

Estou ciente que poderei avaliar o software e responder o formulário de avaliação em local e 
horário que melhor me convier, dentro das minhas possibilidades, tendo a liberdade de responder 
ou não aos questionamentos. Fui esclarecida (o) sobre a pesquisa. 

Compreendo que não terei benefício direto e imediato como resultado de minha participação, mas 
que ela poderá me oferecer a oportunidade de contribuir com a instrumentalização do enfermeiro 
para a prevenção de lesões de pele em recém-nascidos internados, colaborando ainda com a 
organização do trabalho e com a melhoria da qualidade da assistência prestada aos pacientes 
das unidades neonatais de todo o Brasil. 
 
Notas: 

Este protocolo de pesquisa foi aprovado pelo CEPSH/UFSC e atende a Resolução 466/2012 e 
suas complementares. 

Contato CEPSH/UFSC: Universidade Federal de Santa Catarina, Rua Desembargador Vitor Lima, 
nº 222, Prédio Reitoria II, 4º andar, sala 401, Trindade, Florianópolis/SC – 88040-400. Telefone: 
3721-6094. E-mail: cep.propesq@contato.ufsc.br

Os dados dos participantes serão mantidos em sigilo. O anonimato será garantido através do uso 
de códigos. A coleta de dados somente será iniciada após o aceite deste TCLE, garantindo que o 
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participante está ciente dos objetivos da pesquisa, do protocolo de pesquisa, da liberdade de 
participação, do direito de se recusar a participar ou de se retirar da pesquisa em qualquer 
momento, além da garantia de confidencialidade das informações e do anonimato.

1. Desta forma, após leitura deste Termo de Consentimento Livre Esclarecido: *
Marcar apenas uma oval.

 Concordo em participar da pesquisa

 Discordo em participar da pesquisa Pare de preencher este formulário.

Identificação e Perfil do Avaliador

Por favor, inclua seus dados nos campos a seguir.

2. Nome completo: *

3. Documento de identidade *

4. Idade: *

5. Sexo: *
Marcar apenas uma oval.

 Feminino

 Masculino

6. Formação *

7. Profissão *

8. Área de atuação *

9. Tempo de atuação na área (em anos) *

10. Cidade e Estado onde reside *
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11. Marca, modelo e sistema operacional do
seu telefone celular (smartphone) *

Característica 1 - Adequação Funcional

Segundo a ISO/IEC 25010 (2011): "Conjunto de atributos que evidenciam a existência de um 
conjunto de funções e suas propriedades específicas". Tal nível de qualidade é atingido quando as 
funcionalidades do software atendem ao que foi solicitado em seus requisitos.

Subcaracterísticas: 

INTEGRIDADE FUNCIONAL: Grau com que o software atende às necessidades do usuário e 
possui as funções necessárias para o cumprimento dos objetivos e tarefas. Refere-se às 
necessidades declaradas.

CORREÇÃO FUNCIONAL: Grau com que o software fornece resultados corretos e precisos.

APTIDÃO FUNCIONAL: Grau com que as funções do software facilitam as tarefas do usuário. 
Refere-se às necessidades implícitas.

12. 1.1 O Neonatal Skin Safe se propõe a fazer o que é apropriado? (Integridade Funcional)
*
Marcar apenas uma oval.

 Concordo

 Discordo

 Não se aplica

13. Comentários

14. 1.2 O Neonatal Skin Safe dispõe de todas as funções necessárias para sua execução?
(Integridade Funcional) *
Marcar apenas uma oval.

 Concordo

 Discordo

 Não se aplica

15. Comentários

16. 1.3 O Neonatal Skin Safe realiza o que foi proposto de forma correta? (Correção
Funcional) *
Marcar apenas uma oval.

 Concordo

 Discordo

 Não se aplica
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17. Comentários

18. 1.4 O Neonatal Skin Safe é preciso na realização de suas funções? (Correção
Funcional) *
Marcar apenas uma oval.

 Concordo

 Discordo

 Não se aplica

19. Comentários

20. 1.5 O Neonatal Skin Safe é preciso nos resultados? (Correção Funcional) *
Marcar apenas uma oval.

 Concordo

 Discordo

 Não se aplica

21. Comentários

22. 1.6 O Neonatal Skin Safe facilita as tarefas do usuário? (Aptidão Funcional) *
Marcar apenas uma oval.

 Concordo

 Discordo

 Não se aplica

23. Comentários

Característica 2 - Confiabilidade

Segundo a ISO/IEC 25010 (2011): "Conjunto de atributos que evidenciam a capacidade do 
software de manter seu nível de desempenho sob condições estabelecidas durante um período de 
tempo". Tal nível de qualidade é atingido quando o software, sob determinadas condições, 
(exemplo: escassez de recursos), consegue executar as suas funcionalidades de forma confiável. 

Subcaracterísticas: 

MATURIDADE: Grau de confiabilidade do sistema sob condições normais de operação.

TOLERÂNCIA À FALHAS: Grau em que o sistema funciona conforme o esperado, apesar de 
falhas no hardware ou software

RECUPERABILIDADE: Grau com que o sistema é capaz de recuperar dados afetados por falhas 
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e restabelecer o estado desejado do sistema.

DISPONIBILIDADE: Grau com que o sistema está acessível para uso quando necessário.

24. 2.1 O Neonatal Skin Safe não apresenta falhas com frequência? (Maturidade) *
Marcar apenas uma oval.

 Concordo

 Discordo

 Não se aplica

25. Comentários

26. 2.2 Quando ocorrem falhas de hardware e software o Neonatal Skin Safe continua
funcionando conforme o esperado? (Tolerância à falhas) *
Marcar apenas uma oval.

 Concordo

 Discordo

 Não se aplica

27. Comentários

28. 2.3 O Neonatal Skin Safe é capaz de recuperar dados afetados por falhas?
(Recuperabilidade) *
Marcar apenas uma oval.

 Concordo

 Discordo

 Não se aplica

29. Comentários

30. 2.4 O Neonatal Skin Safe fica acessível para uso quando necessário? (Disponibilidade)
*
Marcar apenas uma oval.

 Concordo

 Discordo

 Não se aplica

31. Comentários

Característica 3 - Usabilidade
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Segundo a ISO/IEC 25010 (2011): "Conjunto de atributos que evidenciam o esforço necessário 
para utilizar o software, bem como o julgamento individual deste uso, por um conjunto explícito ou 
implícito de usuários". Este nível de qualidade é atingido quando o software pode ser usado por 
usuários específicos com níveis determinados de eficácia, eficiência e satisfação. 

Subcaracterísticas: 

RECONHECIMENTO DE ADEQUAÇÃO: Grau em que os usuários podem reconhecer se o 
sistema é apropriado para suas necessidades.

APREENSIBILIDADE: Grau em que os usuários podem aprender a usar o sistema com eficácia, 
eficiência e satisfação.

OPERABILIDADE: Grau em que o sistema tem atributos que tornam mais fácil operar e controlar.

ACESSIBILIDADE: Grau em que o sistema pode ser usado por pessoas com a mais ampla gama 
de características, incluindo idade, deficiências, ou pela presença de propriedades que oferecem 
suporte à acessibilidade.

PROTEÇÃO CONTRA ERRO: Grau em que o sistema protege os usuários de cometer erros.

ESTÉTICA DE INTERFACE DE USUÁRIO: Grau ao qual uma interface é agradável e gratificante 
para o usuário, tais como uso da cor e natureza do design gráfico.

32. 3.1 O Neonatal Skin Safe é apropriado para atender as necessidades do usuário?
(Reconhecimento de adequação) *
Marcar apenas uma oval.

 Concordo

 Discordo

 Não se aplica

33. Comentários

34. 3.2 É fácil entender o conceito e a aplicação do Neonatal Skin Safe? (Reconhecimento
de adequação) *
Marcar apenas uma oval.

 Concordo

 Discordo

 Não se aplica

35. Comentários

36. 3.3 É fácil executar as funções do Neonatal Skin Safe? (Reconhecimento de
adequação) *
Marcar apenas uma oval.

 Concordo

 Discordo

 Não se aplica
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37. Comentários

38. 3.4 O Neonatal Skin Safe possui tutorial/ajuda? (Reconhecimento de adequação) *
Marcar apenas uma oval.

 Concordo

 Discordo

 Não se aplica

39. Comentários

40. 3.5 É fácil aprender a usar o Neonatal Skin Safe? (Apreensibilidade) *
Marcar apenas uma oval.

 Concordo

 Discordo

 Não se aplica

41. Comentários

42. 3.6 O Neonatal Skin Safe facilita a entrada de dados pelo usuário? (Apreensibilidade) *
Marcar apenas uma oval.

 Concordo

 Discordo

 Não se aplica

43. Comentários

44. 3.7 O Neonatal Skin Safe facilita a saída de dados pelo usuário? (Apreensibilidade) *
Marcar apenas uma oval.

 Concordo

 Discordo

 Não se aplica

45. Comentários
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46. 3.8 É fácil de operar e controlar o Neonatal Skin Safe? (Operabilidade) *
Marcar apenas uma oval.

 Concordo

 Discordo

 Não se aplica

47. Comentários

48. 3.9 O Neonatal Skin Safe fornece ajuda de forma clara? (Operabilidade) *
Marcar apenas uma oval.

 Concordo

 Discordo

 Não se aplica

49. Comentários

50. 3.10 O Neonatal Skin Safe possui propriedades que oferecem suporte a acessibilidade
para pessoas com deficiência? (Acessibilidade) *
Marcar apenas uma oval.

 Concordo

 Discordo

 Não se aplica

51. Comentários

52. 3.11 O Neonatal Skin Safe informa ao usuário a entrada de dados inválida? (Proteção
contra erro) *
Marcar apenas uma oval.

 Concordo

 Discordo

 Não se aplica

53. Comentários
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54. 3.12 O design gráfico do Neonatal Skin Safe é agradável ao usuário? (Estética de
interface de usuário) *
Marcar apenas uma oval.

 Concordo

 Discordo

 Não se aplica

55. Comentários

56. 3.13 A cor do Neonatal Skin Safe é agradável? (Estética de interface de usuário) *
Marcar apenas uma oval.

 Concordo

 Discordo

 Não se aplica

57. Comentários

Característica 4 - Eficiência de Desempenho

Segundo a ISO/IEC 25010 (2011): "Conjunto de atributos que evidenciam o relacionamento entre 
o nível de desempenho do software e a quantidade de recursos usados, sob condições 
estabelecidas". Este nível de qualidade é atingido quando o software mantém o desempenho 
previsto nos requisitos. 

Subcaracterísticas: 

TEMPO: Grau em que a resposta e o tempo de processamento do sistema atendem aos 
requisitos.

RECURSOS: Grau em que o sistema atende aos requisitos de quantidade e tipos de recursos ao 
executar as suas funções.

CAPACIDADE: Grau em que os limites máximos de um parâmetro (tamanho do banco de dados, 
número de usuários simultâneos, banda de comunicação, taxa de transferência de transações e 
tamanho do banco de dados).

58. 4.1 O tempo de respostas do software é adequado? (Tempo) *
Marcar apenas uma oval.

 Concordo

 Discordo

 Não se aplica

59. Comentários
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60. 4.2 O tempo de execução do software é adequado? (Tempo) *
Marcar apenas uma oval.

 Concordo

 Discordo

 Não se aplica

61. Comentários

62. 4.3 Os recursos utilizados pelo software são adequados? (Recursos) *
Marcar apenas uma oval.

 Concordo

 Discordo

 Não se aplica

63. Comentários

64. 4.4 O banco de dados do software tem boa capacidade de armazenamento?
(Capacidade) *
Marcar apenas uma oval.

 Concordo

 Discordo

 Não se aplica

65. Comentários

Característica 5 - Compatibilidade

Segundo a ISO/IEC 25010 (2011): Grau em que um produto, sistema ou componente pode trocar 
informações com outros produtos, sistemas ou componentes, e/ou executar suas funções 
necessárias, enquanto compartilham o mesmo ambiente de hardware ou software. Este nível de 
qualidade é atingido quando o software consegue trocar informações com outros sistemas no 
mesmo ambiente operacional.

Subcaracterísticas: 

INTEROPERABILIDADE: Grau em que dois ou mais sistemas podem trocar e usar informações.

COEXISTÊNCIA: Grau de eficiência do sistema em realizar suas funções em ambientes 
compartilhados.
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66. 5.1 O Neonatal Skin Safe permite a interação entre os módulos especificados?
(Interoperabilidade) *
Marcar apenas uma oval.

 Concordo

 Discordo

 Não se aplica

67. Comentários

68. 5.2 O Neonatal Skin Safe tem capacidade para trocar informações com outros
sistemas? (Interoperabilidade) *
Marcar apenas uma oval.

 Concordo

 Discordo

 Não se aplica

69. Comentários

70. 5.3 O Neonatal Skin Safe realiza suas funções com eficiência em ambientes
compartilhados? (Coexistência) *
Marcar apenas uma oval.

 Concordo

 Discordo

 Não se aplica

71. Comentários

Característica 6 - Segurança

Segundo a ISO/IEC 25010 (2011): "Grau em que um produto ou sistema protege informações e 
dados e controla o nível de acesso de pessoas, produtos ou sistemas, de acordo com os tipos e 
níveis de autorização". Este nível de qualidade é atingido quando o software protege suas 
informações e dados de acordo com níveis de autorização. 

Subcaracterísticas: 

CONFIDENCIALIDADE: Grau em que o sistema garante que os dados sejam acessíveis somente 
às pessoas autorizadas.

INTEGRIDADE: Grau em que o sistema impede acessos não autorizados ou modificação de 
dados.

NÃO REPÚDIO: Grau em que ações e eventos podem ser provados, sem contestação.

RESPONSABILIZAÇÃO: Garantia de origem dos dados.
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AUTENTICAÇÃO: Garantia de identidade.  

72. 6.1 O Neonatal Skin Safe dispõe de segurança de acesso através de senhas?
(Confidencialidade) *
Marcar apenas uma oval.

 Concordo

 Discordo

 Não se aplica

73. Comentários

74. 6.2 O Neonatal Skin Safe impede o acesso de pessoas não autorizadas? (Integridade) *
Marcar apenas uma oval.

 Concordo

 Discordo

 Não se aplica

75. Comentários

76. 6.3 O Neonatal Skin Safe é capaz de impedir exclusão ou alteração das informações
armazenadas? (Integridade) *
Marcar apenas uma oval.

 Concordo

 Discordo

 Não se aplica

77. Comentários

78. 6.4 O Neonatal Skin Safe é capaz de identificar o autor/data e hora dos registros? (Não
repúdio) *
Marcar apenas uma oval.

 Concordo

 Discordo

 Não se aplica

79. Comentários
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Fonte: Adaptado de Sperandio (2008) e Oliveira e Peres (2015). 

 
 
 
 

Powered by

80. 6.5 O Neonatal Skin Safe é capaz de registrar o papel do enfermeiro responsável pela
realização da avaliação dentro do sistema de apoio à decisão? (Responsabilização) *
Marcar apenas uma oval.

 Concordo

 Discordo

 Não se aplica

81. Comentários

82. 6.6 O Neonatal Skin Safe utiliza um método de autenticação de forma a garantir a
irretratabilidade da autenticação? (Autenticação) *
Marcar apenas uma oval.

 Concordo

 Discordo

 Não se aplica

83. Comentários

Muito obrigada pela sua participação!
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APÊNDICE H – Carta convite – Avaliação da qualidade do software 
 
 

 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

PROGRAMA DE POS-GRADUAÇAO EM 
ENFERMAGEM – PEN/UFSC 

CURSO DE DOUTORADO EM ENFERMAGEM 
 
Carta convite ao comitê de especialistas para avaliação da qualidade 

do software 
 

Prezado (a) especialista, 
 

Meu nome é Simone Vidal Santos, sou doutoranda do 
Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da Universidade Federal 
de Santa Catarina - PEN/UFSC, tendo como orientadora a professora 
Dra. Flávia Regina Souza Ramos e como Coorientadadora a professora 
Dra. Roberta Costa.  

Em minha tese de doutorado estou desenvolvendo 
um software de apoio à decisão do enfermeiro na prevenção de lesão de 
pele do recém-nascido internado, trata-se de um aplicativo 
para smartphone compatível com as plataformas iOSâ e Androidâ. A 
pesquisa apresenta uma etapa de avaliação da qualidade técnica do 
aplicativo móvel de acordo com o modelo de Qualidade do Produto da 
Norma ISO/IEC 25010-2011. 

Considerando a sua expertise no tema, gostaríamos 
de convidá-lo para fazer parte desta etapa do estudo, compondo o comitê 
de avaliação da qualidade técnica do aplicativo móvel.  

Para realizar a avaliação você deverá utilizar o aplicativo 
móvel e preencher o formulário de avaliação da qualidade conforme 
orientações que lhe serão encaminhadas via endereço eletrônico. 
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Caso aceite compor o Comitê de Avaliação da Qualidade do 
Software, você assume o compromisso de manter confidencialidade e 
sigilo sobre todas as informações relacionadas à esta pesquisa. 
Enviaremos o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), as 
orientações para download e para uso do software, dois estudos de caso 
e o link para acesso ao instrumento de validação.  

Informamos que o tempo aproximado para a realização de 
todo o processo de avaliação poderá variar de 30 a 60 minutos. 
Solicitamos que o formulário seja finalizado no prazo de 7 dias, a 
contar da data seguinte à disponibilização do link para acesso. 

Acreditamos que este aplicativo trará grandes contribuições 
para a enfermagem neonatal e gostaríamos muito de contar com sua 
valorosa experiência. 

 
Informações importantes:  
Em caso de dúvidas ou qualquer outra dificuldade relacionada a esta 
pesquisa você deverá entrar em contato com: Simone Vidal Santos 
(pesquisadora responsável) - Telefone: (48) 9999-9999 – Email: 
simonevidal75@gmail.com  

 
Agradecemos antecipadamente. Atenciosamente, 
 
Dda Simone Vidal Santos (pesquisadora) 
Dra Flávia Regina Souza Ramos (orientadora) 
Dra Roberta Costa (Coorientadora) 
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APÊNDICE I – Termo de Consentimento Livre Esclarecido – Comitê 
de Avaliação da Qualidade do Software 

 
 

 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

PROGRAMA DE POS-GRADUAÇAO EM 
ENFERMAGEM – PEN/UFSC 

CURSO DE DOUTORADO EM ENFERMAGEM 
CAMPUS REITOR JOÃO DAVID FERREIRA LIMA – 

TRINDADE - CEP: 88040-900 – FLORIANÓPOLIS – SANTA 
CATARINA. Telefone: (48) 3721-4910 

__________________________________________________________ 
 

Termo de Consentimento Livre Esclarecido (TCLE) – 
Comitê de Avaliação da Qualidade do Software 

 
Eu, Simone Vidal Santos, aluna do Curso de Doutorado do 

Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da Universidade Federal 
de Santa Catarina – PEN/UFSC, juntamente com minha orientadora 
Professora Flávia Regina Souza Ramos e com minha coorientadora 
Professora Roberta Costa, estamos convidando-o(a) para participar da 
pesquisa intitulada: “Aplicativo móvel de apoio à decisão de 
enfermeiros na prevenção de lesões de pele em recém-nascidos 
internados”. 

Esta pesquisa está associada ao meu projeto de tese de doutorado 
em Enfermagem do PEN/UFSC e recebeu aprovação do Comitê de Ética 
em Pesquisa com Seres Humanos da UFSC (CEPSH/UFSC), de acordo 
com a resolução 466/2012 que normatiza e regulamenta as pesquisas 
envolvendo seres humanos e garante o anonimato, a confidencialidade e 
o direito de voluntariedade, sem riscos a sua vida ou agravos à sua 
saúde. 

A pesquisa tem como objetivo geral:  
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• Desenvolver e avaliar a qualidade de um aplicativo móvel de 

apoio à decisão clinica do enfermeiro acerca da prevenção de 
lesões de pele em recém-nascidos internados em unidade 
neonatal.  

 
A pesquisa tem como objetivos específicos: 
 

• Identificar as evidências científicas sobre prevenção de lesão de 
pele em RN, a partir das publicações em periódicos científicos 
dos últimos cinco anos; 

• Determinar a validade de conteúdo de domínios, itens e 
intervenções de enfermagem para prevenir lesão de pele em 
RN;  

• Desenvolver um aplicativo móvel de apoio à decisão clínica do 
enfermeiro para a prevenção de lesões de pele em recém-
nascidos internados em unidade neonatal; 

• Avaliar a qualidade técnica do aplicativo móvel de acordo com 
o modelo de Qualidade do Produto da Norma ISO/IEC 25010-
2011. 

 
Sua colaboração implicará na participação na quarta etapa da 

pesquisa, que tem como objetivo: avaliar a qualidade técnica do 
aplicativo móvel de acordo com o modelo de Qualidade do Produto da 
Norma ISO/IEC 25010-2011. 

 
Sua participação nesta pesquisa consistirá em:  
 

1. Baixar o aplicativo móvel a partir do link que será 
informado em um documento explicativo;  

2. Executar o aplicativo móvel;  
3. Alimentar o sistema com os dois (2) estudos de caso 

fornecidos pela pesquisadora (1 avaliação por vez);  
4. Verificar atentamente o funcionamento do software e 

os dados que surgem durante sua utilização;  
5. Preencher o formulário de avaliação do software 

conforme orientação que consta no documento 
explicativo;  

6. Finalizar o processo de avaliação no prazo de 7 dias.  
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O caminho metodológico escolhido é a pesquisa metodológica, 
pelo fato de que o estudo trata de desenvolvimento de instrumentos de 
inovação tecnológica. O período de coleta de dados será de dezembro de 
2018 a janeiro de 2019. 

Para atuarem como participantes neste estudo serão convidados 
24 profissionais, que irão compor o comitê de avaliação da qualidade do 
software, sendo divididos em dois grupos: especialistas em TI e 
enfermeiros assistenciais e/ou docentes e/ou estomaterapeutas com 
experiência no cuidado ao recém-nascido de risco.  

Embora não haja benefícios diretos para a sua participação nesta 
pesquisa, ela poderá oferecer a você a oportunidade de contribuir com a 
instrumentalização do enfermeiro para a prevenção de lesões de pele em 
recém-nascidos internados, colaborando ainda com a organização do 
trabalho e com a melhoria da qualidade da assistência prestada aos 
pacientes das unidades neonatais de todo o Brasil. Ademais, você estará 
contribuindo a ampliação de conhecimentos na área. 

Durante a avaliação do software você poderá sofrer certo 
inconveniente devido ao gasto de tempo necessário para o processo de 
avaliação, que poderá levar de 60 a 120 minutos. Também poderá 
ocorrer alguma dificuldade para acessar o aplicativo móvel, para 
compreender o funcionamento do software ou para compreender parte 
do conteúdo, no entanto, a pesquisadora ficará disponível para prestar 
toda a assistência necessária ou acionará uma pessoa competente para 
isso, a fim de sanar suas dúvidas e colaborar com o que você julgar 
necessário.  

Caso você tenha alguma dúvida sobre os procedimentos de coleta 
de dados, sobre o projeto ou por qualquer outro motivo relacionado a 
esta pesquisa, você poderá entrar em contato com a pesquisadora a 
qualquer momento pelo telefone: (48) 99922-9324 ou por e-mail: 
simonevidal75@gmail.com  

Sua participação não acarretará em nenhum dano de ordem física, 
emocional, psicológica, econômica, social, ética ou espiritual. 

Sua participação é totalmente voluntária e suas informações serão 
usadas exclusivamente para a pesquisa científica. Se por qualquer 
motivo você não desejar participar do estudo, não terá nenhuma 
desvantagem, coerção ou prejuízo, basta não autorizar, deixando de 
assinar este termo. Caso deseje participar, a qualquer momento você terá 
a liberdade de se recusar a responder qualquer pergunta, a desistir de 
participar e/ou retirar seu consentimento sem ter que apresentar qualquer 
justificativa. Bastando informar aos pesquisadores, sem sofrer qualquer 
penalidade. Sua recusa ou desistência não causará nenhum prejuízo 
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pessoal ou profissional. Caso desista, você poderá solicitar que todas as 
informações já fornecidas não sejam utilizadas ou publicadas. 

Todas as informações coletadas serão usadas somente NESTE 
estudo. As pesquisadoras serão as únicas que terão acesso aos dados dos 
participantes. Durante o estudo e após o seu término, todas as 
informações serão guardadas em pasta de arquivo protegido por senha 
no computador da pesquisadora principal. Somente as pesquisadoras 
terão acesso às informações. Na remota possibilidade de quebra de 
sigilo, mesmo que de forma involuntária e não intencional, as 
consequências serão tratadas nos termos da lei.  

Os resultados desta pesquisa poderão ser divulgados em eventos 
e/ou revistas científicas, no entanto, os relatórios de pesquisa mostrarão 
somente os dados obtidos com um todo, mantendo todos os seus dados 
pessoais e profissionais em completo sigilo, garantindo sua privacidade.  

Você está recebendo duas vias deste Termo de Consentimento 
Livre e Esclarecido (TCLE) com todas as páginas rubricadas e assinadas 
pelas pesquisadoras deste estudo. Ao aceitar participar da pesquisa, você 
será convidado(a) a assinar e rubricar todas páginas e assinar as duas 
vias deste documento. Guarde cuidadosamente a sua via, pois este 
documento contém informações de contato com as pesquisadoras e 
resguarda seus direitos como participante da pesquisa. Lembre-se que 
mesmo depois da assinatura deste TCLE, você terá liberdade para 
desistir da pesquisa em qualquer momento. Solicitamos gentilmente que 
a segunda via deste TCLE seja enviada por correio postal para o 
endereço da pesquisadora principal, através do envelope preenchido e 
selado que você recebeu juntamente com este documento: Rua Senador 
Mafra, 236 – Santo Antônio de Lisboa – Florianópolis – SC. CEP: 
88050-420).  

Você não terá nenhuma despesa extra ao participar desta pesquisa 
e, de acordo com a legislação brasileira, você não poderá ter qualquer 
compensação financeira, no entanto, caso ocorra algum dano material ou 
imaterial comprovadamente vinculado a sua participação nesta pesquisa, 
alheio à nossa vontade, estaremos disponíveis para eventuais 
ressarcimentos/indenizações. 

 
As pesquisadoras se comprometem a conduzir a pesquisa 

cumprindo as determinações das Resoluções nº 466/12 de 12/06/2012 e 
nº 510/16 de 07/04/2016 do Conselho Nacional de Saúde, que tratam 
dos preceitos éticos e da proteção dos participantes da pesquisa, 
respeitando-se os princípios éticos de justiça, respeito à dignidade 
humana, beneficência e não maleficência. Todos os procedimentos da 
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pesquisa não trarão qualquer risco à sua vida e a sua saúde, mas 
esperamos que propiciem benefícios em função das trocas de 
informações a serem realizadas. 

Caso você tenha alguma dúvida, necessite de esclarecimentos em 
relação à pesquisa ou deseje desistir de participar da mesma, poderá 
entrar em contato com qualquer uma das pesquisadoras através dos 
telefones, e-mails ou endereços abaixo relacionados:  

• Simone Vidal Santos – Rua Mafra, 23 – Santo Antônio de 
Lisboa – Florianópolis/SC – CEP: 88000-000 - Telefone: (48) 
99999-9999 – E-mail: simonevidal75@gmail.com 

• Flávia Regina Souza Ramos – Campus Reitor João David 
Ferreira Lima – Centro de Ciências da Saúde – Bloco I – Sala 
308 – 3º andar - Trindade – Florianópolis/SC - CEP: 88000-000 
–- Telefone (48) 99999-9999 – E-mail: flavia.ramos@ufsc.br 

• Roberta Costa - Campus Reitor João David Ferreira Lima – 
Centro de Ciências da Saúde – Bloco I – Sala 206 – 2º andar - 
Trindade – Florianópolis/SC - CEP: 88000-000 - Telefone: (48) 
3721-2000 – E-mail: roberta.costa@ufsc.br  

Você também poderá entrar em contato com o Comitê de Ética 
em Pesquisa com Seres Humanos: Universidade Federal de Santa 
Catarina (CEPSH/UFSC), Rua Desembargador Vitor Lima, nº 222, 
Prédio Reitoria II, 4º andar, sala 401, Trindade, Florianópolis/SC – 
88040-400. Telefone: 3721-6094. E-mail: cep.propesq@contato.ufsc.br 
__________________________________________________________ 

Eu,__________________________________________________
portador (a) da carteira de identidade, RG nº ________________, em 
pleno vigor de minhas faculdades mentais, li este documento e obtive 
das pesquisadoras todas as informações que julguei necessárias para 
me sentir esclarecido(a) e optar por livre e espontânea vontade 
participar da pesquisa intitulada: “Aplicativo móvel de apoio à decisão 
de enfermeiros na prevenção de lesões de pele em recém-nascidos 
internados”. 

Declaro estar ciente do inteiro teor deste TERMO DE 
CONSENTIMENTO e estou de acordo em participar da pesquisa 
proposta de forma voluntária, sabendo que dela poderei desistir a 
qualquer momento, sem sofrer qualquer punição ou constrangimento.  

Estou ciente do compromisso das pesquisadoras em utilizar as 
informações somente para esta pesquisa, em manter minha identidade 
em sigilo e de que todas as informações obtidas nesta pesquisa serão 
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confidenciais. Tenho clareza de que os procedimentos da pesquisa não 
trarão qualquer risco à minha vida e à minha saúde e que a 
participação no estudo não implicará em nenhum ônus, bem como não 
será pago nenhuma remuneração pela minha participação.  

Autorizo as pesquisadoras a utilizarem os resultados desta 
pesquisa para divulgação em trabalhos no meio acadêmico e em 
publicações científicas. Estou ciente que poderei avaliar o software e 
responder o formulário de avaliação em local e horário que melhor me 
convier, dentro das minhas possibilidades, tendo a liberdade de 
responder ou não aos questionamentos. Fui esclarecida (o) sobre a 
pesquisa.  

Compreendo que não terei benefício direto e imediato como 
resultado de minha participação, mas que ela poderá me oferecer a 
oportunidade de contribuir com a instrumentalização do enfermeiro 
para a prevenção de lesões de pele em recém-nascidos internados, 
colaborando ainda com a organização do trabalho e com a melhoria da 
qualidade da assistência prestada aos pacientes das unidades neonatais 
de todo o Brasil.  

Desta forma, assino o presente em 2 vias (Favor preencher este 
Termo de Consentimento Livre Esclarecido e enviá-lo para o endereço 
da pesquisadora principal através do envelope preenchido e selado que 
você recebeu juntamente com este documento: Rua Mafra, 23 – Santo 
Antônio de Lisboa – Florianópolis – SC. CEP: 88000-000). 

 
 

_____________________, ________de _______________ de 201__. 
 
 
Assinatura do Participante: ___________________________________ 
 
 
Desde já agradecemos!    
                                               
___________________________            _________________________                          
Profª Dra. Flávia R. Souza Ramos                  Profª Dra. Roberta Costa  
               Orientadora                                                Coorientadora                       

         ____________________________________ 
Enfermeira Simone Vidal Santos 

                                        Doutoranda 
                                Celular (48) 99999-9999 
                          E-mail: simonevidal75@gmail.com 
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Notas:  
 
O presente Termo será impresso em duas vias e enviadas ao participante 
da pesquisa. Todas as vias deverão ter suas páginas rubricadas e a última 
folha assinada pelas pesquisadoras e pelo participante da pesquisa. Uma 
via ficará à guarda das pesquisadoras e a outra via deverá ficar em posse 
do participante da pesquisa. 
 
Este protocolo de pesquisa foi aprovado pelo CEPSH/UFSC e atende a 
Resolução 466/2012 e suas complementares.  
 
Contato CEPSH/UFSC: Universidade Federal de Santa Catarina, Rua 
Desembargador Vitor Lima, nº 222, Prédio Reitoria II, 4º andar, sala 
401, Trindade, Florianópolis/SC – 88040-400. Telefone: 3721-6094. E-
mail: cep.propesq@contato.ufsc.br 
 
Os dados dos participantes serão mantidos em sigilo. O anonimato será 
garantido através do uso de códigos. A coleta de dados somente será 
iniciada após a obtenção por escrito deste TCLE, garantindo que o 
participante está ciente dos objetivos da pesquisa, do protocolo de 
pesquisa, da liberdade de participação, do direito de se recusar a 
participar ou de se retirar da pesquisa em qualquer momento, além da 
garantia de confidencialidade das informações e do anonimato. 
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APÊNDICE J – Documento explicativo – Enfermeiros 
 

 
 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 
PROGRAMA DE POS-GRADUAÇAO EM 

ENFERMAGEM – PEN/UFSC 
CURSO DE DOUTORADO EM ENFERMAGEM 

 
 

Orientações para avaliar a qualidade do Aplicativo Móvel 
 

Prezado (a) especialista, 
 
Você aceitou participar do estudo intitulado: “Aplicativo 

móvel de apoio à decisão de enfermeiros na prevenção de lesões de 
pele em recém-nascidos internados”. O mesmo refere-se à Tese de 
Doutorado em Enfermagem do Programa de Pós-Graduação em 
Enfermagem da Universidade Federal de Santa Catarina – PEN/UFSC.  

Esta etapa, na qual você aceitou participar, tem como 
objetivo: Avaliar a Qualidade de Produto conforme a norma ISO/IEC 
25010 – System and software engineering – (SQuaRE) – System and 
software quality models (2011).  Este modelo de Qualidade de Produto 
identifica oito Características de qualidade, que são subdivididos em 
Subcaracterísticas, conforme descritas a seguir:  
Sua participação consiste na avaliação de um aplicativo para 
dispositivos móveis (smartphones e tablets) compatível com as 
plataformas iOSâ e Androidâ, que tem como objetivo auxiliar o 
enfermeiro na prevenção de lesão de pele do recém-nascido internado 
em unidade neonatal. 
Todas as intervenções de enfermagem que constam no software foram 
validadas por comitê de especialistas. Você deverá avaliar a qualidade 
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técnica do aplicativo móvel de acordo com o modelo de Qualidade do 
Produto da Norma ISO/IEC 25010-2011. 
O Modelo de Qualidade de Produto identifica oito Características de 
qualidade, que são subdivididos em Subcaracterísticas. Você deverá 
avaliar seis, conforme descritas a seguir:  

 
1. Adequação funcional: representa o grau em que o produto ou 

sistema oferece funções que atendem às necessidades declaradas 
e implícitas quando utilizadas sob as condições especificas. 
Engloba como Subcaracterísticas: integridade funcional, correção 
funcional e aptidão funcional.  
 

2. Eficiência de desempenho: representa o desempenho relativo à 
quantidade de recursos utilizados em condições estabelecidas. 
Subcaracterísticas: tempo, recursos e capacidade. 
 

3. Compatibilidade: “grau em que um produto, sistema ou 
componente pode trocar informações com outros produtos, 
sistemas ou componentes, e/ou executar as funções necessárias, 
ao mesmo tempo em que compartilha o mesmo ambiente de 
hardware ou software”. Subcaracterísticas: coexistência e 
interoperabilidade. 
 

4. Usabilidade: “grau em que um produto ou sistema pode ser usado 
por um determinado usuário para atingir metas especificas com 
eficácia, eficiência e satisfação em um contexto de uso 
específico”. Subcaracterísticas: reconhecimento de adequação, 
apreensibilidade, operabilidade, proteção contra erro, estética de 
interface de usuário e acessibilidade. 
 

5. Confiabilidade: “grau em que um sistema, produto ou 
componente executa funções especificas em condições 
especificas por um período de tempo específico”. 
Subcaracterísticas: maturidade, disponibilidade, tolerância a 
falhas e recuperabilidade. 
 

6. Segurança: grau em que um produto ou sistema protege 
informações e dados e controla o acesso de pessoas, produtos ou 
sistemas aos dados adequados, de acordo com os tipos e níveis de 
autorização. Subcaracterísticas: confidencialidade, integridade, 
não repúdio, responsabilização e autenticação. 
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Sua participação nesta pesquisa consistirá em:  

• Baixar o aplicativo móvel;  
• Executar o aplicativo realizando seu cadastro com: nome, número do 

Conselho Regional de Enfermagem (COREN), Estado e senha de 
acesso; 

• Alimentar o sistema com os dois estudos de caso fornecidos pela 
pesquisadora (1 avaliação de cada vez);  

• Verificar atentamente o funcionamento do software e os dados que 
surgem durante sua utilização;  

• Acessar e preencher o formulário online (Google Form) de avaliação do 
software no link: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScVGJp9ZMRSc5oilADru
B_BSCb40ltF-g2EOXgdJVpkTCpnug/viewform?usp=sf_link  

• Durante o processo de preenchimento do formulário de avaliação, você 
deverá responder, conforme a Subcaracterística de qualidade avaliada: 
Concordo (C), Discordo (D) ou Não se Aplica (NA) ao software em 
questão; você também poderá colocar comentários e sugestões para o 
aperfeiçoamento do software. 

• Finalizar o processo de avaliação do software e o preenchimento do 
formulário de avaliação no prazo de 7 dias.  
 
O tempo para a realização de todo o processo será de aproximadamente 
60 minutos. Solicitamos que o formulário seja finalizado no prazo de 
7 dias. 
 
Informações importantes: Em caso de dúvidas ou qualquer outra 
dificuldade relacionada a esta pesquisa você deverá entrar em contato 
com: Simone Vidal Santos (pesquisadora responsável) - Telefone: 48 
9999-9999 – Email: simonevidal75@gmail.com  
 
Muito obrigada pela colaboração! 
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APÊNDICE K – Documento explicativo – TI 
 

 
 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 
PROGRAMA DE POS-GRADUAÇAO EM 

ENFERMAGEM – PEN/UFSC 
CURSO DE DOUTORADO EM ENFERMAGEM 

 
 

Orientações para avaliar a qualidade do Aplicativo Móvel 
 

Prezado (a) especialista, 
 
Você aceitou participar do estudo intitulado: “Aplicativo 

móvel de apoio à decisão de enfermeiros na prevenção de lesões de 
pele em recém-nascidos internados”. O mesmo refere-se à Tese de 
Doutorado em Enfermagem do Programa de Pós-Graduação em 
Enfermagem da Universidade Federal de Santa Catarina – PEN/UFSC.  

Esta etapa, na qual você aceitou participar, tem como 
objetivo: Avaliar a Qualidade de Produto conforme a norma ISO/IEC 
25010 – System and software engineering – (SQuaRE) – System and 
software quality models (2011).  Este modelo de Qualidade de Produto 
identifica oito Características de qualidade, que são subdivididos em 
Subcaracterísticas, conforme descritas a seguir:  

Sua participação consiste na avaliação de um aplicativo para 
dispositivos móveis (smartphones e tablets) compatível com as 
plataformas iOSâ e Androidâ, que tem como objetivo auxiliar o 
enfermeiro na prevenção de lesão de pele do recém-nascido internado 
em unidade neonatal. 

Todas as intervenções de enfermagem que constam no 
software foram validadas por comitê de especialistas. Você deverá 
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avaliar a qualidade técnica do aplicativo móvel de acordo com o modelo 
de Qualidade do Produto da Norma ISO/IEC 25010-2011. 

O Modelo de Qualidade de Produto identifica oito 
Características de qualidade, que são subdivididos em 
Subcaracterísticas. Você deverá avaliar seis, conforme descritas a 
seguir:  

 
7. Adequação funcional: representa o grau em que o produto ou 

sistema oferece funções que atendem às necessidades declaradas 
e implícitas quando utilizadas sob as condições especificas. 
Engloba como Subcaracterísticas: integridade funcional, correção 
funcional e aptidão funcional.  
 

8. Eficiência de desempenho: representa o desempenho relativo à 
quantidade de recursos utilizados em condições estabelecidas. 
Subcaracterísticas: tempo, recursos e capacidade. 
 

9. Compatibilidade: “grau em que um produto, sistema ou 
componente pode trocar informações com outros produtos, 
sistemas ou componentes, e/ou executar as funções necessárias, 
ao mesmo tempo em que compartilha o mesmo ambiente de 
hardware ou software”. Subcaracterísticas: coexistência e 
interoperabilidade. 
 

10. Usabilidade: “grau em que um produto ou sistema pode ser usado 
por um determinado usuário para atingir metas especificas com 
eficácia, eficiência e satisfação em um contexto de uso 
específico”. Subcaracterísticas: reconhecimento de adequação, 
apreensibilidade, operabilidade, proteção contra erro, estética de 
interface de usuário e acessibilidade. 
 

11. Confiabilidade: “grau em que um sistema, produto ou 
componente executa funções especificas em condições 
especificas por um período de tempo específico”. 
Subcaracterísticas: maturidade, disponibilidade, tolerância a 
falhas e recuperabilidade. 
 

12. Segurança: grau em que um produto ou sistema protege 
informações e dados e controla o acesso de pessoas, produtos ou 
sistemas aos dados adequados, de acordo com os tipos e níveis de 
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autorização. Subcaracterísticas: confidencialidade, integridade, 
não repúdio, responsabilização e autenticação. 

 
Sua participação nesta pesquisa consistirá em:  

• Baixar o aplicativo móvel;  
• Executar o aplicativo móvel realizando seu cadastro com: nome, um 

número fictício do Conselho Regional de Enfermagem (COREN), 
Estado e senha de acesso; 

• Alimentar o sistema com os dois estudos de caso fornecidos pela 
pesquisadora (1 avaliação de cada vez);  

• Verificar atentamente o funcionamento do software e os dados que 
surgem durante sua utilização;  

7. Acessar e preencher o formulário online (Google Form) de avaliação do 
software no link: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScVGKeRZ9WLK301Gee6
rc_8xMwACFJBhPU-2N59UoiJCX8njA/viewform?usp=sf_link  

• Durante o processo de preenchimento do formulário de avaliação, você 
deverá responder, conforme a Subcaracterística de qualidade avaliada: 
Concordo (C), Discordo (D) ou Não se Aplica (NA) ao software em 
questão; você também poderá colocar comentários e sugestões para o 
aperfeiçoamento do software. 

• Finalizar o processo de avaliação do software e o preenchimento do 
formulário de avaliação no prazo de 7 dias.  
 
O tempo para a realização de todo o processo será de aproximadamente 
60 minutos. Solicitamos que o formulário seja finalizado no prazo de 
7 dias. 
 
Informações importantes: Em caso de dúvidas ou qualquer outra 
dificuldade relacionada a esta pesquisa você deverá entrar em contato 
com: Simone Vidal Santos (pesquisadora responsável) - Telefone: 48 
9999-9999 – Email: simonevidal75@gmail.com  
 
Muito obrigada pela colaboração! 
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APÊNDICE L – Estudo de Caso – enfermeiros 
 
 

 
 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 
PROGRAMA DE POS-GRADUAÇAO EM 

ENFERMAGEM – PEN/UFSC 
CURSO DE DOUTORADO EM ENFERMAGEM 

 
 

Estudos de caso – Enfermeiros 
 
Prezado avaliador(a), 
Para iniciar o teste do Aplicativo siga os passos a seguir:  
 
1 - Abra o aplicativo “Neonatal Skin Safe (NSS)”.  
2 - Faça o seu cadastro preenchendo: 
Seu nome completo:  
Número do COREN 
Estado:  
Senha de sua escolha: 
3 - No canto superior da tela você pode acessar as opções “Bem-vindo 
ao NSC”, “A pele do recém-nascido e o cuidado na unidade neonatal”, 
“Pacientes”, “Ajuda”, “Sobre”, “Referências” e “Sair”:  

• Bem-vindo ao NSS: você tem acesso ao texto de boas vindas e 
algumas informações sobre a construção do aplicativo; 

• A pele do RN e o cuidado neonatal: acesso as informações 
sobre a anatomia, fisiologia e as condições da assistência que 
podem colocar em risco a integridade da pele do recém-nascido; 

• Pacientes: você tem acesso a lista de pacientes e cadastrar 
novos; 
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• Ajuda: você tem acesso ao o fluxograma de navegação do 
aplicativo;  

• Sobre: você tem acesso as informações técnicas e contato dos 
desenvolvedores do aplicativo.  

• Referências: você tem acesso a todas as referências 
mencionadas nos textos do aplicativo. As referencias que 
contem DOI possibilitam o acesso ao artigo online. 

• Sair: você pode sair do aplicativo. 
4 – Você também tem acesso as opções a seguir: 

• Apagar os dados e registros de pacientes; 
• Buscar paciente por: número do registro, iniciais do nome do 

RN ou iniciais do nome da mãe.  
5 – Sempre que você cadastrar um paciente, os dados dele ficarão salvos 
no seu dispositivo. Para cadastrar um novo paciente você deverá clicar 
sobre o ícone ( + ). 
6 - Para reavaliar um paciente já cadastrado você deverá clicar sobre o 
os dados do paciente na lista, logo clicar em “dados” onde você 
consegue visualizar as informações atualizadas, o gráfico de peso e 
gráfico com os escores da Escala de Condição da pele do RN.   
7 – para cadastrar um novo peso, clique em “pesagem” e no ícone ( + ). 
8 – para iniciar uma avaliação, clique em “avaliação” e no ícone ( + ). 
9 – Você também poderá acessar fotos, orientações para avaliação e 
justificativa para as intervenções de enfermagem clicando nos ícones:   

 

      
 
Ao finalizar a avaliação o software vai gerar a lista de diagnósticos e 
intervenções de enfermagem para prevenir lesão de pele no recém-
nascido avaliado neste estudo de caso. Você pode “Excluir ou incluir 
intervenções” manualmente.  
Ao clicar no link “Plano de cuidados” o software deve gerar um 
documento com os diagnósticos e as intervenções confirmadas. Você 
pode salvar o documento em pdf, enviar por e-mail, enviar para drive 
e/ou imprimi-lo para anexar ao prontuário do paciente avaliado.  
Quando terminar a avaliação indicada acima, você pode retornar ao 
inicio e simular outras situações, se for o seu desejo.  
Não se esqueça de responder o Instrumento de avaliação sobre o 
aplicativo acessando o link:  
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScVGJp9ZMRSc5oilADru
B_BSCb40ltF-g2EOXgdJVpkTCpnug/viewform?usp=sf_link  
 

Simulação 1  
 
Identificação do recém-nascido (número do prontuário): 12345.  
Nome do Recém-nascido (iniciais): JA 
Nome da mãe (iniciais): MSC. 
Data de nascimento: 20/12/2018 
Hora do nascimento: 10h45min. 
Idade Gestacional ao nascimento em semanas: 28 semanas  
Idade Gestacional ao nascimento em dias adicionais: 3 dias 
Peso de nascimento: 945 gramas. 
Recém-nascido NÃO exposto ao vírus da hepatite ou HIV. 
 
Clique sobre os dados do paciente 
Faça uma pesagem: Pesagem atual: 800 gramas 
Retorne a tela anterior e inicie uma avaliação conforme os dados a 
seguir: 
 
Recém-nascido apresenta pele normal, sem sinais de secura, eritema ou 
ruptura/lesão. Encontra-se sonolento a maior parte do tempo, em 
ventilação invasiva, com Tubo Oro Traqueal (TOT), está hidratado e 
sem edemas. Mantém Cateter Oro Gástrico (COG), por onde recebe 
dieta trófica (Leite Materno 2 ml de 3/3 horas), por gavagem. 
Temperatura axilar variando entre 36,5 e 36,8ºC. Está em incubadora de 
paredes duplas. Mantém cateter umbilical arterial para coleta de exames 
e cateter umbilical venoso (ambos inseridos no dia 20/12/2018), por 
onde recebe Nutrição Parenteral (NP) com Osmolaridade = 1200 
(mOsm/L). Coto umbilical presente, cateterizado (cateter venoso e 
arterial). Com monitorização contínua de temperatura corporal e 
oximetria de pulso, além de pressão não invasiva a cada 3 horas. Está 
com Cateter urinário de Foley (cateter vesical de demora) para 
drenagem de urina e controle rigoroso de diurese. Evacuações em fralda 
e sem anormalidades.  
 

Simulação 2  
 
Identificação do recém-nascido (número do prontuário): 32156.  
Nome do Recém-nascido (iniciais): MA 
Nome da mãe (iniciais): ALV 
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Data de nascimento: 14/12/2018 
Hora do nascimento: 07h15min. 
Idade Gestacional ao nascimento em semanas: 33 semanas. 
Idade Gestacional ao nascimento em dias adicionais: 2 dias 
Peso de nascimento:  1.850 gramas. 
Recém-nascido NÃO exposto ao vírus do HIV. 
 
Clique sobre os dados do paciente 
Faça uma pesagem: Pesagem atual: 1920 gramas 
Retorne a tela anterior e inicie uma avaliação conforme os dados a 
seguir: 
 
Recém-nascido apresenta pele seca, com descamação visível nos 
membros superiores e inferiores, com eritema visível em menos de 50% 
da superfície corporal, sem sinais de ruptura/lesão. Encontra-se alerta, 
porém pouco ativo, em ventilação não invasiva por Continuous Positive 
Airway Pressure (CPAP) nasal. Está hidratado e não apresente edemas. 
Mantém Cateter Nasogástrico (CNG), por onde recebe dieta (Pré-Nan 
15 ml de 3/3 horas), por gavagem. Temperatura axilar variando entre 
36,5 e 37ºC. Está em berço de calor radiante. Mantém Cateter Central de 
Inserção Periférica (PICC) inserido no Membro Superior Direito no dia 
18/12/2018, por onde recebe Nutrição Parenteral Parcial (NPP). 
Também está em uso de antibiótico endovenoso de forma intermitente 
(Ampicilina de 12 em 12 horas e Gentamicina a cada 24 horas). Coto 
umbilical ausente. Com monitor de oximetria de pulso. Diurese e 
evacuações em fralda e sem anormalidades. Encontra-se sob fototerapia 
simples. 
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APÊNDICE M – Estudo de Caso – TI 
 
 

 
 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 
PROGRAMA DE POS-GRADUAÇAO EM 

ENFERMAGEM – PEN/UFSC 
CURSO DE DOUTORADO EM ENFERMAGEM 

 
 

Estudos de caso – TI 
 
Prezado avaliador(a), 
Para iniciar o teste do Aplicativo siga os passos a seguir:  
 
1 - Abra o aplicativo “Neonatal Skin Safe (NSS)”.  
2 - Faça o seu cadastro preenchendo: 
Seu nome completo:  
Número do COREN (colocar um número fictício – 6 dígitos) 
Estado:  
Senha de sua escolha: 
3 - No canto superior da tela você pode acessar as opções “Bem-vindo 
ao NSC”, “A pele do recém-nascido e o cuidado na unidade neonatal”, 
“Pacientes”, “Ajuda”, “Sobre”, “Referências” e “Sair”:  

• Bem-vindo ao NSS: você tem acesso ao texto de boas vindas e 
algumas informações sobre a construção do aplicativo; 

• A pele do RN e o cuidado neonatal: acesso as informações 
sobre a anatomia, fisiologia e as condições da assistência que 
podem colocar em risco a integridade da pele do recém-nascido; 

• Pacientes: você tem acesso a lista de pacientes e cadastrar 
novos; 
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• Ajuda: você tem acesso ao o fluxograma de navegação do 
aplicativo;  

• Sobre: você tem acesso as informações técnicas e contato dos 
desenvolvedores do aplicativo.  

• Referências: você tem acesso a todas as referências 
mencionadas nos textos do aplicativo. As referencias que 
contem DOI possibilitam o acesso ao artigo online. 

• Sair: você pode sair do aplicativo. 
4 – Você também tem acesso as opções a seguir: 

• Apagar os dados e registros de pacientes; 
• Buscar paciente por: número do registro, iniciais do nome do 

RN ou iniciais do nome da mãe.  
5 – Sempre que você cadastrar um paciente, os dados dele ficarão salvos 
no seu dispositivo. Para cadastrar um novo paciente você deverá clicar 
sobre o ícone ( + ). 
6 - Para reavaliar um paciente já cadastrado você deverá clicar sobre o 
os dados do paciente na lista, logo clicar em “dados” onde você 
consegue visualizar as informações atualizadas, o gráfico de peso e 
gráfico com os escores da Escala de Condição da pele do RN.   
7 – para cadastrar um novo peso, clique em “pesagem” e no ícone ( + ). 
8 – para iniciar uma avaliação, clique em “avaliação” e no ícone ( + ). 
9 – Você também poderá acessar fotos, orientações para avaliação e 
justificativa para as intervenções de enfermagem clicando nos ícones:   

 

      
 

Ao finalizar a avaliação o software vai gerar a lista de diagnósticos e 
intervenções de enfermagem para prevenir lesão de pele no recém-
nascido avaliado neste estudo de caso. Você pode “Excluir ou incluir 
intervenções” manualmente.  
Ao clicar no link “Plano de cuidados” o software deve gerar um 
documento com os diagnósticos e as intervenções confirmadas. Você 
pode salvar o documento em pdf, enviar por e-mail, enviar para drive 
e/ou imprimi-lo para anexar ao prontuário do paciente avaliado.  
Quando terminar a avaliação indicada, você pode retornar ao inicio e 
simular outras situações, se desejar.  
Não se esqueça de responder o Instrumento de avaliação sobre o 
aplicativo acessando o link:  
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScVGKeRZ9WLK301Gee6
rc_8xMwACFJBhPU-2N59UoiJCX8njA/viewform?usp=sf_link   
 

Simulação 1  
Identificação do recém-nascido (número do prontuário): 12345.  
Nome do Recém-nascido (iniciais): JA 
Nome da mãe (iniciais): MSC. 
Data de nascimento: 21/12/2018 
Hora do nascimento: 10h45min. 
Idade Gestacional ao nascimento em semanas: 28 semanas  
Idade Gestacional ao nascimento em dias adicionais: 3 dias 
Peso de nascimento: 945 gramas. 
Recém-nascido NÃO exposto ao vírus da hepatite ou HIV. 
 
Clique sobre os dados do paciente 
Faça uma pesagem: Pesagem atual: 800 gramas 
Retorne a tela anterior e inicie uma avaliação conforme os dados a 
seguir: 
 
Módulo 1 – Clicar: (1) Pele normal, nenhum sinal de pele seca; (2) Não 
há evidência de eritema; (3) Nenhuma visível. 
Módulo 2 – Clicar: sonolento a maior parte do tempo 
Módulo 3 – clicar: ventilação invasiva, Tubo Orotraqueal (TOT) ou 
Nasotraqueal. 
Módulo 4 – clicar: (6) hidratado e (7) sem presença 
Módulo 5 – clicar: Uso de cateter/sonda orogástrica ou Orojejunal; 
Módulo 6 – clicar: Mantem adequadamente a temperatura corporal 
entre 36,5 e 37,5ºC 
Módulo 7 – clicar: Incubadora de paredes duplas 
Módulo 8 – clicar: cateter umbilical arterial; cateter umbilical venoso / 
inserção de ambos: 21/12/2018 
Módulo 9 – clicar: Agente hiperosmolar 
Módulo 10 – clicar: Coto umbilical presente 
Módulo 11 – clicar: Sensor de temperatura corporal; oximetria de pulso 
e pressão não invasiva (PNI) 
Módulo 12 – clicar: cateter vesical de demora 
Módulo 13 – clicar: Evacuação normal em fralda 
Módulo 14 – clicar: Nenhum 
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Simulação 2  
 
Identificação do recém-nascido (número do prontuário): 32156.  
Nome do Recém-nascido (iniciais): MA 
Nome da mãe (iniciais): ALV. 
Data de nascimento: 14/12/2018 
Hora do nascimento: 07h15min. 
Idade Gestacional ao nascimento em semanas: 33 semanas. 
Idade Gestacional ao nascimento em dias adicionais: 2 dias 
Peso de nascimento:  1.850 gramas. 
Recém-nascido NÃO exposto ao vírus do HIV/Hepatite. 
 
Pesagem atual: 1920 gramas 
 
Módulo 1 – Clicar: (1) Pele seca, descamação visível; (2) eritema 
visível, < de 50% da superfície corporal; (3) Nenhuma visível. 
Módulo 2 – Clicar: alerta, porém pouco ativo 
Módulo 3 – clicar: Continuous Positive Airway Pressure (CPAP) 
Módulo 4 – clicar: (6) hidratado e (7) sem presença 
Módulo 5 – clicar: Uso de cateter/sonda nasogástrica ou nasojejunal; 
Módulo 6 – clicar: Mantem adequadamente a temperatura corporal 
entre 36,5 e 37,5ºC 
Módulo 7 – clicar: Berço de calor radiante 
Módulo 8 – clicar: Cateter Central de Inserção Periférica (PICC) / data 
de inserção de ambos: 18/12/2018 
Módulo 9 – clicar: Antibiótico e Agente hiperosmolar 
Módulo 10 – clicar: Coto umbilical ausente 
Módulo 11 – clicar: oximetria de pulso 
Módulo 12 – clicar: Diurese espontânea em fralda 
Módulo 13 – clicar: Evacuação normal em fralda 
Módulo 14 – clicar: Fototerapia simples 
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ANEXO A – Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa da UFSC 
 

 

 
 
 
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE
SANTA CATARINA - UFSC

PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP

Pesquisador:

Título da Pesquisa:

Instituição Proponente:

Versão:
CAAE:

APLICATIVO MÓVEL DE APOIO À DECISÃO DE ENFERMEIROS NA PREVENÇÃO
DE LESÕES DE PELE EM RECÉM-NASCIDOS INTERNADOS

Flavia Regina Souza Ramos

Universidade Federal de Santa Catarina

2
69500917.1.0000.0121

Área Temática:

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA

Número do Parecer: 2.229.207

DADOS DO PARECER

Trata-se de um Projeto de Doutorado do Programa de Pós Graduação em Enfermagem da UFSC intitulado
APLICATIVO MÓVEL DE APOIO À DECISÃO DE ENFERMEIROS NA PREVENÇÃO DE LESÕES DE
PELE EM RECÉM-NASCIDOS INTERNADOS
Desenho:
Estudo metodológico que propõe o desenvolvimento e avaliação da qualidade de um software de apoio à
decisão clínica do enfermeiro neonatal na prevenção de lesão de pele em recém-nascidos internados. O
foco do estudo tem abordagem quantitativa, embora alguns dados serão analisados de forma qualitativa
Hipótese:
Como hipótese deste estudo, acredita-se que um Aplicativo móvel desenvolvido para prevenção de lesão de
pele em recém-nascidos internados possui conteúdo válido e qualidade técnica para apoio à decisão clínica
de enfermeiros na unidade neonatal

Apresentação do Projeto:

Objetivo Primário Desenvolver e avaliar a qualidade de um aplicativo móvel de apoio à decisão clínica do
enfermeiro acerca da prevenção de lesões de pele de recém -nascidos internados em

Objetivo da Pesquisa:

Financiamento PróprioPatrocinador Principal:

88.040-400

(48)3721-6094 E-mail: cep.propesq@contato.ufsc.br

Endereço:
Bairro: CEP:

Telefone:

Universidade Federal de Santa Catarina, Prédio Reitoria II, R: Desembargador Vitor Lima, nº 222, sala 401
Trindade

UF: Município:SC FLORIANOPOLIS
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE
SANTA CATARINA - UFSC

Continuação do Parecer: 2.229.207

unidade neonatal
Objetivo Secundário:
Atualizar o capítulo de prevenção do “Guia de Cuidados com a pele do recém-nascido em unidade neonatal”
(SANTOS, 2014), a partir das publicações em periódicos científicos dos últimos cinco anos; Determinar a
validade de conteúdo do capítulo de prevenção atualizado do “Guia de Cuidados com a pele do recém
nascido em unidade neonatal” (SANTOS, 2014); Desenvolver um aplicativo móvel de apoio à decisão clínica
do enfermeiro para a prevenção de lesões de pele em recém-nascidos internados em unidade neonatal;
Avaliar a qualidade técnica do aplicativo móvel de acordo com o modelo de Qualidade do Produto da Norma
ISO/IEC 25010-2011

Riscos:
Como possíveis riscos pode ocorrer certo inconveniente, por parte dos participantes, em acessar o App ou
mesmo alguma dificuldade para compreender parte do conteúdo, entretanto, a pesquisadora ficará
disponível para sanar quaisquer dúvidas e colaborar no que os participantes julgarem necessário.
Benefícios:
Os participantes terão a oportunidade de contribuir com uma pesquisa que trará benefícios para os RN
internados e para a enfermagem neonatal, pois propiciará uma assistência mais qualificada, segura e atenta
aos cuidados necessários para prevenir lesões de pele. A comunidade acadêmica também se beneficiará,
uma vez que trata da produção de conhecimento e de inovação tecnológica em área com escassez de
estudos.

Avaliação dos Riscos e Benefícios:

O projeto demonstra aprofundamento teórico e metodológico com condições de ser desenvolvido na
prática.Importante para construção do conhecimento relacionado aos cuidados com a pele dos recém
nascidos

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa:

O pesquisador apresentou a documentação exigida para submissão e avaliação do CEPSH/UFSC tais
como: Relatório, Projeto, Folha de Rosto, Declaração Instituição, TCLE, Cronograma, Orçamento

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória:

Recomendamos atualizem Riscos e benefícios na PB
Recomendações:
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Continuação do Parecer: 2.229.207

Concluo indicando aprovação pois o pesquisador atendeu ás pendências indicadas pelo relator
Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações:

Considerações Finais a critério do CEP:

FLORIANOPOLIS, 21 de Agosto de 2017

Ylmar Correa Neto
(Coordenador)

Assinado por:

Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados:
Tipo Documento Arquivo Postagem Autor Situação

Informações Básicas
do Projeto

PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_P
ROJETO_925884.pdf

29/07/2017
11:47:55

Aceito

Projeto Detalhado /
Brochura
Investigador

Projeto_doutorado.pdf 29/07/2017
11:47:21

Simone Vidal Santos Aceito

Outros carta_resposta_pendencias.pdf 29/07/2017
11:45:12

Simone Vidal Santos Aceito

TCLE / Termos de
Assentimento /
Justificativa de
Ausência

TCLE_validacao_conteudo.pdf 29/07/2017
11:40:59

Simone Vidal Santos Aceito

TCLE / Termos de
Assentimento /
Justificativa de
Ausência

TCLE_avaliacao_qualidade.pdf 29/07/2017
11:40:40

Simone Vidal Santos Aceito

Folha de Rosto Folha_de_rosto.pdf 09/06/2017
09:43:45

Simone Vidal Santos Aceito

Declaração de
Instituição e
Infraestrutura

Declaracao_instituicao.pdf 05/06/2017
13:12:14

Simone Vidal Santos Aceito

Situação do Parecer:
Aprovado
Necessita Apreciação da CONEP:
Não
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