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RESUMO: 
Objetivo: Identificar a produção científica relacionada ao uso da Teoria da Ação Racional em 
pesquisas da área de Enfermagem.  
Método: Estudo bibliométrico, realizado com 22 artigos publicados no período de 2006-2016, 
selecionados nas bases de dados CINAHL e Scopus.  
Resultados: O ano de 2006 foi o que apresentou maior número de publicações (18,2%). Os Estados 
Unidos da América destacou-se em maior quantitativo de pesquisas (36,3%), e o periódico International 
Journal of Nursing Studies apresentou o maior fator de impacto, 3.561. Os resultados demonstram 
hegemonia das publicações em periódicos internacionais, demostrando a utilização global do modelo 
teórico em diversos contextos.  
Conclusões: Espera-se o uso deste referencial teórico nas produções científicas da área, assim como 
na difusão da sua aplicabilidade em predizer as intenções e o comportamento no contexto da saúde, 
podendo constituir-se adjuvante no favorecimento da promoção da saúde, prevenção de agravos e 
adesão terapêutica relacionadas às doenças crônicas. 
.  
Palabras clave: Teoria Social; Comportamento; Atitude; Normas sociais; Enfermagem; Bibliometria 

 
RESUMEN: 
Objetivo: Identificar una producción científica relacionada con el uso de la Teoría de la Acción 
Racional en las investigaciones del área de Enfermería.  
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Método: Estudio bibliométrico, realizado con 22 artículos publicados en el período 2006-2016, 
seleccionados en bases de datos CINAHL y Scopus.  
Resultados: Año 2006 para el que mayor número de publicaciones (18,2%). Los Estados Unidos de 
América se destacaron en el mayor cuantitativo de las investigaciones (36,3%), y en el periódico 
internacional de estudios de enfermería presentó el mayor factor de impacto, 3.561. Los resultados 
demostraron hegemonía de las publicaciones en los periódicos internacionales, mostrando una 
aplicación global del modelo teórico en diversos contextos.  
Conclusiones: Se espera el uso de este referencial teórico en las producciones científicas del área, 
así como en la difusión de su aplicabilidad en el predecir las intenciones y el comportamiento en el 
contexto de la salud, ayudando a favorecer la promoción de la salud, la prevención de problemas y 
adhesión terapéutica relacionados con las enfermedades crónicas. 

 
Palabras clave: Teoría Social; Conducta; Actitud; Normas Sociales; Enfermería; Bibliometría.  
 
ABSTRACT: 
Objective: To identify the scientific production related to the use of Rational Action Theory in nursing 
research.  
Method: This is a bibliometric study, carried out with 22 articles published in the period 2006-2016, 
selected in the CINAHL and Scopus databases.  
Results: The year with the highest number of publications (18.2%) was 2006. The United States of 
America stood out in the largest amount of research (36.3%), and the International Journal of Nursing 
Studies had the highest impact factor, 3,561. The results demonstrate hegemony of publications in 
international journals, demonstrating the global use of the theoretical model in different contexts. 
Conclusions: It is expected to use this theoretical reference in the scientific production of the area, as 
well as in the diffusion of its applicability in predicting intentions and behavior in the context of health, 
being able to be an adjuvant in the promotion of health promotion, and therapeutic adherence related to 
chronic diseases. 

 
Keywords: Social Theory; Behavior; Attitude; Social Norms; Nursing; Bibliometry. 

 
INTRODUÇÃO 

 
Os modelos teóricos têm contribuído como referenciais para estruturar o cuidado, 
adaptados às necessidades/especificidades das pessoas nos diversos contextos 
sociais e ambientais.  Os referenciais teórico-metodológicos oferecem subsídios para 
a construção do saber e da prática profissional, pois auxiliam no desenvolvimento da 
tríade, teoria, pesquisa e prática, apresentando a complexidade e multiplicidade dos 
fenômenos presentes no campo da saúde, com o objetivo de descrever, explicar, 
prever ou prescrever comportamentos humanos(1). 
 
Este estudo apresenta como foco a Theory of Reasoned Action – Teoria da Ação 
Racional (TAR), originária da psicologia social e apresentada em 1975 por Ajzen e 
Fishbein, professores e pesquisadores americanos. Este modelo teórico fundamenta-
se no ser humano enquanto espécie racional, que faz uso de modo sistemático, 
implícito ou explícito, das informações disponíveis, sejam elas completas, verídicas ou 
não, para formar a intenção comportamental. Desse modo, o comportamento humano 
está sob controle pessoal e, portanto, o indivíduo poderia mudar a sua conduta 
raciocinando sobre o que o leva a agir de determinada forma(2,3).  
 
A TAR tem sido aplicada para predizer o comportamento do indivíduo diante de 
determinada situação, bem como identificar os fatores que o determinam. A intenção 
comportamental do indivíduo é função de dois determinantes básicos: um de natureza 
pessoal (atitude) e outro de influência social (norma subjetiva). O modelo TAR, utiliza 
cinco construtos na predição do comportamento: as crenças comportamentais, a 
atitude, as crenças normativas, a norma subjetiva e a intenção comportamental(2-4).  
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A atitude é uma função daquilo que o indivíduo crê que irá acontecer ao desempenhar 
o comportamento (crenças comportamentais) e das avaliações positivas ou negativas 
que ele faz a respeito das consequências da execução desse comportamento. A 
norma subjetiva corresponde a percepção que o indivíduo possui mediante pressões 
sociais sobre ele para realizar ou não determinado comportamento (crenças 
normativas), bem como a motivação para corresponder a tais pressões(2,4-5). Já as 
intenções comportamentais são preditores diretos da realização de um 
comportamento(4).  
 
Sendo a TAR um referencial teórico cujo foco é entender e predizer o comportamento 
humano, sua aplicação pode se dar em diversas áreas de conhecimento, incluindo a 
saúde. Nesse ínterim, a enfermagem é um campo do saber em que os conhecimentos 
gerados se revertem para o cuidado das pessoas. Logo, a profissão necessita 
direcionar pesquisas que revelem fatores e causas de determinados comportamentos, 
a fim de elaborar estratégias de intervenção subsidiadas por modelos teóricos 
consistentes que favoreçam a adesão terapêutica em saúde.  
 
Um desafio para o cuidado de Enfermagem é a tentativa de modificação de 
comportamentos não saudáveis, a fim de que o indivíduo vivencie a saúde livre de 
prejuízos relacionados às doenças crônicas. Assim, a relevância do estudo se 
assenta na importância de conhecer como a Enfermagem pode utilizar-se de 
referenciais teóricos metodológicos de outras áreas do saber, enriquecendo o seu 
corpus de conhecimento, com a finalidade de incentivar o desenvolvimento de 
tecnologias do cuidado direcionadas à promoção da saúde, prevenção de agravos e 
redução do adoecimento.  
 
Considerando a relevância de modelos teórico-metodológicos para direcionamento do 
cuidado de Enfermagem no campo do ensino, pesquisa e assistência, bem como a 
necessidade de compreensão do comportamento em saúde em seus diversos 
contextos, esta investigação possuiu como questão norte: Quais as características 
das produções científicas na Enfermagem que utilizaram a Teoria da Ação Racional 
enquanto referencial teórico-metodológico? Assim, objetivou-se identificar a produção 
científica relacionada ao uso da Teoria da Ação Racional em pesquisas da área de 
Enfermagem.  
 

MÉTODO 
 
Trata-se de estudo descritivo, do tipo bibliométrico com abordagem quantitativa. A 
bibliometria é um método utilizado em diversas áreas do conhecimento, com a 
finalidade de agrupar e sintetizar resultados de pesquisas sobre um tema delimitado 
ou uma questão norteadora, de modo sistemático e ordenado, o que contribui para a 
construção e o aperfeiçoamento de conhecimento da área investigada(6).  
 
Para o levantamento dos estudos, foi realizada busca nas bases de dados eletrônicas 
CINAHL (Cumulative Index to Nursing & Allied Health Literature) e Scopus, no mês de 
janeiro de 2017. A fim de obter estudos desenvolvidos na área da Enfermagem foi 
utilizado como descritor o próprio nome da teoria, Theory of Reasoned Action, e o 
descritor controlado do vocabulário Medical Subject Heading (MeSH), Nursing, com 
interposição do operador booleano AND. Dessa forma, buscou-se, remover o maior 
número de estudos que não se adequavam a temática investigada. Optou-se por 
estabelecer limites quanto ao ano de publicação das investigações, adotando recorte 
temporal de 2006-2016, com a finalidade de identificar a literatura da última década.  
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Total de artigos 
identificados  (n=66) 

 CINAHL (n=40)  

 Scopus (n=26)  

Retirada de duplicatas 
(n=7) 

Leitura dos resumos e 
triagem dos artigos  

(n=59) 

Estudos inelegíveis 
por não atender aos 
critérios de inclusão 

(n=37) 

 Estudos elegíveis na 
síntese bibliométrica 

(n=22)  

Os critérios de inclusão foram: artigos oriundos de estudos primários com uso da TAR 
enquanto referencial teórico-metodológico, publicados em inglês, espanhol ou 
português, dentro do recorte temporal estabelecido. Excluíram-se relatos de casos, 
artigos de revisão, capítulos de livros, monografias, dissertações ou teses, 
reportagens em jornais de notícias, editoriais e textos não científicos. 
 
Os estudos obtidos foram lidos na íntegra por pares de forma a atender ao 
preenchimento do instrumento de coleta de dados. As informações colhidas passaram 
por um processo de dupla digitação em planilha do programa Microsoft Excel®, com o 
intuito de identificar inconsistências e minimizar o risco de erros. Após isso, os dados 
passaram pelo julgamento de três doutorandos do Programa de Pós-Graduação em 
Enfermagem, obtendo unanimidade quanto aos resultados obtidos, possibilitando uma 
melhor qualidade da revisão.  
 
Os artigos que não utilizaram a Teoria da Ação Racional na análise dos dados foram 
excluídos. Após a leitura criteriosa e refinamento da busca, foram selecionados 22 
artigos que compuseram a amostra (Figura 1).  

  
Figura 1: Fluxograma do processo de seleção das produções científicas 

na área de enfermagem. João Pessoa, PB, Brasil, 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           
   Fonte: Dados da pesquisa, 2017 
 
 
Após a leitura, os dados bibliométricos foram inseridos em um quadro sinóptico 
elaborado pelos autores, contendo os seguintes itens: base de dados, título da 
publicação, titulação dos autores, ano, periódico, idioma, Qualis/Capes/Brasil, fator de 
impacto, objetivos, delineamento metodológico e área de interesse do estudo. Os 
dados do estudo foram analisados através de estatística descritiva. Os resultados 
obtidos estão apresentados na forma de frequências absolutas e relativas, dispostos 
em tabela, figuras e mapa conceitual. Esse último foi elaborado através do programa 
gratuito Cmap Tools, versão 6.01.01.  
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RESULTADOS 
 
Considerando os indicadores bibliométricos quantificados nos 22 artigos 
selecionados, 15 (68,2%) estavam disponíveis na CINAHL e sete (31,8%) na Scopus. 
Com relação ao idioma, todos os estudos se apresentaram na língua inglesa.   
 
Quanto aos países que utilizaram a TAR em estudos na área da Enfermagem, 
verificou-se maior prevalência das produções nos Estados Unidos oito (36,4%), 
seguido de Israel cinco (22,7%) e Taiwan quatro (18,2%).  Houve apenas um (4,5%) 
estudo na Austrália, Brasil, Escócia, Espanha e Irlanda. 
 
Todos os estudos estavam vinculados a instituições de ensino superior, tendo o 
primeiro autor com as seguintes titulações acadêmicas: 12 (54,6%) doutores, dois 
(9%) mestres e um (4,6%) especialista; sete (31,8%) estudos não especificaram a 
titulação dos autores, inviabilizando sua classificação.   
 
A distribuição de estudos por ano revelou que 2006 concentrou o maior número de 
publicações (Figura 2).  

 

Figura 2: Distribuição dos estudos sobre TAR e Enfermagem, quanto ao ano de 
publicação, no período de 2006 a 2016. João Pessoa, PB, Brasil, 2017. 

 

 
 

         Fonte: Dados da pesquisa, 2017 
 

Em relação à distribuição dos periódicos científicos, constatou-se que todos são 
internacionais, com destaque para o International Journal of Nursing Practice. Os 
demais periódicos apresentaram apenas um estudo. Quanto ao Qualis/Capes/Brasil, 
mais da metade dos periódicos apresentaram essa estratificação, sendo classificados 
no estrato A1. Já o maior fator de impacto foi atribuído ao International Journal of 
Nursing Studies (Tabela 1). 
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Tabela 1: Distribuição dos periódicos com publicações de estudos da 
Enfermagem com o uso da TAR, segundo Qualis/Capes/Brasil e fator de 

Impacto. João Pessoa, PB, Brasil, 2017. 

 *Periódico não apresenta Qualis/CAPES/Brasil 
 Fonte: Dados da pesquisa, 2017 

 
No tocante as abordagens metodológicas utilizadas nas investigações prevaleceram 
os de abordagem quantitativa 19 (86,3%). A qualitativa foi aplicada em duas (9,1%) e 
a híbrida em uma (4,6%) produção.  Quanto aos objetivos, prevaleceram 13 (59%) 
estudos descritivos, quatro (18,2%) correlacionais, três (13,6%) quase-experimentais 
e dois (9,2%) metodológicos. No que concerne aos procedimentos para levantamento 
dos dados, verificou-se que em 18 (82%) pesquisas foram utilizados questionários. 
Em relação à técnica de coleta, quatro (18,2%) estudos realizaram entrevistas, dois 
(9,1%) fizeram uso de tecnologias de pesquisa online e um (4,5%) procedeu à técnica 
de observação.  
 
Com relação ao nível de assistência em saúde, nove (41%) trabalhos foram 
realizados na assistência primária, dois (9%) na secundária e sete (32%) na terciária. 
Em quatro (18%) estudos não foi possível identificar o nível de assistência. Adiante, 
podem ser observadas as características das produções com aplicabilidade da TAR 
na área da Enfermagem, o cenário de prática e o público-alvo das investigações 
(Figura 3). 

 
 
 
 

Periódico n Qualis Fator de 
impacto 

International Journal of Nursing Practice 2 A1 0.98 
Journal of Research in Nursing 1 * 1.638 
Perspectives in Psychiatric Care 1 * 1.0 
International Nursing Review 1 A1 1.073 
Western Journal of Nursing Research 1 * 1.090 
Journal of Obstetric, Gynecologic and 
Neonatal Nursing 

1 A1 1.024 

Journal of Advanced Nursing 1 A1 1.917 
Journal of Nursing Research 1 * 0.955 
Nursing in Critical Care 1 A1 1.113 
Journal of Professional Nursing 1 * 1.096 
Asian Nursing Research 1 * 0.849 
The Gerontologist 1 * 3.231 
Journal of Transcultural Nursing 1 A1 1.111 
Revista Latino-americana de Enfermagem 1 A1 0.623 
The Nursing Clinics of North America  1 A1 0.54 
Archives of Psychiatric Nursing 1 A1 1.217 
Decision Support Systems 1 * 2.604 
Nurse Education Today  1 A1 1.591 
Clinical Governance: An International 
Journal  

1 * 0.65 

Research in Nursing & Health 1 A1 1.638 
International Journal of Nursing Studies  1 A1 3.561 
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Figura 3: Mapa conceitual -  Características da Teoria da Ação Racional na área 
de Enfermagem. João Pessoa, PB, Brasil, 2017. 

 
 Fonte: Dados da pesquisa, 2017 

 
 

DISCUSSÃO 
 

O estudo identificou 22 artigos divulgando a aplicação da TAR em pesquisas 
científicas na área da Enfermagem ao longo de 10 anos. Notou-se que o maior 
número de publicações esteve concentrado no ano de 2006 (7-10). Destes, o único 
estudo realizado no Brasil foi conduzido por Pinto e colaboradores(10), cujo objetivo foi 
identificar as crenças e atitudes normativas que contribuem para a formação da 
intenção comportamental do enfermeiro em realizar o estudo hemodinâmico por meio 
do cateter de artéria pulmonar.  
 
Embora estudos na área da Enfermagem utilizem outros referencias ou modelos 
teóricos transdisciplinares, torna-se importante refletir sobre a necessidade da 
inclusão do descritor “enfermagem” em produções desenvolvidas por pesquisadores 
desta área. Essa estratégia pode aumentar as chances de identificação de um 
número maior de publicações com a temática, o que fortalece a categoria e provoca 
maior visibilidade e reconhecimento enquanto profissão e ciência fundamentada no 
rigor metodológico.   
 
Os veículos de publicações internacionais foram os responsáveis pela disseminação 
dos artigos, com destaque para o periódico International Journal of Nursing Practice, 
perfazendo 9,1% do total de periódicos. Trata-se de um periódico responsável pela 
publicação de trabalhos originais que buscam o avanço e compreensão do 
desenvolvimento internacional da enfermagem e obstetrícia enquanto disciplina e 
subárea acadêmica, não excluindo outras áreas de interesse(11). 
 
As publicações selecionadas neste periódico descreviam a aplicação da TAR na 
assistência de enfermagem ao paciente adulto(12) e idoso(13), ambos estudos 
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realizados em Israel e pela mesma equipe de pesquisadores. Quanto ao 
Qualis/CAPES/Brasil, o periódico apresenta o estrato de classificação A1, 
considerada a melhor classificação do sistema. 
 
O Sistema Qualis/CAPES/Brasil expressa o resultado de um conjunto de 
procedimentos usados pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior – CAPES, para estratificação da qualidade das produções oriundas dos 
Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu brasileiros. São avaliadas as produções 
intelectuais de pesquisadores, docentes, discentes e profissionais, além de ajudar na 
identificação dos artigos com maior rigor científico. Os critérios de avaliação adotam a 
classificação em sete estratos indicativos de qualidade que variam de: A1 a A2, B1 a 
B5, e C, sendo A1 e C os atributos de maior e menor peso, respectivamente(14).  
 
Ao observar o Qualis/CAPES dos periódicos selecionados, verifica-se que os veículos 
que apresentam esta classificação estão no estrato de maior qualidade, levando em 
consideração os atributos de maior peso (A1). Esta classificação nos aponta para 
estudos de maior rigor científico, bem como de maior visibilidade nas produções dos 
Programas de Pós-Graduação do Brasil. 
 
No que se refere ao fator de impacto (FI), verificou-se que o International Journal of 
Nursing Studies apresentou o maior dentre os periódicos investigados com 3.561. O 
FI é um dos instrumentos bibliométricos existentes e tem como objetivo medir a 
produção científica dos autores, a qualidade das publicações e presuntivamente 
classificar os periódicos científicos inseridos no Journal Citations Reports (JCR) do 
Institute for Scientific Informations (ISI)(15).  
 
O FI de uma revista científica consiste na equação média de citações dos artigos 
científicos publicados em determinado periódico indexado em uma base de dados, ou 
seja, a visibilidade do periódico é proporcional ao número de citações de determinado 
artigo. Provavelmente o estudo serve de referência científica a outras pesquisas na 
mesma área(15).  
 
O International Journal of Nursing Studies destaca-se na comunidade internacional de 
saúde desde 1963, tendo como linha editorial estudos que visam avaliar e 
compreender intervenções complexas e políticas de saúde, através de trabalhos 
metodológicos que introduzam ou elaborem técnicas analíticas, medidas e métodos 
de pesquisa(16).  
 
Constata-se a partir dos descritores utilizados, que os EUA foram o país que mais 
produziu artigos na enfermagem tendo como referencial a TAR, correspondendo a 
36,4%, com maior representatividade de procedência e sede dos periódicos de 
publicação. Pode-se inferir que isto decorra da origem da TAR, já que fora 
desenvolvida por psicólogos e professores americanos. Além disso, destaca-se a 
hegemonia do idioma inglês nas publicações pesquisadas, o que denota a 
importância dessa língua na disseminação do conhecimento produzido.  
 
Com relação à titulação dos autores, predominaram os doutores, o que permite 
agregar confiabilidade e relevância ao estudo de fenômenos na área da saúde e 
enfermagem, em face ao grau de respaldo científico, constituindo-se como o último 
nível de titulação e maturidade acadêmica. A originalidade de um estudo determina o 
avanço no conhecimento científico, mediante a publicação inédita de resultados de 
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pesquisas que aprimoram a compreensão sobre determinado acontecimento e 
contexto. 
 
Em relação as características do uso da TAR nos estudos selecionados, observaram-
se os seguintes aspectos de análise: nível de assistência à saúde, subáreas da 
saúde, cenário de realização das pesquisas, abordagem utilizada, objetivos e 
procedimento/instrumento de coleta de dados. 
 
Verificou-se que o nível de assistência primária preponderou aos demais. Dentre as 
pesquisas elencadas, as temáticas em destaque foram: prevenção do tabagismo(17), 
cuidado materno-infantil(18), atenção às condutas antidepressivas frente a uma 
gestação não planejada(19), educação em saúde sexual(20-22), decisão em restringir a 
mobilidade de idosos por riscos de quedas(13), maus tratos(23) e estratégias de cuidado 
ao idoso(24). No que diz respeito às temáticas prevalentes, destacou-se a educação 
em saúde sexual e cuidados aos idosos.  
 
Quanto ao uso da TAR em estudos realizados pela enfermagem, as abordagens se 
referiam a: intenção comportamental em saúde sexual(22), infecção pelo HIV entre 
homens que fazem sexo com homens(21) e comportamento de enfermeiras sobre 
educação sexual direcionada a adolescentes escolares(20).   
 
As subáreas de assistência à saúde que predominaram nos estudos foram: saúde da 
mulher(22,25-26), nessa abordaram-se os seguintes assuntos: intenção comportamental 
em saúde sexual(22), medidas psicométricas para avaliar atitudes e normas subjetivas 
quanto ao uso de anticoncepcionais orais(25) e atenção à saúde da gestante HIV 
positiva(26); e saúde do idoso(13, 23-24), já nessa subárea os temas centrais foram: 
cuidados de enfermagem dispensados ao idosos(13,23) e a relação entre senilidade e 
demências em instituições de longa permanência(24).  
 
No âmbito da saúde mental(19,27-28), os estudos deram ênfase à intenção 
comportamental da adoção terapêutica antidepressiva entre mães adolescentes(19), 
educação online para enfermeiros incentivarem a cessação do tabagismo entre 
pessoas com sofrimento mental(27) e intenção de enfermeiros na criação de grupos 
terapêuticos em ambientes psiquiátricos(28).  Ressalta-se a importância da utilização 
da TAR nesses estudos, uma vez que a compreensão sobre intenções 
comportamentais relacionadas a contextos de vulnerabilidade social no âmbito da 
psiquiatria e da dependência química  apontam estratégias à mudança do 
comportamento.  
 
O âmbito hospitalar sobressaiu na maior parte dos estudos(7-10, 12, 25,28 -30), destacando-
se o setor de unidade de terapia intensiva(8-10). Observou-se nesses estudos o foco 
em se obter informações sobre crenças e intenções comportamentais de enfermeiros 
em realizar determinados procedimentos/ações, como: adesão a higienização das 
mãos como ferramenta de controle de infecção hospitalar(8), política de visita aberta 
como estratégia de humanização do cuidado em saúde na enfermagem(9) e a 
realização do estudo hemodinâmico por enfermeiros(10)   
 
Os estudos supracitados são relevantes à enfermagem por focalizar ações de 
execução com menor e maior complexidade na rotina hospitalar. As evidências 
científicas podem permitir a modificação de crenças fragilizadas, constituindo-se como 
progresso à categoria, melhorando o funcionamento do serviço e elevando a 
qualidade da assistência oferecida ao paciente. 
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Onze estudos envolveram enfermeiros enquanto sujeitos das pesquisas, onde 
buscou-se avaliar: crenças e atitudes(9-10,27), atitudes(25,29), intenções 
comportamentais(13,23,28,30-31) e comportamento(20). Isso deixa claro o leque de opções 
que os pesquisadores podem utilizar do modelo teórico, seja fragmentado ou em sua 
totalidade. Os resultados fundamentam-se em construtos que refletem fidedignidade e 
consistência científica relacionada à TAR.    
 

A respeito dos aspectos metodológicos das pesquisas, observou-se uma prevalência 
de estudos descritivos(7,10,13,17-24,28,31,32), com abordagem quantitativa(8-9,12,18-22,25-32), 
utilizando questionários(8,9,12,13,17-21,23,25,26,28-32). Em relação à elaoração dos 
instrumentos, a maioria utilizou psicometria por meio de escalas de Likert(7,9,12,13, 17, 

19,20,22,23,27-32).  
 
As pesquisas quantitativas têm suas raízes no pensamento positivista, enfatiza o 
raciocínio dedutivo, as regras da lógica e os atributos mensuráveis da experiência 
humana(33). Assim, o estudo descritivo visa compreender as variáveis do modelo, a 
partir da aplicação de questionários quantitativos que permitem melhor 
operacionalização e maior generalização dos resutados obtidos. 
 
Em relação aos testes estatísticos utilizados, destacaram-se: Teste de 
Pearson(9,12,21,22,27,28), Coeficiente de Spearman(30), Teste t de student(9,21,30), Teste t 
pareado(27), Kruskall Wallis(25), Mann Whitney(25), Qui-Quadrado(18), Testes de 
Regressão(18-21,28)e Análise de variância(26). Para avaliação da fidedignidade dos 
instrumentos utilizaram-se Wilks Lambda(25) e Alpha de Cronbach(9,12,18-20,25-29,31). 
Nesse contexto, menciona-se a robustez metodológica e o rigor estatístico 
empregado na análise dos resultados, atestando a confiabilidade dos construtos 
propostos pela TAR.  
 

CONCLUSÕES 
 
A partir dos indicadores bibliométricos analisados, identificou-se hegemonia das 
publicações em periódicos internacionais, demonstrando a utilização global do modelo 
teórico em diversos contextos. Espera-se que os resultados encontrados favoreçam o 
uso deste referencial teórico nas produções científicas da área da Enfermagem, assim 
como na difusão da sua aplicabilidade em predizer as intenções e o comportamento 
no contexto da saúde, constituindo-se como estratégia adjuvante no favorecimento da 
promoção da saúde, prevenção de agravos e adesão terapêutica relacionadas às 
doenças crônicas.  
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