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Objetivos: relatar o andamento das atividades propostas nos objetivos específicos do 

macroprojeto de pesquisa intitulado “Estratégias para a implementação da Sistematização da 

Assistência de Enfermagem (SAE) no cuidado à mulher e à criança na perspectiva da teoria 

Transcultural de Madeleine Leininger”. A pesquisa está ancorada no seguinte objetivo: geral: 

Fortalecer a implementação da Sistematização da Assistência de Enfermagem no âmbito da 

Atenção Primária à Saúde, priorizando o cuidado materno infantil, nas Regiões oeste de Santa 

Catarina; e como objetivo específico: Elaborar instrumentos para a consulta de enfermagem à 

mulher e à criança com base nos sistemas de classificação ou taxonomias para fundamentar a 

utilização da SAE na perspectiva da Teoria Transcultural de Medeleine Leinninger. 

Metodologia: trata-se de um estudo qualitativo, do tipo Pesquisa Ação, que está sendo realizados 

nos municípios de Chapecó e Caçador no estado de Santa Catarina. São participantes deste estudo 

enfermeiros que atuam na assistência à criança na Atenção Primária à Saúde (APS) nos referidos 

municípios. A coleta de dados está ocorrendo por meio de entrevistas individuais e da realização 

de grupos focais. Para a análise dos dados será utilizada a técnica de análise de conteúdo de 

Bardin. Este projeto foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da (UDESC), com aprovação 

sob parecer nº 2.630.923. Resultados/discussões: como primeira etapa para a construção do 

projeto de pesquisa foi realizada uma Revisão Integrativa de Literatura acerca das tecnologias do 

cuidado utilizadas na atenção à saúde da criança descritas na produção científica na APS. Nesta 

revisão foram selecionados 38 estudos considerando os critérios de inclusão/exclusão e na 

questão norteadora, sendo 23 artigos na Biblioteca Virtual da Saúde, dois artigos na Pub Med, 

quatro teses e nove dissertações do Catálogo de Teses e Dissertações da CAPES. Após, iniciou-se 

a coleta dos dados com a realização das entrevistas individuais, por meio de um roteiro de 

entrevista semiestruturado com os enfermeiros que atuam no cuidado direto às crianças na APS 

nos respectivos municípios. Foram realizadas 26 entrevistas com enfermeiros. A partir das 

informações coletadas nas entrevistas estão sendo realizados os grupos focais para a construção 

do modelo de Consulta de Enfermagem (CE) à criança, com base na Classificação Internacional 

para Prática de Enfermagem (CIPE®), a qual possibilita os enfermeiros descreverem sua prática 

profissional de forma sistemática. Conclusão: Com esta pesquisa espera-se elaborar e validar um 

modelo de CE para a criança, com o intuito de subsidiar o enfermeiro na sua prática assistencial 

favorecendo sua autonomia e a resolutividade dos problemas, fortalecendo uma rotina de 
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acompanhamento do processo de saúde e doença infantil, assim como da profissão baseada nos 

pressupostos científicos 

 

 

 

 


