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RESUMO 

 

Trata-se de um estudo-piloto, desenvolvido com o objetivo geral de analisar os registros dos 

prontuários do cliente portador de HIV/AIDS, verificando a viabilidade da elaboração de uma 

sistemática nas ações de cuidar, através da proposição de um protótipo de catálogo CIPE®. Os 

objetivos específicos foram levantar os termos relativos aos diagnósticos, intervenções e 

resultados esperados de enfermagem nos prontuários de clientes com HIV/AIDS; mapear 

cruzadamente os termos relativos ao diagnóstico, intervenções e resultados esperados de 

enfermagem, encontrados nos prontuários, com a CIPE®; e, por fim, sugerir um protótipo de 

catálogo CIPE® voltado para o cliente portador de HIV/AIDS. O mesmo é de natureza 

quantitativa, do tipo não-experimentalcorrelacional e foi desenvolvido em três etapas 

metodológicas, a saber: pesquisa documental, elaboração de Afirmativas de Diagnósticos, 

Resultados e Intervenções de Enfermagem e estruturação da Proposta de Protótipo de 

Catálogo CIPE® para HIV/AIDS. A pesquisa documental analisou os registros de 

enfermagem contidos em prontuários do Serviço de Infectologia do Hospital Universitário 

Antônio Pedro, em Niterói-RJ. Após coleta dos dados, foi realizado um mapeamento cruzado 

entre os 40 problemas de enfermagem encontrados nos prontuários com a CIPE® Versão 1.0, 

sendo obtidos 100 Diagnósticos de Enfermagem. A partir dos Diagnósticos, utilizando a 

literatura da NIC de forma complementar, foi possível determinar 485 Intervenções de 

Enfermagem. A partir dos Diagnósticos e das Intervenções, estabeleceu-se 100 Resultados de 

Enfermagem esperados. Os problemas de enfermagem foram categorizados segundo 

preconizado por Wanda Horta, na Pirâmide de Necessidades Humanas Básicas de Maslow e 

Denominação de João Mohana (HORTA, 2011). Conclui-se que o protótipo foi apresentado, 

que a metodologia é válida para ampliar os estudos sobre a temática e que muitas são as 

possibilidades para futuras pesquisas.           

 
Palavras chaves: HIV, Doenças Transmissíveis, Processos de Enfermagem, Diagnósticos de 
Enfermagem, Terminologia, Tecnologia Biomédica.  

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

This is a pilot study, developed with the overall objective of analyzing the medical records of  

HIV/AIDS patients, checking the feasibility of developing a systematic look at the care 

actions, by proposing a CIPE® prototype catalog. The specific objectives were to raise the 

terms related to the diagnosis, interventions, and outcomes in nursing records of HIV/AIDS 

patients, cross-mapping the terms related to the diagnosis, interventions and expected 

outcomes of nursing found in the records, using the CIPE®; and finally, to suggest a CIPE® 

prototype catalog to the HIV/AIDS patients. This project is quantitative, the non-experimental 

correlation type, and it was developed based on three methodological steps: Desk Research, 

preparation of Affirmatives of Diagnostics, Nursing Results and Interventions, and structuring 

the proposal of CIPE® prototype catalog to HIV/AIDS. The desk research examined the 

nursing records contained in the records of the Service of Infectious Diseases of the 

University Hospital Antônio Pedro, in Niteroi-RJ. After the data collection, it was performed 

a cross-mapping between 40 nursing problems found in the records using the version 1.0 of 

CIPE®, obtaining as a result, 100 nursing diagnoses. From the Diagnostics, using the literature 

of NIV in a complementary way, it was possible to determine 485 Nursing Interventions. 

From the Diagnostics and Interventions, it was established 100 Nursing results expected. 

The Nursing problems were categorized as recommended by Wanda Horta, in Maslow`s 

Basic Human Needs Pyramid and referred by JoãoMohana (HORTA, 2011). It was concluded 

that the prototype was presented; the methodology is valid to expand the studies on this 

subject and that there are many possibilities for future research. 

 

Keywords: HIV, Transmitted Diseases, Nursing Process, Nursing Diagnosis, Terminology, 

Biomedical Technology. 
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1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
 

 

 

Sabe-se que a utilização de suportes teóricos e metodológicos, com intuito de embasar 

a prática assistencial de enfermagem, possibilita que a atuação dos profissionais da área tenha 

um caráter coerente e previsível, principalmente quanto à necessidade do alcance de metas e 

padrões mínimos de qualidade para atingir o desempenho profissional almejado (SENA et al., 

2001). Destarte, sendo a pandemia da Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS) um 

grave problema de saúde pública mundial de larga escala e estando a enfermagem inserida no 

contexto das equipes multidisciplinares de saúde que atuam na problemática, faz-se 

necessário o desenvolvimento de uma atuação de enfermagem que seja sistematizada e 

cientificamente amparada nos suportes teóricos e metodológicos disponíveis, agregando valor 

à assistência prestada à clientela portadora da síndrome. 

A motivação para realização do estudo surgiu ao longo da formação acadêmica e 

profissional da autora, ao atuar no Serviço de Infectologia do Hospital Universitário Antônio 

Pedro (HUAP), da Universidade Federal Fluminense (UFF), desde monitora da disciplina 

Enfermagem em Doenças Infecciosas e Parasitárias (DIP), ofertada aos alunos do sexto 

período da graduação, passando pela realização de uma pesquisa de campo no setor para 

realização da monografia de graduação, até docente substituta da mesma disciplina quando 

recém formada. Durante a vivência acadêmica e profissional de pelo menos quatro anos, 

pode-se perceber que a maior demanda assistencial neste Serviço era relacionada ao Vírus da 

Imunodeficiência Humana (HIV)/AIDS e que não há sistematização efetivamente implantada 

para o incremento da assistência de enfermagem aos clientes portadores, destacando então a 

problemática do estudo.  

A construção do conhecimento necessário para atuar nesse modelo de prática 

sistematizada e cientificamente desempenhada vem acontecendo no processo de trabalho da 

enfermagem e sendo fomentada pelo questionamento sobre o que seria o corpo científico 

específico da profissão, seus conceitos, significados e a utilização desses conceitos na prática, 

ou seja, sobre a identificação de seu saber/fazer. A discussão sobre o tema, no entanto, está 

presente na enfermagem há muito tempo, através de várias formas, onde o improviso e a 

criatividade têm sido preponderantes como método. Doravante, é necessário que esta seja 

potencializada pelo posicionamento crítico diante do resultado produzido (NÓBREGA; 

GUTIÉRREZ, 2000; CIANCIRULLO et al., 2008). 



 Nóbrega e Gutiérrez (2000) referem que, desde que Florence Nightingale (1820 – 

1910), precursora mundialmente reconhecida da Enfermagem Moderna propriamente dita, 

descreveu as medidas possíveis e conhecidas para alívio das lástimas, cuidados com o 

ambiente terapêutico e especialmente com a manutenção da higiene do mesmo, e diferenciou 

as ações da enfermeira das ações do médico, marcou o início da preocupação da enfermagem 

com sua identidade profissional. Em busca dessa identidade, a profissão passou a preocupar-

se com a construção sólida de competências próprias, que lhe dessem legitimidade, 

visibilidade e autonomia perante os demais profissionais da saúde e a sociedade. 

 Já no Brasil, foram os estudos da enfermeira Wanda de Aguiar Horta (1926 - 1981), 

ainda em 1967, que impulsionaram as pesquisas sobre o método científico sendo utilizado 

para embasar as ações de enfermagem. Na década seguinte, surgiram os primeiros cursos de 

pós-graduação e mestrado em enfermagem no País (KLETEMBERG, 2004). Em 1979, 

baseando-se na chamada Teoria da Motivação Humana de Abraham Maslow, com sua 

descrição da hierarquia das necessidades humanas básicas, e utilizando-se da classificação 

idealizada por João Mohana para as tais necessidades, a mesma autora propôs uma 

metodologia a qual denominou “Processo de Enfermagem” (PE) para sistematizar a 

assistência prestada pelos profissionais da área (KLETEMBERG, 2004). Horta (2011) 

caracterizou o PE como tendo seis fases, a saber: 1- Histórico de Enfermagem; 2- Diagnóstico 

de Enfermagem; 3- Plano Assistencial; 4- Plano de Cuidado ou Prescrição de Enfermagem; 5- 

Evolução de Enfermagem e 6- Prognóstico de Enfermagem. 

Simplificadamente, a Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) 

caracteriza-se como uma metodologia utilizada para organizar e ordenar o cuidado prestado 

pelos profissionais, subsidiando-o em princípios mundialmente aceitos do método científico. 

Possui como objetivos básicos identificar as demandas de cuidados de enfermagem para cada 

cliente em especial e subsidiar as intervenções de promoção, prevenção, recuperação e 

reabilitação da saúde dos indivíduos, família e comunidade, as quais possibilitam o desenrolar 

de ações que juntas visam modificar o estado do processo de vida e de saúde-doença dos 

mesmos, bem como, favorecer a gerência do cuidado de enfermagem (COFEN, 2009; 

TRUPPEL et al., 2009).   

Longe de acrescentar maior distância na questão histórica e dicotômica da profissão 

Enfermagem, que é dividida entre o assistir e o gerenciar desde seus primórdios1, essa 

                                                 
1Refere-se aqui às duas categorias de Enfermagem, formadas na Escola Nightingaleana em Londres. As Ladies, 

mulheres de classe social mais favorecida, exerciam o trabalho intelectual considerado superior, englobando 
atividades tais como administração, supervisão, direção e controle dos serviços de (continua)       



“Gerência do Cuidado” permite união de ambas as esferas, através, por exemplo, da SAE, 

representando então o resgate do objeto central de ação dos profissionais enfermeiros: o 

Cuidado (propriamente dito). Sendo assim, a SAE é considerada por alguns autores como 

uma ferramenta da gerência do cuidado, já que sua utilização e implantação nos serviços 

propiciam ao enfermeiro realizar com maior eficiência e eficácia as ações de supervisão, de 

avaliação e de gerenciamento dos cuidados prestados, bem como acompanhar os resultados 

das ações implementadas, desenvolvidas e envolvidas, reconstruindo a prática quando 

necessário (FULY, 2009; TORRES, 2009).  

Segundo Faustino et al. (2010), a organização do trabalho da equipe de enfermagem 

(formada pelas categorias profissionais dos enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem) 

pode favorecer uma melhor atuação da mesma; ou seja, pode agregar qualidade ao serviço, 

principalmente no que concerne ao gerenciamento do cuidado. Tendo em mente esta 

conjectura, esse estudo insere-se na Linha de Pesquisa “Cuidados Coletivos em Saúde nos 

seus Processos Educativos e de Gestão”, do Mestrado Acadêmico Ciências do Cuidado em 

Saúde, já que a SAE está inserida no contexto gerencial em todos os mais amplos sentidos e é 

indispensável para que a gerência seja realizada da forma mais resolutiva, assertiva e 

empática possível, tanto para a equipe de profissionais envolvidos como para os clientes e 

seus familiares, permitindo uma assistência com notória qualidade e promovendo valorização 

e visibilidade para o saber-fazer da enfermagem. 

Apesar da SAE estar incorporada à prática profissional de algumas instituições 

brasileiras, as demandas atuais requerem sua reavaliação e aprimoramento, sendo mister num 

futuro próximo a adoção de “terminologias” ou “sistemas de classificação” para descrever, 

padronizar e classificar as competências do exercício profissional, a despeito do que propõe a 

Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde – 

conhecida como CID-10, para o exercício da medicina,  que provê códigos para todas 

asdoenças e permite que se façam comparações internacionais da morbidade e damortalidade 

das mesmas (BUCHALLA et al., 1996). Florence Nightingale, em meados do século XIX, já 

afirmava a importância de nomear fenômenos de interesse e de definir conceitos, afirmando 

que a Enfermagem desconhecia seus elementos específicos, ou seja, ignorava seus próprios 

conceitos e fenômenos (NIGHTINGALE, 1989). 

A adoção de sistemas de classificação provê o uso de uma linguagem universal 

                                                                                                                                                         
(continuação) enfermagem. Já o trabalho manual e prático, visto como menos nobre,ficava a cargo das 
Nurses, mulheres com origens sociais vindas das camadas inferiores da sociedade inglesa. As nurses estavam 
sob direção das ladies, que gerenciavam a prática e o ensino de enfermagem (GEOVANINI et al., 2009). 



padronizada, a qual favorece o processo de comunicação entre pares, a compilação de dados 

para o planejamento da assistência de cada cliente, o desenvolvimento de pesquisas 

científicas, o processo de ensino-aprendizagem profissional e, fundamentalmente, confere a 

tão almejada cientificidade ao cuidado de enfermagem. Segundo Carvalho (2003; 2004), o 

uso de uma linguagem padronizada é uma das prioridades da Enfermagem, seja no ensino, na 

pesquisa ou na assistência, uma vez que torna visível e reconhecido o saber e o fazer da 

profissão pelas demais áreas do conhecimento, que é um dos principais caminhos para sua 

caracterização como ciência perfilhada. 

Já foram criados vários sistemas de classificação que se relacionam com algumas fases 

do PE, visando à padronização da linguagem que sistematiza a assistência de enfermagem, 

sendo possível citar alguns exemplos, a saber: Diagnóstico de Enfermagem – Taxonomia da 

North American Nursing Diagnoses Association (NANDA); Problemas de Enfermagem - 

Community Health System (Sistema Comunitário de Saúde de Omaha); Intervenções de 

Enfermagem - NursingInterventionClassification (NIC); Resultados Esperados de 

Enfermagem - NursingOutcomesClassification (NOC); Classificação Internacional para a 

Prática de Enfermagem (CIPE®); entre outros. Todos os sistemas surgiram a partir do 

desenvolvimento do trabalho do NANDA I, em 1970, nos Estados Unidos (FULY; LEITE; 

LIMA, 2008). 

A Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem (CIPE®), que é parte do 

objeto deste estudo, propõe uniformizar a linguagem dos profissionais de maneira que 

represente a realidade da prática de enfermagem, possibilitando assim comparações de dados 

entre as populações de cada país e a prática profissional desenvolvida nos mesmos, projetando 

tendências entre as necessidades dos clientes, além de estimular pesquisas, publicações e 

divulgação do conhecimento, fazendo com que a comunicação ocorra de forma coerente, clara 

e objetiva, melhorando assim a qualidade da assistência, a continuidade do cuidado e 

aumentando a força da enfermagem mundial (CIE, 2007). A forma como a CIPE® vem se 

desenvolvendo e se aperfeiçoando demonstra bem a abertura às contribuições dos seus 

utilizadores. De acordo com o Conselho Internacional de Enfermeiros - CIE (2009), uma das 

formas de potencializar sua utilização é através da elaboração de Catálogos (que são 

subconjuntos da CIPE®), especificamente para enunciados de diagnósticos, resultados e 

intervenções de Enfermagem, direcionados para um grupo de clientes ou prioridades mundiais 

de saúde selecionadas.  

 Cabe salientar que os catálogos não substituem o juízo do profissional da enfermagem. 

Seu parecer clínico e a tomada de decisão inerente ao enfermeiro são considerados essenciais 



para a prestação de cuidados individualizados aos clientes e às respectivas famílias. 

Doravante, os enfermeiros podem utilizar um ou mais catálogos como instrumento para 

documentação de sua prática. O objetivo é produzir dados consistentes que descrevam e 

subsidiem o trabalho da enfermagem em áreas particulares do cuidado, como por exemplo, 

em relação aos clientes portadores de HIV/AIDS, objeto deste estudo, inclusive sendo esta 

uma das prioridades de saúde selecionadas pela CIPE® (CIE, 2009).  

 O problema é sério. Segundo Rachid e Schecter (2001), em todo o mundo a 

disseminação do Vírus HIV continua em ritmo alarmante. A pandemia criou um impacto 

dramático e freqüentemente devastador em muitos países, principalmente nos 

subdesenvolvidos e na África Subsaariana, onde, em média, 10% de toda população está 

infectada. A aids já levou a óbito mais pessoas do que a Primeira Grande Guerra e, quando 

todos os que se encontram acometidos atualmente falecerem, haverá matado mais do que a 

soma das duas Grandes Guerras. Embora muito se tenha aprendido sobre o vírus e a doença 

em si desde a identificação do Paciente Zero, em 1981, os pesquisadores ainda não enxergam 

previsão de cura em um futuro imediato, prevendo-se que ainda possa ser crescente o número 

de indivíduos infectados pelo HIV em todos os países, devido ao advento da globalização.  

No Brasil, no início dos anos 80, a epidemia afetava principalmente homo/bissexuais 

masculinos, brancos e de classe média ou alta, habitantes das grandes metrópoles. Na segunda 

década da epidemia seu perfil foi modificado, quando homens heterossexuais, mulheres 

casadas, crianças e todas as classes sociais foram atingidas. Os novos dados indicam uma 

tendência de queda da epidemia no Brasil entre crianças menores de cinco anos (com queda 

chegando a 44,4% entre 1999 e 2009), mas despertam a urgência de ações estratégicas em 

determinadas regiões do país e para as populações vulneráveis (homoafetivos jovens do sexo 

masculino, mulheres, presidiários e habitantes de locais fronteiriços). Por exemplo, entre 

meninos jovens de 17 a 20 anos, a prevalência para o HIV passou de 0,09% para 0,12%, entre 

2002 e 2007. Com relação às taxas de incidência de aids entre jovensde 15 a 24 anos em 

2010, a taxa para os homens foi de 2 casos de aids e para asmulheres foi de 1,6 casos para 

cada 100 mil habitantes (BRASIL, 2010a; 2011). 

 Apesar dos progressos feitos no tratamento da infecção por HIV, o vírus persiste como 

uma questão crítica de saúde pública, sendo a prevenção, detecção precoce e tratamento 

oportuno, importantes aspectos do cuidado às pessoas infectadas, já que com o advento dos 

antirretrovirais a mortalidade diminuiu e há agora a manutenção e tratamento dos casos 

crônicos, que podem transmitir a doença à população sadia por mais tempo (BRASIL, 2006). 

Segundo Silva et al. (2009), os enfermeiros encontram pessoas com o vírus em todas as áreas 



de atuação e, por isso, precisam da compreensão sobre os distúrbios que o mesmo acarreta, 

sobre as conseqüências físicas e psicológicas associadas a seu diagnóstico, conhecimento 

quanto ao tratamento clínico e de habilidade para implementação de assistência pautada na 

SAE, para proporcionar um cuidado de qualidade para os infectados. 

A aproximação das atividades de pesquisa com a prática profissional, sua incorporação 

nas atividades assistenciais e o resgate do compromisso social das atividades acadêmicas 

junto a pessoas portadoras do HIV são preocupações mencionadas por Sena et al. (2001), com 

as quais a autora do estudo compartilha. Atuando na assistência e no ensino, convivendo com 

indivíduos infectados pelo HIV/AIDS e refletindo sobre as possibilidades e dificuldades para 

utilização da SAE, surgiu a preocupação com a oportunidade de beneficiar esta clientela com 

a aproximação de referenciais teóricos pertinentes ao gerenciamento do cuidado de 

enfermagem e cuidado de enfermagem em si. Assim, na perspectiva acerca da viabilidade da 

proposição de um protótipo de catálogo CIPE® para nortear a assistência prestada aos clientes 

portadores de HIV/AIDS, encontraram-se alguns questionamentos que problematizaram o 

estudo. São eles:  

 

 

 

1.1 Problemas de Pesquisa 

 

 

 - Quais os Diagnósticos de Enfermagem são encontrados em clientes portadores de 

HIV/AIDS? 

 - Quais as principais Intervenções de Enfermagem preconizadas para atender esses 

clientes? 

 - Quais Resultados de Enfermagem podem ser esperados para essa clientela? 

 

 

 

1.2 Objeto de Estudo 

 

 

 Estes questionamentos levaram à formulação da proposta da pesquisa. Assim, foi 

definido como objeto de estudo: 



os termos encontrados em prontuários de clientes portadores de 

HIV/AIDS,  direcionados à construção de diagnósticos, intervenções e 

resultados de enfermagem, através da utilização de mapeamento 

cruzado com a CIPE®.  

Para dar conta dos problemas de pesquisa e do objeto deste estudo, foram traçados os 

seguintes objetivos: 

 

 

1.3 Objetivos 

 

 

 1.3.1 Geral: Analisar os registros dos prontuários do cliente portador de HIV/AIDS, 

verificando a viabilidade da elaboração de uma sistemática nas ações de cuidar em DIP, 

através da proposição de um protótipo de catálogo CIPE®.  

 

 

 1.3.2 Específicos:  

 

 

1.3.2.1 Levantar os termos relativos aos diagnósticos, intervenções e resultados 

esperados de enfermagem, nos prontuários de clientes com HIV/AIDS; 

 

 

1.3.2.2 Mapear cruzadamente os termos relativos ao diagnóstico, intervenções 

e resultados esperados de enfermagem, encontrados nos prontuários de clientes com 

HIV/AIDS, com a CIPE®; 

 

 

1.3.2.3 Sugerir um protótipo de catálogo CIPE® voltado para o cliente portador 

de HIV/AIDS.  

 

 

 

 



1.4 Justificativa 

 

 

 Justifica-se a realização do estudo pelo caráter pandêmico e gravidade da aids, que 

representa um dos maiores e mais graves problemas de saúde pública da atualidade há mais de 

20 anos. Somente no Brasil, desde o diagnóstico do primeiro caso em 1982 até junho de 2011, 

já foram notificados aproximadamente 608.230 mil casos da patologia. Do total de 

notificações realizadas, cerca de 80% estão concentrados nas regiões Sudeste e Sul, 

responsáveis também pelas maiores concentrações populacionais e de renda no país 

(BRASIL, 2010a; 2011). De acordo com o Ministério da Saúde (2010b; 2011), o país 

acumulou cerca de 240 mil mortes por aids até junho de 2011. Até meados da década de 1990, 

os coeficientes de mortalidade eram crescentes, porém hoje o índice se mantém estável com 

cerca de 11 mil óbitos anuais desde 1998. Após a introdução da política de acesso universal 

ao tratamento antirretroviral, a mortalidade caiu e a sobrevida aumentou. Ou seja, aumentou 

também a demanda de cuidados aos casos crônicos da patologia e a possibilidade de 

propagação prolongada do vírus dentre a população sadia.  

 Por estas razões, a compreensão da necessidade de realizar e documentar uma 

assistência de enfermagem que seja qualificada à demanda que se faz urgente é 

imprescindível. A enfermagem faz uso de uma vasta quantidade de informações que constam 

no prontuário do cliente para embasar suas ações: suas queixas, dados clínicos, diagnósticos, 

intervenções, resultados e avaliação de enfermagem. No entanto, como referem Antunes e 

Chianca (2002), essas informações não estão estruturadas ou documentadas corretamente, de 

modo a sistematizar o cuidado e o registro do mesmo, demonstrar a importância da 

Enfermagem nos serviços de saúde e, conseqüentemente, sua contribuição para a qualidade da 

assistência ao ser humano. O uso de sistemas de classificações e/ou catálogos visa mudar essa 

realidade.  

É oportuno salientar que uma pesquisa preliminar nas bases de dados nacionais e 

internacionais da Biblioteca Virtual em Saúde – BVS (Lilacs e Medline), através do 

cruzamento de quatro Descritores em Ciências da Saúde (DeCS), a saber: 1- Síndrome da 

Imunodeficiência Adquirida, 2- HIV, 3- Processos de Enfermagem e 4- Diagnósticos de 

Enfermagem, evidenciou que existem inúmeros trabalhos sendo realizados sobre as temáticas 

SAE e HIV/AIDS no mundo todo, mas infelizmente ainda em reduzido número, totalizando 

somente 24 resultados retornados. Seguindo a mesma lógica, o cruzamento dos DeCS1- 

Enfermagem Baseada em Evidências, 2- Síndrome da Imunodeficiência Adquirida e 3- HIV, 



retornou zero resultados. De acordo com Wannmacher e Fuchs (2000), deve-se lembrar que 

está em curso uma transição de modelo de pensamento na prática de saúde, no qual é 

valorizada a decisão clínica baseada em evidências em detrimento da decisão exclusivamente 

pautada em opiniões e experiências profissionais isoladas.  

Nos últimos anos, a enfermagem tem aumentando o interesse em buscar evidências 

científicas destinadas a resolver problemas complexos da prática assistencial (MINATEL; 

SIMÕES, 2003; GALVÃO; SAWADA; TREVIZAN, 2004). Na área profissional da 

enfermagem esse modelo de busca tem sido denominado de Enfermagem Baseada em 

Evidências ou Cuidado Baseado em Evidências, o qual conduz a uma avaliação crítica 

sistemática das informações disponíveis, para subsidiar fidedignamente a prática da tomada 

de decisão (PEREIRA; BACHION, 2006). Infelizmente, segundo Galvão, Sawada e Rossi 

(2002), a enfermagem ainda não dispõe de pesquisas em quantidade suficiente e com as 

características necessárias para sustentar uma prática baseada em evidências. Utilizando o 

Portal de Evidências da BVS, a busca retornou 138 Revisões Sistemáticas sobre HIV/AIDS 

no mundo todo, porém nenhuma dessas inclui revisões relacionadas ao cuidado de 

enfermagem. É fundamental que os pesquisadores atentem para esse fato e reorganizem 

esforços nessa direção.  

De acordo com Cruz e Pimenta (2005), a prática baseada em evidência contribui para a 

acurácia diagnóstica, pois prevê que se busquem resultados de pesquisas que indiquem a 

validade das relações entre as manifestações e os diagnósticos, lembrando que as 

classificações de diagnósticos são indispensáveis para o desenvolvimento da enfermagem 

baseada em evidência. No entanto, esse movimento está ainda na sua infância. A carência de 

estudos sobre os conceitos diagnósticos é grande e limita o desenvolvimento de testes válidos 

e confiáveis que possam gerar evidências fortes as quais sustentem a prática diagnóstica na 

enfermagem. Deve-se lembrar, no entanto, que a ausência de evidências de alta qualidade não 

impossibilita a tomada de decisões baseadas em evidências por si só; nessa situação, o que é 

requerido é a melhor evidência disponível e não mais a melhor evidência possível (MUIR-

GRAY, 2004).  

 Também, ao analisar a CIPE®, pode-se considerá-la como tecnologia inserida no 

processo de trabalho da enfermagem, por se tratar de instrumento para uso durante a prática 

profissional desempenhada. Esse sistema classificatório permite a troca de experiências e 

interlocução de informações no nível nacional e internacional, micro e macro, com o intuito 

maior de aumentar a visibilidade da profissão nos sistemas de informação e de contribuir, 

através destas informações, para a construção de políticas públicas que tenham a inserção da 



enfermagem. Como referem Nóbrega e Garcia (2009), a CIPE® pode ser qualificada tanto 

como tecnologia de inovação de produto - ao ser ofertada no mercado de trabalho da 

enfermagem como sistema classificatório que incorpora novas funcionalidades e 

características, tanto quanto tecnologia de inovação de processo - quando implantada em um 

serviço, possibilitando mudanças na qualidade ou na produtividade inerente ao mesmo.  

 Assim sendo, o estudo se justifica pela demanda e complexidade do cuidado de 

enfermagem direcionado a clientela portadora de HIV e acometida pela aids, pela importância 

e necessidade de aumentar o número de estudos válidos sobre a SAE direcionada a esses 

clientes, pela possibilidade de subsidiar novas e futuras pesquisas para o desenvolvimento da 

prática da enfermagem baseada em evidências, contribuindo para o raciocínio clínico 

imperioso que se faz presente e pela inovação tecnológica que será produzida e ofertada aos 

profissionais. Essa construção, embora incipiente, árdua e apaixonante, é fundamental para a 

afirmação da enfermagem como ciência propriamente dita.   

 

 

1.5 Relevância  

 

 

  O estudo de Torres (2009) evidenciou que a documentação da assistência de 

enfermagem, nos prontuários provenientes do Serviço de Infectologia do HUAP, se deu de 

forma deficiente entre os profissionais que lá atuavam. Em 100% dos prontuários analisados 

naquele estudo, o plano de cuidados, segundo referencial de Lygia Paim2, foi realizado e 

registrado de forma incompleta, pois não contemplou o levantamento de problemas no 

Histórico de Enfermagem e nem a prescrição de Intervenções de Enfermagem a cada um dos 

clientes internados. O registro das Evoluções de Enfermagem, por sua vez, também se deu de 

forma incompleta na maioria das vezes, contemplando em grande parte somente anotações de 

profissionais do nível médio de enfermagem (técnicos e auxiliares de enfermagem). Concluiu-

se que a SAE, apesar de institucionalizada no HUAP, ainda necessitava ser efetivada entre os 

profissionais, mediante ações de treinamento, apoio e incentivo, principalmente com estímulo 

à realização adequada e oportuna dos registros de enfermagem (TORRES, 2009).  

 Assim sendo, a relevância do presente estudo está na análise da viabilidade para 

                                                 
2    A Metodologia da Assistência de Lygia Paim (1979) preconiza três fases básicas: identificação dosproblemas 

durante o histórico de enfermagem, prescrição de enfermagem e evolução de enfermagem. A própria Lygia 
Paim apóia sua metodologia em Wanda Horta, porém “é mais enxuto com apenas três etapas básicas, 50% 
das etapas de Horta”, como Bomfim(2000, p.11) citada por Silvino (2002, p.85),  afirma. 



proposição de um protótipo de catálogo CIPE®, contribuindo para a área de DIP em todo o 

país, para o próprio Serviço de Infectologia do HUAP e para o Grupo de Estudo em 

Sistematização da Assistência de Enfermagem (GESAE-UFF), do qual a autora faz parte, 

servindo como referência bibliográfica e científica voltada para a reflexão acerca da 

problematização da assistência de enfermagem no HIV/AIDS e estimulando a geração do 

pensamento crítico no enfermeiro, nas áreas da pesquisa, ensino e assistência. Com a 

elaboração deste estudo pretende-se contribuir para uma melhor qualidade na assistência de 

enfermagem a clientes acometidos por essa infecção, reforçando que a implementação da 

SAE é indispensável para garantir a assistência integral aos mesmos, desde que registrada de 

maneira correta. Vale também lembrar que os catálogos para o cuidado de clientes portadores 

de HIV/AIDS são uma das prioridades de saúde selecionadas pela CIPE® (CIE, 2009).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. REVISÃO DE LITERATURA 
 

 

 

2.1 Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) 

 

 

A enfermagem é uma profissão em constante processo de aperfeiçoamento 

apresentando-se bastante dinâmica ao longo de sua história, tendo como foco principal a 

atenção aos indivíduos, de modo holístico, dentro do processo saúde-doença (SOUZA, 

19983apud NÓBREGA; SILVA, 2008). Suas ações se baseiam em princípios, crenças, 

valores e normas tradicionalmente aceitas, sendo evidenciada a partir da evolução da ciência a 

importância da pesquisa para construção de seu saber. O avanço do conhecimento teórico 

possibilitou a descentralização do modelo biomédico de cuidado e favoreceu a transição para 

um modelo onde o foco do cuidado se encontra no ser humano, não somente em sua 

enfermidade. Sendo assim, as atividades de enfermagem direcionam-se ao bem-estar do 

indivíduo e sua recuperação, através de um cuidado que se fundamenta na autonomia 

profissional e em conhecimentos científicos próprios. 

A primeira tentativa de consolidação desses conhecimentos somente veio a ocorrer em 

1950, quando houve um grande avanço na construção e na organização dos modelos 

conceituais (desenvolvidos por diferentes caminhos, porém, com conceitos comuns essenciais 

à prática) da enfermagem (NÓBREGA; SILVA, 2008). Nessa época, os enfermeiros 

perceberam a urgência de desenvolver conteúdos específicos para a profissão, mas concluíram 

que isso só seria possível através da elaboração de teorias próprias (SOUZA, 2008). Segundo 

a mesma autora, todas as teorias publicadas pela enfermagem destacam a pessoa como o 

objeto principal, apresentada como um ser bio-psico-sócio-espiritual complexo. Sendo assim, 

a unicidade e totalidade de cada cliente devem ser preservadas para que o cuidado seja 

adequado e alcance seus objetivos, através de assistência sistematizada. 

No entanto, Florence Nightingale já sinalizava a importância da prestação de uma 

assistência sistematizada aos clientes da enfermagem. Tendo em mente todo este contexto, 

apresenta-se o assunto pertinente e adequado à temática. A Sistematização da Assistência de 

Enfermagem (SAE) vem sendo utilizada em algumas instituições de saúde como uma 

                                                 
3   SOUZA, M.F. Modelos teóricos e teorias em enfermagem. In: GARCIA, T.R.; PAGLIUCA, L.M.F. 

Construção do conhecimento em enfermagem: coletânea de trabalho.Fortaleza: RENE, 1998. 



metodologia assistencial, a qual pode ser entendida como a aplicação prática de uma Teoria 

de Enfermagem diretamente na assistência aos clientes, utilizando ou não o Processo de 

Enfermagem (PE) ou partes do mesmo. Segundo Aquino e Filho (2004), 

 
 
a Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) é todo o planejamento 
registrado da assistência que abrange desde a criação e implementação do manual de 
normas e rotinas das unidades à descrição padronizada, até a adoção do Processo de 
Enfermagem.  

 
 

 Fuly, Leite e Lima (2008) observaram que em relação à SAE alguns conceitos são 

empregados de forma a gerar conflitos. Para fins de não corroborar com estes conflitos 

durante a explanação da temática, faz-se necessária uma explicação neste momento. 

“Processo de Enfermagem, Metodologia da Assistência e a própria Sistematização da 

Assistência ora apresentam-se como sinônimos e ora apresentam-se com diferentes 

definições” (FULY; LEITE; LIMA, 2008, p.884). Estes termos são empregados 

genericamente, para se referirem à forma de organizar a assistência, mas conceitualmente não 

se caracterizam como sinônimos, sendo interessante fazer uma diferenciação entre eles.   

 Assim como a SAE, a Metodologia da Assistência de Enfermagem (MAE) orienta o 

profissional de enfermagem na elaboração sistemática da sua assistência. Segundo Silvino 

(2002), a MAE é o emprego do método científico na busca de solução aos problemas de 

enfermagem apresentados pelos clientes. É o Plano Terapêutico de Enfermagem, um 

caminho, um modo lógico de conduzir o trabalho de enfermagem e pode ser considerada um 

dos elementos da SAE (LEOPARDI, 2006).  

 Por sua vez, o PE também tem sido confundido com a MAE, mas são idéias distintas. 

Cruz (2008) considera que  

 
 
o Processo de Enfermagem é um instrumento metodológico e sistemático de 
prestação de cuidados, que serve à atividade intelectual do enfermeiro e que provê 
um guia para um determinado estilo de julgamento. Por ser um instrumento, seu uso 
pode ou não ser adequado e ele por si só não é capaz de garantir a qualidade da 
assistência.   

 
 
 Analisando essas proposições, pode-se considerar que, por fim, a Sistematização da 

Assistência de Enfermagem torna possível a implementação do Processo de Enfermagem 

através de uma Metodologia da Assistência de Enfermagem. A SAE é considerada uma 

prática de responsabilidade do enfermeiro, sendo uma imposição legal de acordo com o Art. 

8º do decreto 94.406 de 1987, que faculta como atividade privativa deste profissional a 



consulta e a prescrição de enfermagem e, como integrante da equipe de saúde, a participação 

na elaboração, execução e avaliação dos planos assistenciais de saúde, a prescrição de 

medicamentos previamente estabelecidos em programas de saúde pública e em rotina 

aprovada pela instituição de saúde e a participação em programas e atividades de educação 

sanitária, visando à melhoria de saúde do indivíduo, da família e da população em geral 

(COFEN, 1987). 

 Apesar de vários estudos desenvolvidos sobre o tema, apenas no ano de 2002 o 

Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) através da Resolução nº 272 tornou obrigatória a 

implantação da SAE em âmbito nacional nas instituições de saúde. A mesma resolução 

considerou privativa do enfermeiro a atividade de sistematizar a assistência de enfermagem, 

sem levar em consideração que a execução de algumas etapas da MAE, sobretudo a 

implementação dos cuidados, é de responsabilidade conjunta de todos os membros da equipe 

de enfermagem (COFEN, 2002). Atualmente, a resolução do COFEN que regulamenta a SAE 

é a nº 358/2009 que, dentre outras alterações, determinou que sua execução obrigatoriamente 

devesse estar amparada em um referencial teórico. Com ela, o COFEN passou a considerar 

que algumas fases da sistematização poderiam ser realizadas também por técnicos e auxiliares 

de enfermagem, tal como a implementação dos cuidados citada anteriormente, porém sempre 

sob supervisão do enfermeiro (COFEN, 2009). 

 Segundo Hermida e Araújo (2006), para se implementar a SAE satisfatoriamente em 

uma instituição é necessário seguir alguns passos, sendo um processo bastante complexo. 

Entre eles, pode-se destacar: 1- o reconhecimento da realidade institucional (1.1- conhecer a 

estrutura política de gestão institucional, 1.2- o interesse institucional pela proposta e sua 

viabilidade prática, 1.3- a própria estrutura organizacional - missão, filosofia e objetivos - , 

1.4- os recursos disponíveis, como a estrutura física das unidades, o número de enfermeiros, 

auxiliares e técnicos de enfermagem, os impressos, a capacitação profissional e a própria 

clientela com suas necessidades específicas e, 1.5 - o perfil dos clientes).  

Também: 2-sensibilizar toda a equipe de enfermagem para a implantação da SAE; 3- 

definir a missão, filosofia e objetivos do Serviço de Enfermagem da instituição; 4- o preparo 

intelectual (teórico) da equipe de enfermagem (estudo das Teorias de Enfermagem, 

compreensão dos modelos teóricos do PE); 5- a definição do Referencial Teórico que será 

utilizado; 6- a elaboração dos instrumentos do PE e, por fim, 7- o preparo prático para a 

implementação da SAE na instituição (HERMIDA; ARAÚJO, 2006). 

 

 



2.1.1 O Processo de Enfermagem (PE) 

 

 

Segundo Horta (2011, p.34), o PE pode ser conceituado como “a dinâmica das ações 

sistematizadas e inter-relacionadas, cujo foco é prestar assistência ao ser humano. Caracteriza-

se pelo inter-relacionamento e dinamismo de seis etapas”. Corrobora com esse entendimento 

Alfaro-Lefevre (2005, p.29), quando diz que “Processo de Enfermagem é um método 

sistemático de prestação de cuidados humanizados, que enfoca a obtenção de resultados 

desejados de uma maneira rentável”. Essa nova maneira de ver a prática de enfermagem foi 

desenvolvida, aperfeiçoada e aplicada em vários países da América e Europa, visto que 

autores norte-americanos, no início da década de 1950, já descreviam o plano de cuidados 

(FRIEDLANDER, 1981). No Brasil, o PE ganhou força na década de 1970 amparado 

principalmente nos estudos de Wanda Horta, que desde os anos 1960 vinha publicando 

trabalhos sobre a temática, destacando-se a obra com mesmo nome, Processo de Enfermagem, 

publicada em 1979 (DELL'ACQUA; MIYADAHIRA, 2002).  

Segundo Kletemberg (2004), foram os estudos de Horta que impulsionaram o ensino 

da MAE nas escolas de graduação em enfermagem no Brasil, em meados da década de 70 do 

século passado, coincidindo com o surgimento dos primeiros cursos de pós-graduação e 

mestrado em enfermagem no País.Inicialmente, Horta (1971c) referiu que o PE era composto 

metodologicamente por oito fases: 1. Histórico de enfermagem; 2. Análise dos dados, com a 

identificação das necessidades humanas básicas; 3. Diagnóstico de enfermagem; 4. Avaliação 

do diagnóstico diante das observações feitas na execução do plano terapêutico; 5. Plano 

terapêutico de enfermagem, englobando todos os cuidados necessários, enquanto o cliente 

estiver sob os cuidados do profissional; 6. Implementação do plano e avaliação, com o plano 

de cuidados diário; 7. Evolução de enfermagem, anotação diária de tudo que ocorre com o 

cliente e 8. Prognóstico de enfermagem.  

Com o passar dos anos, essas fases foram otimizadas e reduzidas configurando o 

Processo atual preconizado por essa autora. Horta (2011), caracteriza o PE como tendo 6 

fases: Histórico de enfermagem; Diagnóstico de enfermagem; Plano assistencial; Plano de 

Cuidados ou Prescrição de enfermagem; Evolução e Prognóstico de enfermagem. No entanto, 

outros muitos autores adequaram o PE à sua realidade. Algo que é universal e que vale para 

qualquer um dos Processos de enfermagem propostos pelos autores é o que diz George 

(2000), que considera que essas fases são dinâmicas, flexíveis e comumente sobrepõem-se. 

 



 
O Processo deve acontecer de modo ordenado, planejado e dinâmico, a fim de 
determinar as respostas que serão necessárias para a prestação de cuidados de 
enfermagem e para promoção do cuidado humanizado (GARCIA; NÓBREGA, 
2004, p.38). 

 
 
 O PE tem, na sua estrutura, três grandes dimensões que são analisadas como seu 

propósito, sua organização e suas propriedades. O propósito principal do Processo é oferecer 

uma estrutura que atenda às demandas individualizadas do cliente, família e comunidade. 

Deve existir uma relação interativa entre o foco principal e o enfermeiro. A organização é a 

dimensão, que conta com as fases do Processo. Por fim, segundo Iyer, Taptich e Bernocchi-

Losey (1993, p.15), “como propriedades são consideradas seis: ser intencional, sistemático, 

dinâmico, interativo, flexível e basear-se em teorias”. Para a utilização de forma eficiente do 

Processo, é necessária a aplicação dos conceitos e Teorias de Enfermagem, das ciências 

biológicas, físicas, comportamentais e das humanas, para que se tenha um substrato racional 

ao se tomarem decisões e ao se fazerem julgamentos nas relações interpessoais e ações de 

enfermagem (FULY; LEITE; LIMA, 2008).  

Nesse sentido cabe destacar ainda que o PE é único, o que pode se modificar à luz do 

referencial teórico da unidade é a MAE proposta por cada uma das Teóricas de Enfermagem 

para o trabalho processual. Segundo Amante, Rosseto e Schneider (2009), compreende-se 

que, para que se tenha uma assistência de enfermagem adequada e individualizada é 

necessária a aplicação da SAE, baseada em uma teoria específica que seja do conhecimento 

de todos os profissionais da instituição que realizam o cuidado. Além disso, esta deve estar 

ajustada conforme as possibilidades de cada instituição: número de funcionários, horas 

semanais de serviço, dentre outros. Sendo assim, percebe-se que a MAE torna possível a 

operacionalização do PE a partir da utilização de um referencial teórico que deve refletir a 

realidade da instituição. A decisão para escolha desse ou daquele referencial deve ser tomada 

em conjunto, pois refletirá na forma como a equipe implementa todos as etapas do Processo e, 

conseqüentemente, na assistência prestada à clientela.  

 

 

 

 

 

 

 



2.1.2 O Processo de Enfermagem de Wanda de Aguiar Horta 

 

 

Neste estudo foi utilizado o modelo conceitual de Wanda de Aguiar Horta para coletar, 

analisar, classificar e interpretar os dados. A justificativa para essa escolha se ampara na 

importância e relevância dos estudos dessa autora para a temática da SAE. Sendo assim, é 

oportuno revisar seu legado.  

Os modelos teóricos têm contribuído para a prática assistencial da enfermagem 

quando utilizados como referencial para a sistematização da assistência, proporcionando 

meios para organizar as informações e os dados dos clientes, para analisar e interpretar esses 

dados, para cuidar e avaliar os resultados do cuidado. Segundo Amante, Rosseto e Schneider 

(2009), com o avanço das teorias de enfermagem foi preciso a criação de um método 

científico, específico e sistemático para o saber-fazer do enfermeiro, desenvolvendo-se o PE. 

Dessa forma, quando os enfermeiros colocam em prática modelos do PE baseados em 

referenciais teóricos, os clientes recebem cuidados qualificados no menor tempo e com o 

máximo de eficiência, eficácia e efetividade. 

No Brasil, o emprego do método científico para sistematização das ações de 

enfermagem ocorreu com Wanda de Aguiar Horta, na década de 1970. Essa enfermeira 

brasileira é considerada a precursora da implantação do PE e da utilização de teorias na 

prática assistencial no País, o que atribui à sua produção intelectual grande significado 

(KLETEMBERG, 2004). Segundo Neves (2006), os escritos de Horta configuram um modelo 

de assistência, um modelo conceitual, e existe uma grande discussão se seus estudos podem 

ser considerados ou não uma Teoria de enfermagem. Dessa forma, a autora do presente estudo 

opta por utilizar a expressão "Modelo Conceitual de Horta”, uma vez que os conceitos têm um 

alto nível de abstração e generalização e podem ser considerados como um pensamento ou 

uma noção, e as teorias apresentam conjuntos de conceitos mais concretos e específicos que 

orientam, descrevem e explicam os fenômenos de enfermagem.  

Baseada na Teoria da Motivação Humana de Abraham Maslow (que classifica a 

hierarquia das Necessidades Humanas Básicas - NHB), sob a classificação de João Mohana, 

Horta propôs uma metodologia, um modelo conceitual, a qual denominou “Processo de 

Enfermagem” (PE). Conforme a Teoria de Maslow, certas necessidades humanas são mais 

básicas do que outras, ou seja, algumas necessidades devem ser atendidas antes de outras. As 

necessidades humanas básicas são aspectos tais como alimento, água, segurança e amor, 

necessários para a sobrevivência e a saúde (HORTA, 2011). Por exemplo, uma pessoa 



faminta está mais propensa a procurar comida do que a se engajar em atividades que 

aumentam a autoestima. A hierarquia das necessidades humanas organiza as necessidades 

básicas em cinco níveis de prioridade.  

O nível mais básico, ou o primeiro, inclui as “Necessidades Fisiológicas”, tais como 

ar, água e alimento. O segundo nível inclui as “Necessidades de Segurança e Proteção”, 

compreendendo a segurança física e psicológica. O terceiro nível contém as “Necessidades de 

Amor e Gregarismo”, incluindo a amizade, as relações sociais e o amor sexual. O quarto nível 

engloba as “Necessidades de Autoestima”, que envolvem a autoconfiança, a utilidade, o 

propósito e autovalorização. O último nível é a “Necessidade de Autorealização”, o estado de 

alcance pleno do potencial e da habilidade para resolver problemas e lidar com as situações de 

vida. De acordo com essa teoria, a pessoa cujas necessidades estão totalmente atendidas é 

sadia e a pessoa com uma ou mais necessidades não atendidas está em risco para doença ou 

pode não ser sadia em uma ou mais dimensões humanas (HORTA, 2011). 

Horta relacionou os conceitos ser humano, ambiente e enfermagem. Na interação com 

o universo dinâmico, o ser humano vivencia estados de equilíbrio e desequilíbrio no tempo e 

no espaço. Os desequilíbrios geram necessidades que se caracterizam por estados de tensão 

conscientes e inconscientes, e levam o ser humano a buscar a satisfação de tais necessidades 

para manter seu equilíbrio. Assim, as necessidades básicas precisam ser atendidas, porém, 

quando o conhecimento do ser humano a respeito de suas necessidades é limitado pelo seu 

próprio saber, faz-se necessário o auxílio de pessoas habilitadas para atendê-las (POTTER; 

PERRY, 2005).   

 Para trazer o percurso percorrido por Wanda Horta para essa revisão, utiliza-se 

principalmente o estudo de Kletemberg (2004), que realiza em sua dissertação uma pesquisa 

histórica sobre a MAE no Brasil, com base nas publicações da Revista Brasileira de 

Enfermagem (ReBEn). Essa autora indica que o primeiro artigo publicado na ReBEn sobre 

SAE é de autoria de Horta,  intitulado  “Considerações  sobre o  Diagnóstico de 

Enfermagem”, de 1967. Nele, Horta (1967) define que, 

 
 

[...]diagnosticar  é,  em  síntese,  aplicar  o método  científico,  isto  é,  a utilização 
dos  processos  lógicos  pelo pensamento,  na busca da  verdade ou  na  sua 
exposição. Os processos gerais de pensamento são utilizados de modo sistemático e 
refletido na procura do diagnóstico.   

 
 
 É nesse artigo que Horta fundamenta seu referencial teórico, o das NHB de Maslow, 

que permeou toda sua produção intelectual. Para Horta, o enfermeiro estaria capacitado a 



fazer o Diagnóstico de Enfermagem, pois detém conhecimentos das ciências básicas, 

relaciona a teoria com a prática e tem a experiência resultante da vivência de 24 horas em 

contato com os problemas do cliente. “Eis o novo paradigma da época: sistematizar o 

pensamento, o raciocínio, para levantar os problemas do cliente, elaboração que as 

enfermeiras já realizavam, porém, de forma intuitiva e sem registros” (KLETEMBERG, 

2004).  

 Segundo a mesma autora, ainda em 1967, Horta et al. publicaram o artigo “O ensino 

do Plano de Cuidados em Fundamentos de Enfermagem”, relatando a experiências das autoras 

na disciplina citada, quando se incorporou o plano de cuidados como requisito básico do 

estágio prático no curso de graduação da escola de enfermagem da Universidade de São Paulo 

(USP). Percebe-se, nesse artigo, o início dos estudos da autora sobre a elaboração de uma 

sistematização científica para a assistência de enfermagem, que, mais tarde, ela chamaria 

de“Processo  de  Enfermagem”. 

 Wanda Hortacontinuou propagando a  importância  do planejamento  da assistência, 

publicando, em 1971, três artigos. O primeiro é “O ensino dos instrumentos básicos de 

enfermagem”, no qual Horta, Hara e Paula (1971a), consideram como funções da enfermeira 

a determinação do diagnóstico e a elaboração e execução do plano de cuidados. As autoras 

preconizam alguns conhecimentos e algumas habilidades como instrumentos indispensáveis 

ao desenvolvimento profissional do estudante. Os instrumentos básicos relatados são: 

comunicação, planejamento, avaliação,método  científico, observação, trabalho em  equipe,  

destreza  manual  e  criatividade,  ainda hoje ensinados nos cursos de graduação em 

enfermagem. 

O segundo artigo publicado, “A observação sistematizada como base para o 

diagnóstico de enfermagem”, descreve econceitua o  histórico  de  enfermagem, pontuando-o  

como o  primeiro  passo do  método  científico para a  elaboração do diagnóstico de 

enfermagem (HORTA, 1971b). O terceiro artigo publicado, “A Metodologia do Processo de 

Enfermagem”, coroa e agrupa a produção anterior da autora, quando conceitua e estrutura as 

etapas do PE. Nele, ela discorre sobre o referencial americano que embasouseus  estudos,  

como  os  conceitos  de  “Prognóstico  de  Enfermagem”, “Histórico de Enfermagem” e 

“Plano de Cuidados”, e discorre sobre as oito fases do PE, já citadas anteriormente (HORTA, 

1971c).  

Wanda Horta deu continuidade ao seu estudo sobre diagnóstico de enfermagem 

publicando o artigo “Estudo básico da determinação de dependência de enfermagem”, em 

1972, teorizandoque,  ao  determinar  o diagnóstico,  a enfermagem  precisaria determinar  o  



grau de  dependência do  atendimento  em natureza e extensão. O critério de natureza divide-

se emtotal e parcial, consistindo em  ações  de  ajudar (A),  orientar (O),  supervisionar (S)  e  

encaminhar (E);  e,  em extensão, atribui-se um  número  para  o grau de  dependência,  

dispondo-se numeração  de um (1) a cinco (5),  conforme a  dependência do  indivíduo  com  

relação  aos cuidados de enfermagem necessários para a satisfação de suas necessidades. Em 

sua conclusão, a autora incentiva realização de estudos clínicos experimentais para validação 

dospreceitos  teóricos  e  de  pesquisas  para  determinar  o  grau de dependência de cada 

necessidade básica afetada (HORTA, 1972). Segundo Oliva et al. (2005), nessa época o termo 

diagnóstico de enfermagem foi substituído por problemas de enfermagem, ficando esquecido 

pela enfermagem brasileira por um período de quase vinte anos, reaparecendo na literatura no 

final da década de 1980. 

Em sua tese de doutorado, publicada em 1974, Wanda Hortaidentificou, como 

resultado de sua pesquisa, os problemas evidenciados em áreas específicas da enfermagem, 

tais como: condições  de  limpeza  corporal,  condições  dos  locais  para medicação  

parenteral,  cuidados  com  o  revestimento  cutâneo-mucoso,  locomoção, sono e repouso. De 

acordo com a autora, os problemas prioritários para a enfermagem se referiamprincipalmente 

à  verificação  dos sinais vitais, controle  de diurese,  curativos,  sonda  vesical,  venóclise,  

oxigênio-terapia, jejum, sonda nasogástrica, controle de vômitos e evacuações e a queixas dos 

clientes relacionadas às dores (HORTA, 1974). Em 1979 a autora publica seu livro, Processo 

de Enfermagem, com redução para seis do número de fases do Processo, como relatado 

anteriormente e descritas a seguir.  

Uma dessas etapas é descrita por Horta como a primeira fase do PE, chamada de 

“Histórico de Enfermagem”, sendo o mesmo conceituado como o "roteiro sistemático para o 

levantamento de dados do indivíduo, família ou comunidade que sejam significativos para o 

enfermeiro, a fim de tornar possível a identificação dos seus problemas e chegar ao 

diagnóstico de enfermagem” (HORTA, 2011). Nessa primeira fase, o enfermeiro coloca em 

prática toda a sua capacidade de mensurar e analisar as demandas do cliente (NÓBREGA; 

SILVA, 2008). Toda essa capacidade de mensuração se alia ao direcionamento do cuidado, a 

partir dos dados coletados pelo enfermeiro. Os dados são coletados a partir da entrevista e do 

exame físico, tendo-se assim uma visão geral e clara da saúde do cliente. A coleta de dados é 

imprescindível para a continuidade do Processo, pois a partir dela o enfermeiro identifica os 

diagnósticos de enfermagem planejando a assistência. 

A segunda fase, “Diagnóstico de Enfermagem”, é considerada de suma importância, 

sendo um processo de raciocínio diagnóstico, pois é necessário um processo intelectual, 



complexo, na qual o enfermeiro faz a interpretação dos dados coletados na primeira fase, 

julgando-os de forma clínica e crítica. Segundo Horta (2011), o Diagnóstico de Enfermagem 

"é a identificação das necessidades humanas básicas do indivíduo, família ou comunidade que 

precisam de atendimento e a determinação, pelo enfermeiro, do grau de dependência desse 

atendimento em natureza e extensão" e é a segunda fase do PE. Segundo Gordon (19874apud 

NÓBREGA; SILVA, 2008), o termo diagnóstico é utilizado em três contextos: como segunda 

fase do PE (análise dos dados coletados e avaliação do estado de saúde do cliente); como um 

julgamento clínico (descreve o estado de saúde do cliente); e, como afirmativa diagnóstica 

(descreve a afirmativa do estado de saúde do cliente utilizando uma taxonomia).  

Porém, para a efetiva realização do diagnóstico é necessário o entendimento por parte 

dos enfermeiros da relação entre esses três contextos, principalmente o processo cognitivo que 

faz uma relação entre o julgamento clínico e a afirmativa diagnóstica. Assim a fase de 

Diagnóstico de Enfermagem tem sua grande importância, pois ao realizar todo o pensamento 

crítico, julgamento clínico e processo de raciocínio diagnóstico, interpretando os dados 

coletados, e realizando julgamentos e inferências, será possível realizar os diagnósticos, e 

planejar toda a assistência, com ações ligadas aos resultados que se espera alcançar. 

A terceira fase do PE é o “Plano Assistencial de Enfermagem”, definido como "a 

determinação global da assistência de enfermagem que o indivíduo, família ou comunidade 

precisam receber diante do Diagnóstico de Enfermagem estabelecido" (HORTA, 2011). 

Percebe-se que o conceito de Plano Assistencial de Enfermagem descrito por Horta confunde 

os enfermeiros no entendimento de que seu significado tem semelhanças com a quarta fase do 

PE, ou seja, o Plano de Cuidado ou Prescrição de Enfermagem. Para os enfermeiros, a idéia 

de Plano Assistencial de Enfermagem está contida no conceito de Prescrição de Enfermagem, 

quando Horta define a assistência e os cuidados de enfermagem que o indivíduo precisa 

receber para satisfazer as necessidades básicas afetadas.  

O processo de planejamento da assistência contempla três componentes de acordo com 

Carpenito (2009), a saber: estabelecimento dos diagnósticos prioritários, definição dos 

resultados e metas de enfermagem, prescrições das intervenções de enfermagem. Para a 

identificação dos diagnósticos prioritários recorre-se aos dados coletados e registrados na 

primeira fase do Histórico, a fim de identificar problemas reais ou potenciais que necessitem 

de uma intervenção de enfermagem. Como é muito difícil realizar um Plano que contemple 

todos os Diagnósticos, faz-se necessário o estabelecimento das prioridades. 

                                                 
4GORDON, M. Nursing diagnosis process and application.New York: McGraw-Hill, 1987. 



Alfaro-Lefevre (2005) refere que o enfermeiro deve certifica-se de suas habilidades de 

pensamento crítico e responder: Quais problemas necessitam de atenção imediata? Quais 

podem esperar? Quais problemas são de sua responsabilidade e quais devem ser comunicados 

a outros profissionais de saúde?,priorizando assim a assistência. Na definição dos resultados e 

metas de enfermagem, Alfaro-Lefevre (2005) refere que metas são ações a serem 

desenvolvidas e orienta para que o enunciado seja o resultado centralizado no cliente. Os 

resultados direcionam o plano de cuidados, as intervenções e são motivadores da assistência. 

Na quarta fase do PE, segundo a metodologia de Horta, tem-se o “Plano de Cuidado” 

ou “Prescrição de Enfermagem”, que é definido pela autora como o "roteiro diário (ou 

aprazado) que coordena a ação da equipe de enfermagem nos cuidados adequados ao 

atendimento das necessidades básicas e específicas do ser humano” (HORTA, 2011, p. 67). 

De acordo com Nóbrega e Silva (2008), as intervenções de enfermagem são focadas na 

promoção, manutenção e restauração da saúde do cliente, baseadas nos Diagnósticos de 

Enfermagem, podendo ser dependentes, interdependentes e independentes. As intervenções 

dependentes são aquelas que buscam implementar as recomendações médicas, como 

administração de medicamentos, testes diagnósticos entre outros; as interdependentes são 

aquelas que descrevem as atividades de enfermagem, realizadas em conjunto com outras 

equipes de profissionais, como psicólogos, nutricionistas, médicos, e etc; e as independentes 

são aquelas que podem ser executadas pelo enfermeiro e equipe de enfermagem.  

Segundo Alfaro-Lefevre (2005) as intervenções precisam ser coerentes com o Plano 

de Cuidados, estarem baseadas em princípios científicos, ser individualizadas para uma 

situação específica levando em consideração as necessidades físicas e emocionais de cada 

cliente, ser utilizadas para proporcionar um ambiente seguro e terapêutico, empregar 

oportunidades de ensino-aprendizagem para o cliente e incluir a utilização de recursos 

apropriados, considerando os recursos existentes na unidade em que presta assistência. O 

registro das intervenções de enfermagem promove a comunicação entre os cuidadores, 

direciona o cuidado, cria um meio de avaliações mais posteriores, sendo possível então ter 

uma melhor visão do estado de saúde do cliente e sua evolução. A prescrição de enfermagem 

é a execução do planejamento da assistência, das ações planejadas pelo enfermeiro em 

conjunto com as outras equipes de profissionais e o cliente. É a etapa em que a equipe pode 

continuar o plano anteriormente estabelecido, validar conceitos, modificar prioridades ou o 

próprio plano, pois, o foco principal da prescrição e a individualização do cuidado 

(NÓBREGA; SILVA, 2008).   

Segundo Horta, a quinta fase, chamada de “Evolução de Enfermagem”, é "o relato 



diário ou periódico das mudanças sucessivas que ocorrem no ser humano enquanto estiver sob 

assistência profissional. A evolução é, em suma, uma avaliação global do plano de cuidados 

(prescrição de enfermagem implementada)” (HORTA, 2011, p. 68). A Evolução de 

Enfermagem consiste interpretar dados quantitativos e qualitativos para obter um julgamento 

de valor, é um processo contínuo e sistemático permitindo ao ser humano conhecer seus erros 

e acertos (NÓBREGA; SILVA, 2008). É o momento não só da avaliação do quadro clínico do 

cliente, mas também de avaliar a qualidade da assistência prestada. Cianciarullo (2001), refere 

que ela é um registro realizado após a avaliação do estado geral do cliente com o objetivo de 

nortear o planejamento da assistência a ser prestada e informar os resultados das condutas de 

enfermagem implementadas. A evolução mostra os efeitos, as repercussões e as 

conseqüências dos cuidados prestados em relação a determinados parâmetros pré-

estabelecidos e indica a manutenção, a modificação ou a suspensão da prescrição de 

enfermagem anterior.  

Para Ochoa-Vigo et al.(2001), a documentação da assistência ao cliente permite o 

acompanhamento das condições de saúde do mesmo, favorecendo a avaliação dos cuidados 

prestados e expressando a natureza das ações dos profissionais em suas respectivas áreas de 

conhecimento. Portanto, deve ser realizada de forma clara, objetiva e de acordo com os 

princípios éticos e morais da profissão. Para os mesmos autores, neste sentido, as anotações 

de enfermagem são indispensáveis no prontuário do cliente, como parte da documentação do 

processo de saúde/doença, especialmente considerando que a equipe de enfermagem 

acompanha todo esse decorrer de forma integral, pela permanência na unidade hospitalar 

durante 24 horas, garantindo qualidade e fidedignidade em suas observações.  

Sendo assim, para Teixeira, Prates e Almeida5(1998) apud Ochoa-Vigo et al.(2001), 

se faz necessário que os enfermeiros das unidades de internação revisem periodicamente as 

anotações feitas por sua equipe, com o propósito de orientar, esclarecer e reforçar o 

conhecimento dos técnicos, auxiliares e atendentes de enfermagem, especialmente sobre 

aspectos que são relevantes para favorecer a qualidade da assistência de enfermagem, visando 

concretizar o crescimento de toda a equipe em geral. Caminhando então para a última fase do 

PE, o “Prognóstico de Enfermagem”, que de acordo com Horta, (2011, p.69), 

 
 

é a estimativa da capacidade do ser humano em atender às suas necessidades básicas 
após a implementação do plano assistencial e à luz dos dados fornecidos pela 
evolução de enfermagem. O prognóstico indicará as condições que o paciente 

                                                 
5
TEIXEIRA, M.B; PRATES, J.G; ALMEIDA, J.G. Avaliação da qualidade das anotações de enfermagem.Revista de 

Enfermagem do Hospital das Clínicas, São Paulo, v. 3, n. 2, 1998.  



atingiu na alta médica. [...] Um bom prognóstico é aquele que leva ao autocuidado, 
portanto, à independência de enfermagem; um prognóstico sombrio é aquele que se 
dirige para a dependência total. O prognóstico é, também, um meio de avaliação do 
processo em si, mensura todas as fases e chega a uma conclusão. 
 
 

 A figura 1 (um) abaixo ilustra o esquema das fases do Processo de Enfermagem 

segundo Wanda Horta (2011) e sua relação com o indivíduo, família e comunidade, que são 

atendidos pelo mesmo.  

 
 

 
 

Figura 1: Esquema do Processo de Enfermagem segundo Horta (2011). 
Fonte: Adaptação elaborada pela autora. 

 

 

2.1.3 Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem  

 

 

 Segundo o Conselho Internacional de Enfermeiros (CIE), neste início do século XXI, a 
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estar da população, cada vez mais se dispõe de tecnologias de informação para processar e 

gerenciar dados que melhorem a prática assistencial na área da saúde, a administração dos 
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produzidos (dentre os quais estão os conhecimentos de enfermagem) (CIE, 2009). No entanto, 

há muito tempo, tem-se considerado que a articulação clara do exercício da Enfermagem é 

essencial para o reconhecimento pleno da amplitude e da profundidade da profissão e que a 

falta de uma linguagem universal (capaz de estabelecer a definição e descrição da prática) tem 

comprometido o desenvolvimento da mesma como ciência.  

Estas constatações não são recentes, já que desde os primórdios evidenciam-se 

questionamentos envolvendo seu conhecimento específico, seus conceitos, os significados 

desses conceitos e, principalmente, sua utilização na prática (NÓBREGA; GUTIÉRREZ, 

2000). Segundo Nóbrega e Garcia (2000), algumas alternativas foram utilizadas para 

responder a estes questionamentos, podendo-se citar o início da produção de modelos 

conceituais a partir da década de 1950, o desenvolvimento de pesquisas em enfermagem a 

partir da década de 1960, a introdução do Processo e a determinação de alguns elementos que 

lhe são inerentes. Sob o ponto de vista do CIE, esses elementos são: o que os exercentes da 

Enfermagem fazem (Ações e Intervenções), tendo como base o julgamento sobre fenômenos 

humanos específicos (Diagnósticos), para alcançar os Resultados Esperados de enfermagem 

(CIE, 1996).   

Um fator chave para a transição ocorrida no modo de pensar, de falar e de atuar na 

profissão foi a decisão tomada, na década de 1970, no sentido de se desenvolver sistemas de 

classificação dos conceitos da linguagem profissional relacionados aos diagnósticos de 

enfermagem e, posteriormente, às intervenções e resultados de enfermagem (GARCIA; 

NÓBREGA, 2004). De acordo com Antunes e Chianca (2002), apesar da SAE estar 

incorporada à prática profissional de algumas instituições, as demandas atuais requerem seu 

aprimoramento, sendo necessária e imprescindível a adoção dos sistemas de classificação para 

descrever e padronizar as situações do exercício profissional.  

Outros pesquisadores da área consideram que o desenvolvimento de normas de 

terminologia, visando elaboração de sistemas de classificação, é essencial para a construção 

de sistemas de informação que facilitem a tomada de decisões clínicas e a prática baseada em 

evidências na enfermagem mundial. Aponta-se também que o uso da linguagem padronizada 

é uma das prioridades da profissão, seja no ensino, na pesquisa ou na assistência, uma vez que 

torna visível e reconhecido seu saber/fazer pelas demais áreas do conhecimento 

(CROSSETTI; DIAS, 2002).  

A enfermagem tem se aproximado dos sistemas de classificação com o intuito de se 

afastar do referencial que lhe guiou nas últimas décadas: o das técnicas e do tratamento 

curativo/interventivo e descontextualizado. Busca-se um referencial centrado no cuidado, 



específico, embasado em novos saberes, valores, conhecimentos e contextualizado. A adoção 

de sistemas de classificação permite o uso de uma linguagem única e padronizada, a qual 

favorece o processo de comunicação, a compilação de dados para o planejamento da 

assistência, o desenvolvimento de pesquisas, o processo de ensino aprendizagem profissional 

e fundamentalmente confere cientificidade ao cuidado (TRUPPEL et al., 2009). É inadiável a 

normatização da terminologia para possibilitar a uniformidade do significado dos conceitos e 

o seu uso, tornando possível que os termos empregados pelos profissionais transmitam a todos 

o mesmo significado e que a eficácia desejada na comunicação seja atingida (NÓBREGA; 

GARCIA, 2005).  

Segundo o CIE (2007), no final dos anos 80 do século XX, a Enfermagem já contava 

com certo número de sistemas de classificação vinculado a alguma fase do PE, pois o mesmo 

favorece o desenvolvimento de tecnologias para documentação da assistência de enfermagem. 

Nestes sistemas de classificação, três elementos são componentes primários para 

categorização da prática: diagnósticos, resultados e intervenções de enfermagem (CIE, 2007). 

A despeito dos avanços alcançados, sentia-se a urgência de um sistema unificado em âmbito 

mundial, cujos componentes expressassem os elementos da prática: o que as enfermeiras 

fazem (ações/intervenções), em face de determinadas necessidades humanas (diagnósticos), 

para produzir determinados resultados de enfermagem.  

 Um importante programa do CIE destinado a integrar em âmbito mundial a infra-

estrutura da informação sobre a política e a prática de atenção à saúde, é a Classificação 

Internacional para a Prática de Enfermagem (CIPE®). O mesmo tem como meta adaptar o 

trabalho de desenvolvimento de uma terminologia às normas internacionais, de maneira 

compatível com outras disciplinas da área da saúde (CIE, 2007). Assim pensada, a CIPE® 

representa uma ferramenta ou instrumental tecnológico que: facilita a comunicação das 

enfermeiras sobre sua prática entre si, com outros profissionais ou com formuladores de 

políticas de saúde; facilita a padronização da documentação do cuidado prestado; facilita o 

intercâmbio de dados entre populações, ambientes de prestação de cuidados, linguagens e 

lugares geográficos; permite o uso de dados para o planejamento e gerenciamento do cuidado, 

para a previsão de financiamentos e para a análise de resultados alcançados; entre outros 

(CIE, 2001).  

 Nóbrega (2002) refere que a CIPE® é um sistema de classificação composto por três 

elementos: fenômeno, resultado e ação de enfermagem. Ela classifica os fenômenos, as ações 

e os resultados, permitindo a descrição e a caracterização da prática (CIE, 2003). Representa 

um marco unificador de todos os sistemas de classificação disponíveis no âmbito mundial 



(GARCIA; NÓBREGA; SOUSA, 2002). Tem como objetivos estabelecer uma linguagem 

única que descreva a atuação de enfermagem a fim de otimizar a comunicação entre os 

enfermeiros e destes com os demais profissionais; propiciar dados mais fidedignos para a 

pesquisa, assistência, gerenciamento e ensino, além de descrever as demandas dos indivíduos, 

as intervenções e os resultados advindos das ações de enfermagem (CIE, 2003). Para o CIE, a 

CIPE® é um instrumento de informação para prover dados que representem a enfermagem nos 

sistemas de informação em saúde, a fim de que, dessa forma, pesquisadores, educadores e 

gerentes possam, a partir desses dados, identificar a contribuição da profissão para o cuidado 

(CIE, 2007). 

Em 1989, durante o Congresso Quadrienal realizado em Seul, o conselho de 

representantes das associações filiadas ao CIE aprovou a resolução de estabelecer a CIPE®, 

com os seguintes objetivos iniciais: 1) fornecer um instrumento para descrever e documentar a 

prática clínica de enfermagem; 2) usar esse instrumento como base para a tomada de decisão 

clínica; e 3) prover a profissão com um vocabulário e um sistema de classificação que 

pudessem ser usados para a inserção de dados de enfermagem em sistemas de informação 

computadorizados (CIE, 2007). Sua construção iniciou-se em 1991, com a realização de 

levantamento bibliográfico sobre a Enfermagem e de pesquisa junto às associações de 

membros do CIE para identificar os sistemas de classificação usados pelas enfermeiras 

(NÓBREGA, 2002).  

Em 1996 o CIE apresentou a Versão Alfa, constituída de Classificações de Fenômenos 

de Enfermagem (CFE) e de Classificação de Ações de Enfermagem (CAE), visando estimular 

a discussão e comentários, observações, críticas e recomendações para as próximas versões. 

Os objetivos iniciais da CIPE® foram revistos pelo Comitê de Avaliação em 2000 culminando 

a Versão Beta, sendo eles: a) estabelecer uma linguagem comum para descrever a prática de 

enfermagem, facilitado a comunicação entre os enfermeiros e dos enfermeiros com os outros 

profissionais da saúde, b) representar os conceitos usados na prática local, em diferentes 

linguagens e áreas de especialidades, c) descrever mundialmente a prestação do cuidado de 

enfermagem prestado às pessoas (indivíduo, famílias e comunidades); d) estimular a pesquisa 

de enfermagem através de ligações entre os dados disponíveis e os sistemas de informação de 

saúde, dentre outros (CIE, 2003).  

Após correções editoriais foi publicada a Versão Beta 2. As definições contidas na 

CFE foram organizadas numa abordagem multiaxial, formada pelos eixos: foco da prática de 

enfermagem, julgamento, frequência, duração, topologia, localização anatômica, 

probabilidade e portador. A CAE também foi constituída de oito eixos: tipo de ação, alvo, 



meios, tempo, topologia, localização, via e beneficiário (CIE, 2003). “Fenômeno de 

Enfermagem” foi definido como um fator que influencia o estado de saúde e constitui o objeto 

das ações de enfermagem; “Diagnósticos de Enfermagem” como um título dado pela 

enfermeira para uma decisão sobre um fenômeno de enfermagem, sendo o foco das 

intervenções de enfermagem; “Ação de Enfermagem” foi definida como o comportamento 

desempenhado pelas enfermeiras na prática assistencial; “Intervenções de Enfermagem” 

referem-se à ação realizada em resposta a um diagnóstico de enfermagem, visando à obtenção 

de um resultado de enfermagem e “Resultado de Enfermagem” foi definido como a medida 

ou o estado de um diagnóstico de enfermagem, em um determinado período, após a 

intervenção de enfermagem (CIE, 2003). 

 No ano de 2000, passou-se a considerar a CIPE® um programa oficial da área Prática 

Profissional, tida em conta como um dos pilares fundamentais do CIE. Em seus aspectos 

organizativos, o Programa CIPE® envolve três conjuntos de atividades: pesquisa e 

desenvolvimento; coordenação e gerência; comunicação e marketing; e quatro metas 

estratégicas, entre as quais as de manter uma atualização constante da CIPE® e de expandir 

seu uso no âmbito internacional(NÓBREGA; GARCIA, 2000). Seu planejamento envolve as 

seguintes atividades: 1) manter a atualização do conteúdo da CIPE® pela inserção de novos 

termos, que reflitam mudanças ocorridas na prática de enfermagem e uma melhor 

compreensão de termos já constantes; pela adição de termos que venham preencher lacunas 

existentes e pela remoção de termos redundantes ou desatualizados; 2) assegurar que a CIPE® 

seja/esteja compatível com o estado de desenvolvimento da ciência de enfermagem, das 

ciências da classificação e da informática, e do cuidado de saúde; 3) coordenar a disseminação 

e utilização internacional da CIPE®, e outras atividades relacionadas com seu 

desenvolvimento (NÓBREGA; GUTIÉRREZ, 2000).   

 A CIPE® Versão 1.0 foi divulgada em 2007 e, segundo o CIE, sua utilização na prática 

profissional apresenta algumas vantagens. A principal inovação foi que, enquanto a Versão 

Beta 2 estava estruturada em duas classificações (Fenômenos e Ações de Enfermagem), com 

um total de dezesseis eixos, a CIPE® Versão 1.0 contém uma única estrutura de classificação, 

organizada em sete eixos, definidos como: foco - área de atenção relevante para a 

Enfermagem; julgamento - opinião clínica ou determinação relacionada ao foco da prática de 

enfermagem; meios - maneira ou método de executar uma intervenção; ação - processo 

intencional aplicado a, ou desempenhado por um cliente; tempo - o ponto, período, momento, 

intervalo ou duração de uma ocorrência; localização - orientação anatômica ou espacial de um 

diagnóstico ou intervenção; e cliente - sujeito a quem o diagnóstico se refere e que é o 
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de construir sistemas de registro dos elementos da prática usando a CIPE®, com todos os 

benefícios de fazer parte de um sistema de linguagem unificada; e tornar essa classificação 

um instrumental tecnológico que possa ser integrado à prática de enfermagem no local do 

cuidado(CIE, 2009).  

Segundo o CIE (2009), os Catálogos podem estar direcionados tanto a clientelas 

específicas (indivíduo, família e comunidade), quanto a prioridades de saúde específicas, 

relacionadas a condições de saúde, ambientes ou especialidades de cuidado e fenômenos de 

enfermagem. Eles podem originar conjuntos de dados a ser usados para apoiar e melhorar a 

prática clínica, o processo de tomada de decisão, a pesquisa e a formação profissional, 

contribuindo para a expansão do uso da CIPE® em âmbito mundial, uma vez que permite 

focalizar as variações culturais e linguísticas. Entretanto, não substituem o julgamento clínico 

da enfermeira, que será sempre essencial para dispensar cuidados individualizados aos 

clientes e suas famílias.  

 Retomando a historicidade do Programa CIPE®, em 2003 o CIE começou a 

desenvolver a idéia da criação de Centros de Pesquisa e Desenvolvimento da CIPE® (CPDC) 

dando-se particular atenção ao processo de submissão de propostas, critérios para avaliação, 

escopo de trabalho e responsabilidades. Um Centro CIPE® acreditado é uma instituição, 

faculdade, departamento, associação nacional ou grupo semelhante, que preenche os critérios 

do CIE para ser designado como CPDC. São considerados importantes tanto para o 

desenvolvimento da profissão, quanto para a produção de informação e conhecimento com 

potencial para influenciar a Enfermagem nos anos futuros. A cada três anos, cada Centro deve 

submeter à apreciação do CIE um relatório contendo autoanálise acerca do plano de trabalho e 

do alcance de metas e objetivos, bem como atualização do plano para os próximos quatro 

anos. Cada Centro deve elaborar anualmente uma matéria para publicação no Boletim da 

CIPE®, relatando suas atividades e resultados recentes, além de garantir a participação de, no 

mínimo, um de seus membros no encontro do Consórcio de Centros CIPE®, que ocorre a cada 

dois anos, durante o Congresso/Conferência do CIE. 

 Até julho de 2007, havia seis CPDC acreditados pelo CIE, a saber, o do Grupo de 

Usuários da CIPE® de Língua Alemã, formado pelas associações nacionais de enfermagem da 

Áustria, Alemanha e Suíça, e pelos três Grupos de Usuários da CIPE® desses países; o Centro 

de Pesquisa para a Prática de Enfermagem do Hospital Camberra e Universidade de 

Camberra, na Austrália; o Centro Chileno, vinculado à Universidade de Concepción, no 

Chile; o Centro da Escola de Enfermagem da Universidade de Wisconsin; o Centro da Escola 

de Enfermagem da Universidade de Minnesota, nos Estados Unidos e o Centro de Pesquisa e 



Desenvolvimento da CIPE® do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da Universidade 

Federal da Paraíba (Centro CIPE® – PPGEnf-UFPB) (GARCIA; NÓBREGA; COLER, 2008).   

 Durante o desenvolvimento da CIPE®, o CIE identificou que a mesma não 

contemplava termos relacionados à atenção primária e à prática de enfermagem em serviços 

comunitários de saúde. Neste sentido, o conselho propôs aos países da América Latina a 

organização e identificação de termos característicos de cada realidade e região. A 

contribuição brasileira a esta proposta foi o projeto CIPESC®, elaborado e desenvolvido pela 

ABEn (Associação Brasileira de Enfermagem), sob orientação do CIE e apoio financeiro da 

Fundação Kellogg(COENEN et al., 2001). Segundo Egry, Mishima e Antunes (1999), seu 

principal objetivo foi descrever as diferenças culturais, revelando a dimensão, a diversidade e 

a amplitude das práticas de enfermagem no contexto do Sistema Único de Saúde – SUS. Os 

termos específicos desta classificação estão parcialmente conceituados na publicação de 

Garcia, Nóbrega e Sousa (2002).  

 A elaboração de sistemas de classificação na Enfermagem parte do pressuposto que os 

membros da equipe de enfermagem constituem um grupo sócio-profissional que, em seu 

ambiente de trabalho, utiliza um vocabulário técnico particular, a que se pode denominar 

linguagem especial da Enfermagem. Essa linguagem especial constitui uma modalidade de 

expressão do grupo, que incorpora os conceitos, abstratos ou concretos, utilizados em sua 

atividade profissional, os quais se deixam reunir em grupos estruturados de tal modo que cada 

um fica ali definido pelo lugar que ocupa respectivamente à posição dos demais, formando 

redes de termos para classificação da prática profissional (NÓBREGA; GUTIÉRREZ, 2000).  

 

 

2.2 Síndrome da Imunodeficiência Adquirida – AIDS 

 

 

2.2.1 Histórico da Epidemia no Brasil  

 

 

 Como dito anteriormente, por seu caráter pandêmico e sua gravidade, a Síndrome da 

Imunodeficiência Adquirida (AIDS) representa um dos maiores problemas de saúde pública 

da atualidade. O primeiro caso de aids no Brasil foi notificado, retrospectivamente, na cidade 

de São Paulo, em 1982 (BRASIL, 1999). A este caso inicial seguiram-se outros, basicamente 

restritos às denominadas metrópoles nacionais (São Paulo e Rio de Janeiro), tendo como 



categorias de exposição preponderantes os hemofílicos, os homens que faziam sexo com 

outros homens – homossexuais e bissexuais masculinos – e as demais pessoas que receberam 

sangue e hemoderivados (NASCIMENTO; CARVALHO, 2004). Segundo o Ministério da 

Saúde (2011), desde o início da epidemia até junho de 2011, o Brasil teve 608.230 casos 

registrados de aids. Só em 2010, foram notificados 34.218 casos da doença e a taxa de 

incidênciano Brasil foi de 17,9 casos por 100 mil habitantes. 

Em razão de os hemofílicos receberem habitualmente componentes sangüíneos de um 

conjunto (pool) de doadores (até então, habitualmente pagos pelas doações), este segmento 

populacional foi rápida e profundamente atingido no início da epidemia no Brasil (GALVÃO, 

2002). O clamor público e a mobilização de diversas instâncias de fiscalização regional 

determinaram alterações relevantes no quadro da transmissão secundária ao recebimento de 

sangue e hemoderivados, principalmente a partir da disponibilidade de testes laboratoriais 

para a detecção de anticorpos anti-HIV, em 1986 (BARATA, 2006). Observou- se, desde 

então, substancial decréscimo dos casos de aids pertencentes a esta categoria de exposição, 

ainda que com a persistência de exceções relevantes. Em meados da década de 80, outro 

segmento populacional, aquele constituído pelos usuários de drogas injetáveis, passou a 

ocupar posição de destaque entre os casos secundários à transmissão sangüínea (GALVÃO, 

2002).  

No âmbito da transmissão sexual, o segmento composto dos homens que fazem sexo 

com homens foi o mais severamente afetado no início da epidemia. Entretanto, à extensa 

disseminação inicial seguiu-se certa estabilização em anos posteriores à epidemia, em especial 

entre aqueles homens pertencentes às camadas médias urbanas, em meio aos quais se 

verificou relevante mobilização social e mudança de comportamentos no sentido de práticas 

sexuais mais seguras (FRANÇA, 2001). Entretanto, os últimos dados apontam aumento de 

10,1% na incidência entre jovens gays (15 a 24 anos) do sexo masculino. Em 2010, para cada 

16 homossexuais dessa faixa etária vivendo com aids, havia 10 heterossexuais. Essa relação, 

em 1998, era de 12 para 10 (BRASIL, 2011).  

Atualmente, a faixa etária em que a aids é mais incidente, em ambos os sexos, é a de 

25 a 49 anos de idade. A razão de sexos entre jovens de 13 a 19 anos é um importante aspecto 

a ser considerado, pois é a única faixa etária em que o número de casos de aids é maior entre 

as mulheres, inversão apresentada desde 1998. Em relação aos jovens, os dados apontam que, 

embora eles tenham elevado conhecimento sobre prevenção da aids e outras doenças 

sexualmente transmissíveis, há tendência de crescimento da contaminação por HIV. Atento a 

essa realidade, o governo brasileiro e o Ministério da Saúde (2011) tem desenvolvido e 



fortalecido diversas ações para que a prevenção se torne um hábito na vida dos jovens. A 

distribuição de preservativos no país, por exemplo, cresceu mais de 60% entre 2005 e 2010 

(de 202 milhões para 327 milhões de unidades). 

Ainda hoje há mais casos da doença entre os homens do que entre as mulheres, mas 

essa diferença vem diminuindo ao longo dos anos. Em 1989, a razão de sexos era de cerca de 

seis casos de aids no sexo masculino para cada caso no sexo feminino. Em 2010, chegou a 1,7 

casos em homens para cada um em mulheres. A transmissão heterossexual do HIV é o 

“motor” da dinâmica da epidemia, com expressão relevante em todas as regiões, contribuindo 

também, de modo decisivo, para o aumento de casos de aids entre as mulheres. Nelas, 83,1% 

dos casos registrados em 2010 decorreram de relações heterossexuais com pessoas infectadas 

pelo HIV. Entre os homens, 42,4% dos casos se deram por relações heterossexuais, 22% por 

relações homossexuais e 7,7% por bissexuais (BRASIL, 2011). Em nenhum outro momento 

de sua ampliação, a epidemia atingiu de forma tão abrangente o conjunto da malha municipal 

brasileira como agora, em que a principal via de transmissão se confunde com os hábitos 

sexuais da população dita geral, dificultando a definição de regiões e segmentos específicos 

sob risco e reivindicando uma grande abrangência das intervenções preventivas (BRASIL, 

2010a). 

Em anos recentes, dentro do panorama da epidemia no qual predomina a transmissão 

heterossexual, a aids foi deixando de ser uma patologia de segmentos populacionais sob 

particular risco e foi-se disseminando, pari passu, na denominada população geral, embora 

com dinâmicas distintas nos diferentes segmentos populacionais. Tendo alcançado dimensão 

claramente nacional, a epidemia pelo HIV/AIDS não se restringe mais aos grandes centros 

urbanos nacionais e atingiu, em 2000, mais da metade dos quase cinco mil municípios 

brasileiros, com disseminação espacial maior, nos últimos anos, entre municípios pequenos, 

que são os mais pobres e têm a menor renda per capita (SZWARCWALD et al., 2000).  

Neste sentido, após as profundas transformações no perfil da epidemia de aids no 

Brasil, determinadas pelos processos denominados “heterossexualização”, “feminização” e 

“pauperização”, as investigações mais recentes se dirigem a tentar estabelecer os grupos 

populacionais sob maior risco, que terão velocidades mais intensas de disseminação nos 

próximos anos. Em geral, a epidemia vem-se disseminando de forma mais lenta, segundo uma 

dinâmica que resulta, provavelmente, da combinação entre saturação de segmentos sob maior 

risco, ou seja, o relativo esgotamento do contingente de suscetíveis, mudança comportamental 

espontânea de certos segmentos populacionais e impacto de diferentes iniciativas preventivas 

voltadas para distintos segmentos populacionais por iniciativa tanto de organizações 



governamentais como não-governamentais (POLISTCHUCK, 2001).  

Cabe destacar, no entanto, que esta relativa desaceleração da disseminação da 

epidemia não se dá de forma homogênea, seja do ponto de vista dos segmentos populacionais 

mais diretamente afetados, seja das diferentes regiões geográficas. A velocidade de expansão 

decresce basicamente entre os homens nas cidades de maior porte e na Região Sudeste, 

enquanto que determinados segmentos populacionais como, por exemplo, os usuários de 

drogas injetáveis, continuam a ser desproporcionalmente afetados pela epidemia (BRASIL, 

2010b).  

 A Região Sudeste ainda exerce papel de relevância por razões diversas: trata-se da 

região mais populosa e mais intensamente interligada pelas vias de comunicação da região 

mais urbanizada e que conta com maior número de municípios de grande e médio porte (mais 

precocemente atingidos pela epidemia) e ainda da região onde a epidemia é mais antiga 

(BRASIL, 1999). Por sua vez, esta região, onde o fenômeno de saturação de segmentos sob 

maior risco parece ser mais relevante e onde têm sido desenvolvidas com maior intensidade e 

abrangência ações preventivas, tende a entrar em fase de estabilidade, com taxas de 

crescimento em nítido declínio. Observando-se a epidemia por região em um período de dez 

anos, 2000 a 2010, a taxa de incidência caiu no Sudeste de 24,5 para 17,6 casos por 100 mil 

habitantes. Nas outras regiões, cresceu: 27,1 para 28,8 no Sul; 7,0 para 20,6 no Norte; 13,9 

para 15,7 no Centro-Oeste; e 7,1 para 12,6 no Nordeste. Vale lembrar que o maior número de 

casos acumulados está concentrado na região Sudeste (56%) (BRASIL, 2011). 

A clara disseminação da epidemia de aids entre os municípios pequenos na direção 

noroeste, partindo do litoral sul para as regiões Centro-Oeste e Norte, igualmente deve 

merecer consideração específica, procurando-se definir claramente os epicentros da epidemia 

com maior relevância em anos mais recentes e implementando-se diferentes estratégias de 

prevenção. Neste sentido, as áreas de exploração de minérios, como o ferro, a bauxita e a 

cassiterita, no Pará, onde são criados novos postos de trabalho vinculados ao garimpo, acabam 

por tornarem-se focos de atração da população, em especial, de homens jovens sem as 

respectivas famílias (BECKER, 1990), e devem ser objeto particular de investigação e 

medidas preventivas específicas. 

Em números absolutos, é possível ver como a redução de casos de aids em menores 

de cinco anos é expressiva: passou de 863 casos, em 2000, para 482, em 2010. Comparando-

se estes anos, a redução chegou a 55%. O resultado confirma a eficácia da política de redução 

da transmissão vertical do HIV (da mãe para o bebê). Quando todas as medidas preventivas 

são adotadas, a chance de transmissão vertical cai para menos de 1%. Em relação à taxa de 



mortalidade, o Boletim Epidemiológico do Ministério da Saúde (2011) também sinaliza 

queda de 17%. Em 12 anos, a taxa de incidência baixou de 7,6 para 6,3 a cada 100 mil 

pessoas. Cabe considerar que o país acumulou cerca de 240 mil mortes por aids até junho de 

2011, desde o início da epidemia (BRASIL, 2011).  

 

 

2.2.2 Aspectos Clínicos da Patologia 

 

 

 Segundo Smeltzer e Bare (2005), a aids é uma patologia caracterizada por uma 

disfunção grave do sistemaimunológico do indivíduo infectado pelo Vírus da 

ImunodeficiênciaHumana (HIV). Sua evolução é marcada por uma consideráveldestruição de 

linfócitos T CD4+, uma das principais células-alvo do vírus.Os infectados pelo HIV evoluem 

para grave disfunção do sistema imunológico, a medida que vão sendo destruídos os linfócitos 

T CD4+.  

 O HIV é um retrovírus, ou seja, apresenta em sua composição genética o Ácido 

Ribonucléico (RNA), e apresenta dois tipos conhecidos: o HIV-1, predominante no Brasil, e o 

HIV-2, da família Lentiviridae. Pertencem aogrupo dos retrovírus citopáticos e não-

oncogênicos, necessitando, para multiplicar-se, deuma enzima denominada transcriptase 

reversa, responsável pela transcrição do RNA viralpara uma copia do Ácido 

Desoxirribonucléico (DNA), que pode então integrar-se ao genoma do hospedeiro. Bastante 

hábeisno meio externo, estes vírus são inativados por uma variedade de agentes físicos 

(calor)e químicos (hipoclorito de sódio, glutaraldeído). Em condições experimentais 

controladas,as partículas virais intracelulares parecem sobreviver no meio externo por ate no 

Maximoum dia, enquanto que partículas virais livres podem sobreviver por 15 dias em 

temperaturaambiente, ou ate 11 dias a 37 ºC (SANTOS; ROMANOS; WIGG, 2008).  

 De acordo com Santos, Romanos e Wigg (2008), o homem é o reservatório do vírus, 

que pode ser transmitido pelas vias sexual (através de secreções vaginais e esperma), 

sangüínea (pela via parenteral - através do compartilhamento de seringas e agulhas não-

estéreis, transfusão sanguínea e contaminação muco/percutânea em acidentes com materiais 

biológicos - e da mãe para o filho na transmissão vertical - no curso da gravidez, durante ou 

após o parto) e pelo leite materno (transmissão vertical). O individuo infectado pode 

transmitir o HIV durante todas as fases da infecção, risco esse proporcional a magnitude da 

viremia, principalmente na infecção aguda e patologia avançada. O tempo entre a exposição 



ao HIV e o aparecimento dos sintomas na fase aguda e de cinco a 30 dias. O período de 

latência clinica, apos a infecção aguda e ate o desenvolvimento da imunodeficiência e longo. 

Não ha consenso sobre o conceito desse período em aids, podendo variar de 5 a 10 anos 

(BRASIL, 2008a).  

 De acordo com Belda Jr. (2009), os processos infecciosos e inflamatórios favorecem a 

transmissão do HIV. Cite-se, em primeiro lugar, a presença das doenças sexualmente 

transmissíveis – DST. As que cursam com úlcera – como a sífilis, o herpes genital e o cancro 

mole – estão associadas com o aumento no risco de infecção pelo HIV cerca de 8 a 18 vezes 

mais. As DST não ulcerativas, tais como gonorréia, infecção por clamídia e tricomoníase, 

bem como outras infecções frequentes do trato genital inferior, como, por exemplo, a 

vaginose bacteriana e candidíase, e processos inflamatórios, como vaginites químicas 

causadas por espermicidas e outras substancias, também aumentam o risco de adquirir e/ou 

transmitir o HIV.  

As cervicites, além do processo inflamatório adjacente, cursam quase que 

invariavelmente com a presença de ectopias, o que lhes confere solução de continuidade entre 

o ambiente vaginal e a circulação sanguínea, favorecendo a aquisição e/ou transmissão do 

HIV. Igualmente, as verrugas genitais causam friabilidade da mucosa ou pele infectada, 

levando a formação de microfissuras e, portanto, a maior risco de aquisição e/ou transmissão 

do HIV (BELDA JR., 2009). A maior parte dos casos de transmissão vertical do HIV (cerca 

de 65%) ocorre durante o trabalho de parto e no parto propriamente dito; os 35% restantes 

ocorremintra-útero, principalmente nas últimas semanas de gestação, e pelo aleitamento 

materno, que representa risco adicional de transmissão de 7% a 22% (BRASIL, 2008a).  

 O diagnóstico da infecção se dá de forma clínica e laboratorial. Existem quatro fases 

clínicas descritas na literatura. A primeira delas, ou Infecção Aguda, é também chamada de 

Síndrome da Infecção Retroviral Aguda ou Infecção Primaria, manifestando-se clinicamente 

em cerca de 50% a 90% dos clientes. O diagnostico desta fase e pouco realizado, em vista do 

baixo índice de suspeição, sendo, em sua maioria, retrospectivo. A infecção aguda 

caracteriza-se tanto por viremia elevada quanto por resposta imune intensa e rápida queda na 

contagem de linfócitos T CD4+ de caráter transitório. Existem evidências de que, nessa fase 

de infecção, a imunidade celular desempenha papel fundamental no controle da viremia pelo 

HIV (BRASIL, 2005).  

 Os sintomas aparecem durante o pico da viremia e da atividade imunológica. As 

manifestações clínicas podem variar desde um quadro gripal ate uma síndrome similar a 

mononucleose. Os clientes podem apresentar sintomas de infecção viral como febre, 



adenopatia, faringite, mialgia, artralgia, rash cutâneo maculopapular eritematoso; ulcerações 

mucocutâneas, envolvendo mucosa oral, esôfago e genitália; hiporexia, adinamia, cefaléia, 

fotofobia, hepatoesplenomegalia, perda de peso, náuseas e vômitos. Alguns podem ainda 

apresentar candidíase oral, neuropatia periférica, meningoencefalite asséptica e síndrome de 

Guillain-Barré. Os sintomas duram, em media, 14 dias, sendo o quadro clínico autolimitado 

(BRASIL, 2005).  

 Após a resolução da fase aguda, ocorre a estabilização da viremia em níveis variáveis 

(set points), definidos pela velocidade da replicação e clareamento viral. O set point é fator 

prognóstico de evolução da patologia. A queda progressiva da contagem de linfócitos T CD4+ 

esta diretamente relacionada à velocidade da replicação viral e progressão para a aids 

(BRASIL, 2005). A segunda faseé a infecção precoce pelo HIV, também conhecida como 

Fase Assintomática. Pode durar de alguns meses a alguns anos e seus sintomas clínicos são 

mínimos ou inexistentes. Os exames sorológicos para o HIV são reagentes e a contagem de 

linfócitos T CD4+ pode estar estável ou em declínio. Alguns clientes podem apresentar 

linfadenopatia generalizada persistente, flutuante e indolor (BRASIL, 2005).  

 Na terceira fase, ou Fase Sintomática Inicial, o portador da infecção pelo HIV pode 

apresentar sinais e sintomas inespecíficos de intensidade variável, além de processos 

oportunísticos de menor gravidade, que por definição não são definidores de aids, conhecidos 

como ARC – Complexo Relacionado à Aids. São indicativos de ARC: candidíase oral; testes 

de hipersensibilidade tardia negativos e a presença de mais de um dos seguintes sinais e 

sintomas, com duração superior a um (01) mês, sem causa identificada: linfadenopatia 

generalizada, diarréia, febre, astenia sudorese noturna e perda de peso superior a 10%. Há 

uma elevação da carga viral e a contagem de linfócitos T CD4+ já se encontra abaixo de 500 

cel/mm3 (BRASIL, 2005).  

 Segundo o Ministério da Saúde (2005),na quarta fase, chamada de “Aids”,uma vez 

agravada a imunodepressão, o portador da infecção pelo HIV apresenta infecções 

oportunísticas (IO) causadas por microrganismos não considerados usualmente patogênicos, 

ou seja, incapazes de desencadear a doença em pessoas com sistema imune normal. No 

entanto, microrganismos normalmente patogênicos também podem, eventualmente, serem 

causadores de IO. Nessa situação, para serem consideradas oportunísticas, as infecções 

necessariamente assumem caráter de maior gravidade ou agressividade. As doenças 

oportunísticas associadas à aids são várias, podendo ser causadas por vírus, bactérias, fungos, 

protozoários e certas neoplasias: 

• vírus – citomegalovirose, herpes simples, leucoencefalopatia multifocal progressiva; 



• bactérias – micobacterioses (tuberculose e complexo Mycobacterium avium-intracellulare), 

pneumonias (S. pneumoniae), salmonelose; 

• fungos – pneumocistose, candidíase, criptococose, histoplasmose; 

• protozoários – toxoplasmose, criptosporidiose, isosporiose. 

 Os tumores frequentemente associados são sarcoma de Kaposi, linfomas não-Hodgkin, 

neoplasias intra-epiteliais anal e cervical. É importante assinalar que o câncer de colo do útero 

compõe o elenco de doenças indicativas de aids em mulheres (BRASIL, 2005). 

Com relação ao diagnóstico laboratorial, a fim de maximizar o grau de confiabilidade 

na emissão dos laudos e minimizar a ocorrência dos resultados falso-negativos ou falso 

positivos, o Ministério da Saúde (2003a) estabelece a obrigatoriedade de um conjunto de 

procedimentos seqüenciados. A Portaria do Ministério da Saúde nº 59/2003 determina os 

procedimentos seqüenciados para detecção deanticorpos anti-HIV em indivíduos com 

idadeacima de dois anos, enquanto que a Portaria do Ministério da Saúde nº 

34/2005regulamenta o uso de testes rápidos para diagnósticoda infecção pelo HIV em 

situações especiais (BRASIL, 2003a; 2008b).  

Em indivíduos com mais de dois anos os testes visam detectar anticorpos anti-HIV, 

sendo considerados de triagem ou confirmatórios. Para menores de dois anos, considerando a 

possibilidade de anticorpos maternos, os testes visam à detecção do RNA viral ou cultura do 

vírus positiva. O aparecimento de anticorpos detectáveis por testes sorológicos ocorre em 

torno de 30 dias, após a infecção em indivíduos imunologicamente competentes. Esse 

intervalo entre a infecção e a detecção de anticorpos por técnicas laboratoriais é denominado 

“janela imunológica”. Nesse período, as provas sorológicas podem ser falso-negativas 

(BRASIL, 2003a). 

 Segundo o Ministério da Saúde (2003a), os testes de triagem para detecção de 

anticorpos anti-HIV são: Ensaio por Imunoabsorbância Ligado à Enzima 

(EnzymeLinkedImmunosorbentAssay, ELISA), Ensaio Imunoenzimático 

(EnzymeImmunoAssay, EIA), Ensaio Imunoenzimático com Micropartículas 

(MicroparticleEnzymeImmunoAssay, MEIA) e Ensaio Imunoenzimático com 

Quimioluminescência (ICMA). Os testes confirmatóriossão: Imunofluorescência Indireta, 

Imunoblote Western Blot. Os testes moleculares para busca do RNA viral são: Teste de 

Amplificação de Ácidos Nucléicos, como por exemplo, Reação em Cadeia da Polimerase 

(Polimerase ChainReaction, PCR) e a Amplificação Seqüencial de Ácidos Nucléicos 

(NucleicAcidSequenceBasedAmplification, NASBA). 

 O teste rápido anti-HIV é recomendado no momento do parto, objetivando adotar 



medidas profiláticas para a prevenção da transmissão vertical do HIV. Esses testes para 

detecção de anticorpos anti-HIV são considerados testes de rastreamento rápido (triagem) e 

fornecem o resultado em até 30 minutos, permitindo a adoção precoce das medidas de 

prevenção da transmissão vertical em parturientes que tiveram o status sorológico positivo 

conhecido no momento do parto/puerpério (BRASIL, 2003a). Para fins de vigilância 

epidemiológica, somente os casos de aids confirmados devem ser notificados ao Ministério da 

Saúde. No entanto, a notificação de gestante HIV+ e da criança exposta é obrigatória A 

notificação e feita pelo preenchimento e envio da Ficha de Investigação Epidemiológica de 

Caso de Aids, adulto ou criança, disponível no Sistema de Informação de Agravos de 

Notificação (SINAN), que deve ser preenchida pelo medico ou outro profissional de saúde 

capacitado para tal, no exercício de sua função (BRASIL, 2003b).  

 Entende-se por caso de aids aquele em que o indivíduo se enquadra nas definições 

adotadas pelo Ministério da Saúde: infecção avançada pelo HIV, com repercussão no sistema 

imunitário, com ou sem ocorrência de sinais e sintomas causados pelo próprio HIV ou 

conseqüentes a doenças oportunistas (infecções e neoplasias) (BRASIL, 2004). Essas 

definições estão resumidas adiante. Para maiores de 13 anos, existem os seguintes critérios: 

no primeiro critério, também conhecido como “Center 

ofDiseaseControlandPrevention(CDC)Adaptado”, é considerado um caso de aids um 

indivíduo com existência de um teste de triagem reagente ou um confirmatório ou dois testes 

rápidos positivos para detecção de anticorpos anti-HIV+ evidência de imunodeficiência 

(diagnóstico de, pelo menos, uma doença indicativa de aids e/ou contagem de linfócitos T 

CD4+< 350 células/mm3) (BRASIL, 2004).  

 São consideradas doenças indicativas de aids:câncer cervical invasivo, candidíase de 

esôfago, traquéia, brônquios ou pulmões; citomegalovirose em qualquer local que não fígado, 

baço e linfonodos; criptococose extrapulmonar; criptosporidíase intestinal crônica (mais de 

um mês); herpes simples mucocutâneo (mais de um mês); histoplasmose disseminada em 

órgãos que não exclusivamente pulmão ou linfonodos cervicais/hilares; isosporidíase 

intestinal crônica (mais de um mês); leucoencefalopatia multifocal progressiva; linfomas não-

Hodgkin de células B; linfoma primário de cérebro; pneumonia por Pneumocystiscarinii; 

qualquer micobacteriose disseminada em órgãos que não pulmão, pele ou linfonodos 

cervicais/hilares (exceto hanseníase ou tuberculose); reativação da doença de Chagas 

(meningoencefalite e/ou miocardite); sepse recorrente por Salmonellanão-tifóide e 

toxoplasmose cerebral (BRASIL, 2005).  

 Outro critério utilizado é o Rio de Janeiro/Caracas, onde é considerado um caso de 



aids aquele indivíduo comexistência de um teste de triagem reagente ou um confirmatório ou 

dois testes rápidos positivos para detecção de anticorpos anti-HIV+ somatório de, pelo menos, 

dez pontos, de acordo com uma escala de sinais, sintomas ou doenças (BRASIL, 2004). De 

acordo com a escala de sinais, sintomas e doenças no critério Rio de Janeiro/Caracas, as 

doenças que valem dois pontos são:anemia e/ou linfopenia e/ou trombocitopenia; astenia 

(mais de um mês, excluída a tuberculose como causa básica); caquexia (perda involuntária de 

+ de 10% do peso corporal, excluída a tuberculose como causa básica); dermatite persistente; 

diarréia (mais de um mês); febre (≥ um mês, excluída a tuberculose como causa básica); 

linfadenopatia (dois ou mais sítios) e tosse persistente (excluída a tuberculose como causa 

básica). As que valem cinco pontos são: candidíase oral ou leucoplasia pilosa; disfunção do 

sistema nervoso central; herpes zoster em indivíduos com até 60 anos de idade e tuberculose 

pulmonar, pleural ou de linfonodos localizados numa única região. As que valem dez pontos 

são: outras formas de tuberculose e sarcoma de Kaposi (BRASIL, 2005).  

 Já no critério excepcional óbito é considerado caso de aids aquele indivíduo com 

menção de aids ou termos equivalentes em algum campo da Declaração de Óbito + 

investigação epidemiológica inconclusiva OU com menção de infecção pelo HIV ou termos 

equivalentes em algum campo da Declaração de Óbito, além de doença(s) associada(s) à 

infecção pelo HIV + investigação epidemiológica inconclusiva. Define-se como investigação 

epidemiológica inconclusiva aquela na qual, após a busca em prontuários, o caso não possa 

ser descartado ou enquadrado num dos critérios principais, pelo não-registro de dados clínico-

laboratoriais (BRASIL, 2004).  

 Para fins de notificação, entende-se por gestante HIV+ aquela em que for detectada a 

infecção por HIV. Para tanto, não se espera a realização de testes confirmatórios. Entende-se 

como criança exposta aquela nascida de mãe infectada ou que tenha sido amamentada por 

mulheres infectadas pelo HIV (BRASIL, 2003b). Para menores de 13 anos (crianças) os 

critérios são diferentes. De acordo com o critério CDC Adaptado, é considerada criança 

acometida pela aids aquela com evidência laboratorial da infecção pelo HIV + diagnóstico de, 

pelo menos, duas doenças indicativas de aids de caráter leve E/OU diagnóstico de, pelo 

menos, uma doença indicativa de aids de caráter moderado ou grave E/OU contagem de 

linfócitos T CD4+ menor do que o esperado para a idade atual (BRASIL, 2004).  

 Serão consideradascriançasinfectadas pelo HIV quando uma amostra de soro for 

reativaem um teste de triagem ou um confirmatório para pesquisa deanticorpos anti-HIV ou 

dois testes rápidos. Para os menores de dezoito meses de idade, expostos aoHIV por 

transmissão vertical, considera-se criança infectada aquelaem que haja a presença de RNA ou 



DNA viral detectável acima de10.000 cópias/ml, em duas amostras (testes de carga viral), 

obtidasem momentos diferentes (conforme fluxograma do consenso sobreterapia 

antirretroviral para criança em vigência). A contagem de linfócitos T CD4+ definidora de 

imunodeficiência de acordo com a idade é a seguinte: inferior a doze meses: < 1.500 células 

por mm3< 25%); um a cinco anos: < 1.000 células por mm3 (< 25%); seis a doze anos: < 500 

células por mm3 (< 25%) (BRASIL, 2004).  

 A definição da gravidade das doenças, sinais e/ou sintomascorresponde às categorias 

da classificação clínica do CDC (2002), tendo-se incluído atuberculose, como morbidade de 

gravidade moderada, e excluídaa coccidioidomicose, em vista de sua pouca expressão 

epidemiológica no país. São doenças, sinais e sintomas de caráter leve:aumento crônico de 

parótida; dermatite persistente; esplenomegalia; hepatomegalia; linfadenopatia e infecções 

persistentes ou recorrentes de vias aéreas superiores (otite média ou sinusite). São doenças, 

sinais e sintomas de caráter moderado:anemia (mais de 30 dias); candidíase oral resistente a 

tratamento (mais de dois meses em maiores de seis meses); diarréia persistente ou crônica; 

febre (mais de um mês); gengivo-estomatite herpética recorrente (dois episódios em um ano); 

hepatite; herpes simples em brônquios, pulmões ou trato gastrintestinal antes de um mês de 

idade; herpes zoster (dois episódios ou mais de um dermátomo); infecção por citomegalovírus 

antes de um mês de idade; leiomiossarcoma; meningite bacteriana, pneumonia ou sepse; 

miocardiopatia; nefropatia; linfopenia; neutropenia (mais de um mês); nocardiose; pneumonia 

linfóide intersticial; toxoplasmose antes de um mês de idade; trombocitopenia (mais de um 

mês); tuberculose pulmonar e varicela disseminada (BRASIL, 2005).  

 São doenças, sinais e sintomas de caráter grave:candidíase de esôfago; traquéia, 

brônquios ou pulmões; citomegalovirose em qualquer local que não fígado, baço e linfonodos, 

em maiores de um mês de idade; criptococose pulmonar; criptosporidiose, com diarréia (mais 

de um mês); encefalopatia determinada pelo HIV; herpes simples em brônquios, pulmões ou 

trato gastrintestinal; herpes simples mucocutâneo (mais de um mês), em crianças com mais de 

um mês de idade; histoplasmose disseminada (em órgãos que não pulmões ou linfonodos 

cervicais/hilares; infecções bacterianas graves múltiplas e recorrentes (dois episódios em dois 

anos), confirmados bacteriologicamente; isosporidiose intestinal crônica (mais de um mês); 

leucoencefalopatia multifocal progressiva; linfoma não-Hodgkin de células B; linfoma 

primário de cérebro; pneumonia por Pneumocystiscarinii; qualquer micobacteriose 

disseminada em órgãos que nãopulmões, pele ou linfonodos cervicais/hilares (exceto 

tuberculose ouhanseníase); sarcoma de Kaposi; sepse recorrente por Salmonellanão-

tifóide;síndrome da emaciação; toxoplasmose cerebral em criançascom mais de um mês de 



idade e tuberculose disseminada ou extrapulmonar (BRASIL, 2005). 

 De acordo com o critério excepcional óbito, é considerada criança morta por aids 

aquela com menção de aids (ou termos equivalentes) em algum campo da Declaração de 

Óbito (DO) + investigação epidemiológica inconclusiva OU menção de infecção pelo HIV 

(ou termos equivalentes) em algum campo da DO, além de doença(s) associada(s) à infecção 

pelo HIV + investigação epidemiológica inconclusiva. Define-se como investigação 

epidemiológica inconclusivaaquela na qual, após a busca em prontuários, o caso não possa ser 

descartado ou enquadrado num dos critérios principais, pelo não-registro de dados clínico-

laboratoriais (BRASIL, 2004).  

 A abordagem clínico-terapêutica do HIV tem se tornado cada vez mais complexa, em 

virtude da velocidade do conhecimento acerca deste agente. O tratamento objetiva prolongar a 

sobrevida e melhorar a qualidade de vida, pela redução da carga viral e reconstituição do 

sistema imunológico, e é garantido pelo Sistema Único de Saúde, por meio de ampla rede de 

serviços. Para oferecer e garantir o alcance desses objetivos, o Ministério da Saúde, por meio 

do Programa Nacional de DST e aids, instituiu o Comitê Assessor para Terapia Antirretroviral 

em Adultos e Adolescentes Infectados pelo HIV, o Comitê Assessor para Terapia 

Antirretroviral em Crianças Infectadas pelo HIV e o Comitê Assessor para Recomendações da 

Profilaxia da Transmissão Vertical do HIV e Terapia Antirretroviral em Gestantes, que se 

reúne periodicamente para definir as diretrizes do tratamento para HIV/AIDS, 

disponibilizadas no site www.aids.gov.br (BRASIL, 2005).  

 Nos últimos anos, foram obtidos grandes avanços no conhecimento da patogênese da 

infecção pelo HIV. Várias drogas antirretrovirais em uso combinado, o chamado “coquetel”, 

se mostram eficazes na elevação da contagem de linfócitos T CD4+ e na redução nos títulos 

plasmáticos de RNA do HIV (carga viral). Com isso, a progressão da doença tem sido 

controlada, evidenciada pela redução da incidência das complicações oportunistas, da 

mortalidade, por uma maior sobrevida, bem como por uma significativa melhora na qualidade 

de vida dos indivíduos (BRASIL, 2005).  

Desde 1996, ano da publicação da Lei 9.313, o Ministério da Saúde vem garantindo o 

acesso ao tratamento antirretroviral a todas as pessoas que vivem com HIV e que tenham 

indicação de recebê-lo, conforme as recomendações terapêuticas vigentes no Brasil. Essas 

recomendações são revistas e atualizadas a medida que novos medicamentos são registrados 

no país ou que novas evidências demonstrem necessidade de mudanças nas estratégias de 

terapia antirretroviral. O acesso universal ao tratamento foi fruto da conquista do Ministério 

da Saúde, dos profissionais de saúde comprometidos com o enfrentamento da epidemia e, 



principalmente, da sociedade civil organizada (BRASIL, 2008b). 

A partir de 1995, o tratamento com monoterapia foi abandonado, sendo adotada de 

terapia combinada com duas ou mais drogas antirretrovirais. Atualmente, as recomendações 

do Ministério da Saúde (2005) são de iniciar o tratamento com, pelo menos, três 

antirretrovirais (terapia tripla). São numerosas as possibilidades de esquemas terapêuticos 

indicados pelo Programa Nacional de DST e Aids, que variam, em adultos e crianças, de 

acordo com a presença ou não de doenças oportunistas, com o tamanho da carga viral e a 

dosagem de linfócitos T CD4+. 

 Segundo o Ministério da Saúde (2005), de forma resumida, existem quatro classes de 

medicamentos disponíveis. Os análogos nucleosídeos da transcriptase reversa: AZT 

(zidovudina), 3TC(lamivudina), D4T (estavudina), DDI (didanosina), Abacavir, Tenofovir, 

Entricitabina; os análogos não-nucleosídeos da transcriptase reversa: Efavirenz, 

Nevirapina,Entricitabina; os inibidores de protease: Nelfinavir, Indinavir, Ritonavir, 

Atazanavir, Lopinavir, Saquinavir, Amprenavir; e, os inibidores de fusão: Enfuvirtide. 

Basicamente o tratamento se resume ao uso de dois análogos nucleosídeos + um análogo não-

nucleosídeo OU inibidor de protease. Os inibidores de fusão são utilizados para casos onde 

haja mutação genética e resistência viral.  

Os dados sobre a indicação da terapia antirretroviral são atualizados periodicamente, 

mediante criteriosas pesquisas científicas. Por exemplo, com o objetivo de sistematizar a 

revisão e atualização do texto Recomendações para Terapia Antirretroviralem Adultospara o 

ano de 2008, foi realizada uma busca bibliográfica dos mais importantes ensaios clínicos 

randomizados de terapia antirretroviral, acompanhada de uma analise crítica dos artigos 

encontrados (BRASIL, 2008b).Até o momento não existe nenhum valor específico de 

linfócito T CD4+ ou carga viral considerado como ideal para iniciar o tratamento 

antirretroviral para todos os clientes, já que a taxa de progressão para doença pode apresentar 

uma grande variação inter-individual. As decisões terapêuticas devem ser individualizadas de 

acordo com grau de risco de progressão indicado pelos parâmetros laboratoriais. Nos últimos 

anos tem-se tentado defini-lo a partir de estimativas de risco de infecções oportunistas, 

evolução para aids e óbito por condições associadas à infecção pelo HIV e aids. Entretanto, 

mais recentemente, há evidências de que algumas condições clínicas não relacionadas à aids 

devam ser consideradas na definição do risco de progressão da infecção (BRASIL, 2010c). 

Assim, baseando-se nos estudos disponíveis até o momento, o tratamento 

antirretroviral no Brasil tem sido indicado para clientes com contagens de linfócitos T CD4+ 

abaixo de 500/mm3 e/ou com carga viral acima de 10.000-30.000 cópias/ml, sendo que a 



composição do esquema terapêutico vai depender da estabilidade e magnitude dos parâmetros 

clínicos e laboratoriais utilizados (BRASIL, 2010c).Mesmo em pessoas assintomáticas e com 

contagens elevadas de linfócitos T CD4+, a replicação viral e a ativação imune crônica foram 

associadas ao desenvolvimento de doenças não tradicionalmente relacionadas à infecção pelo 

HIV, tais como eventos cardiovasculares (HAMMER; ERON; REISS, 2008), assim como a 

frequência de neoplasias não associadas à aids é mais alta na população infectada pelo HIV, 

mesmo nas faixas de linfócitos T CD4+ elevadas (BEDIMO; McGINNIS; DUNLAP, 2009). 

De acordo com a Unidade de Assistência e Unidade de Laboratório da Coordenação 

Nacional de DST/AIDS do Ministério da Saúde (2005), os valores de linfócitos T CD4+são 

considerados alterados quando as contagens seriadas estão abaixo de 500 células/mm3 (ou < 

24-28%). Clientes com contagens abaixo de 200 células/mm3 (ou < 14-16%) apresentam um 

risco bastante aumentado para processos oportunistas como a pneumocistose e a 

toxoplasmose. Já clientes com contagens abaixo de 50-100 células/mm3 (ou < 5-10%) 

apresentam um quadro de imunodeficiência mais grave e um risco bastante elevado para 

infecções disseminadas, como as doenças por citomegalovírus e micobactérias atípicas. 

Em clientes assintomáticos, sem contagem de linfócitos T CD4+ disponível ou taxa de 

linfócitos T CD4+> 500, a indicação é não iniciar terapia antirretroviral. Na impossibilidade 

de acesso à contagem de linfócitos T CD4+, a terapia e as profilaxias primárias devem ser 

consideradas para clientes com menos de 1.200 linfócitos totais/mm3 (ou queda anual maior 

que 33%), especialmente se hemoglobina < 10g/dl (ou queda anual maior que 11,6%), pela 

grande probabilidade da contagem de linfócitos T CD4+ ser < 200/ mm3. Nos 

clientesassintomáticos com linfócitos T CD4+ entre 500 e 350 células/mm3, deve-se 

considerar o tratamento para determinados subgrupos: nefropatia do HIV; idade > 55 anos; 

coinfecção por hepatite B e/ou C; risco cardiovascular elevado, neoplasia, carga viral > 100 

mil cópias/ml. 

Nos assintomáticos com linfócitos T CD4+< 350 células/mm3 é necessário iniciar o 

tratamento e realizar quimioprofilaxia para IO: pneumonia por P. jirovecii (P.carinii) quando 

linfócitos T CD4+< 200 células/mm3; toxoplasmose quando linfócitos T CD4+< 100 

células/mm3 e presença de IgGantitoxoplasma.Já nos clientes sintomáticos, considerando 

também os sintomas e manifestações não definidores de aids, a recomendação é tratar e 

realizar quimioprofilaxia para as mesmas IO citadas acima. Vale relembrar que quanto mais 

alta a Carga Viral, por exemplo, acima de 100.000 copias/ml, mais rápida será a queda de 

linfócitos T CD4+, indicando a piora do prognóstico da doença (BRASIL, 2010c). 

 



 

2.2.3 Medidas de Controle e Prevenção 

 

 

Assim como ocorre com outras doenças infecciosas e transmissíveis, a prevenção para 

HIV/AIDS é fundamentada em seu modo de transmissão, onde muitos fatores devem ser 

considerados. A prevenção da transmissão sexual da aids baseia-se na informação e educação 

visando à prática do sexo seguro, pelo uso consistente de preservativos, por todos aqueles que 

praticam o sexo, independente da orientação sexual ou idade. O governo brasileiro tem 

desenvolvido e fortalecido diversas ações para que a prevenção se torne um hábito na vida 

dos jovens (parcela da população mais atingida pela epidemia, como discutido anteriormente). 

A distribuição de preservativos no país cresceu mais de 60% entre 2005 e 2010. Os jovens são 

os que mais retiram preservativos no SUS (37%) e os que se previnem mais. Um modelo 

matemático, calculado a partir dos dados da Pesquisa de Conhecimentos, Atitudes e Práticas 

relacionadas às DST e Aids – PCAP, de 2008, mostra que quanto maior o acesso à camisinha 

no SUS, maior o uso do insumo.  

Já a prevenção da transmissão sangüínea da aids diz respeito à transfusão de sangue, 

uso de hemoderivados, uso, reuso e descarte adequado de pérfuro-cortantes e de outros 

materiais (descartáveis ou não). Todo sangue para ser transfundido deve obrigatoriamente ser 

testado para detecção de anticorpos anti-HIV. Devido à janela imunológica, doadores em 

situação de risco acrescido devem ser excluídos, o que aumenta a segurança da transfusão. Os 

produtos derivados de sangue, que podem transmitir o HIV, devem passar por processo de 

inativação do vírus. As injeções e outros instrumentos pérfuro-cortantes, quando não 

descartáveis, devem ser meticulosamente limpos para depois serem desinfetados e 

esterilizados. Os materiais descartáveis, após sua utilização, devem ser acondicionados em 

caixas apropriadas com paredes rígidas, para evitar acidentes no descarte e transporte. O HIV 

é muito sensível aos métodos padronizados de esterilização e desinfecção (de alta eficácia), 

sendo inativado por meio de produtos químicos específicos e do calor, mas não inativado por 

irradiação ou raios-gama (BRASIL, 2008a).  

No Brasil, o amplo acesso ao tratamento antirretroviral permitiu reduzir a 

morbimortalidade e melhorar a qualidade de vida das Pessoas que Vivem com HIV e Aids 

(PVHA). Este cenário animador possibilita uma melhor convivência com a condição 

sorológica e com os efeitos da terapia, além de ter aumentado a expectativa de vida e 

favorecido a continuidade de projetos pessoais, tais como ter filhos. De acordo com os 



sistemas de informação do Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais do Ministério da 

Saúde, em 2008, cerca de três mil mulheres que sabidamente viviam com HIV engravidaram, 

sendo que apenas uma parcela delas estava sob terapia antirretroviral (BRASIL, 2008b). 

Considerando que aproximadamente 80% das pessoas com aids encontram-se na faixa etária 

reprodutiva, estes aspectos devem ser de conhecimento dos profissionais da área que 

necessitam estar preparados, livres de preconceitos e munidos de conhecimentos para orientar 

e aconselhar as PVHA (BRASIL, 2010d).  

Por este motivo, nos últimos anos vêm sendo desenvolvidas diretrizes e 

recomendações que consideram os direitos reprodutivos das PVHA. O Ministério da Saúde 

(2010d) considera que existe correlação significativa entre carga viral sanguínea e carga viral 

dos fluidos sexuais, sendo a queda de ambas diretamente proporcional e também está 

demonstrado que o uso da terapia antirretroviral e a carga viral sanguínea não detectável 

reduzem o risco de transmissão sexual do HIV entre casais heterossexuais sorodiscordantes 

(um está contaminado, o outro não). No entanto, nem sempre se pode ter certeza que o risco 

está completamente eliminado, em ambas as condições. 

Os casais podem escolher conceber um filho de forma natural ou assistida. 

Considerando o desejo de concepção natural por casais sorodiscordantes, o protocolo da 

Organização Mundial de Saúde – OMS (2006) recomenda que, quando a mulher for 

soropositiva e o parceiro soronegativo, escolham a autoinseminação durante o período fértil 

da mulher como estratégia para redução do risco de transmissão sexual do HIV. Já quando o 

homem for soropositivo e a parceira soronegativa, o protocolo considera a possibilidade da 

concepção natural planejada durante o período fértil da mulher desde que o parceiro esteja em 

uso de terapia antirretroviral, com carga viral indetectável no plasma e a profilaxia 

antirretroviral pós-exposição seja oferecida para a parceira. O mesmo é recomendado para 

casais soroconcordantes, exceção feita à profilaxia pós-exposição sexual. O protocolo 

enfatiza, todavia, que não há risco zero de transmissão sexual no que diz respeito à 

reprodução entre PVHA. 

As tentativas de concepção sem orientação ou planejamento expõem os parceiros a 

maior risco de transmissão do HIV. Dessa forma, considerando um casal sorodiscordantes, 

caso a pessoa soropositiva não faça uso de terapia ou esteja em tratamento com carga viral 

sanguínea detectável, deve-se evitar a concepção natural ou então considerar a possibilidade 

de iniciar o uso da terapia antirretroviral pelo menos seis meses antes do planejamento da 

concepção, com o objetivo de reduzir a carga viral, deixando-a abaixo dos limites de 

detecção. Nesse sentido, as técnicas de Reprodução Humana Assistida (RHA) são 



procedimentos que se associam a menor risco de transmissão sexual (BRASIL, 2010d). 

Segundo o Ministério da Saúde (2010d), a lavagem de esperma com a realização de 

pesquisa de detecção viral – utilizando métodos de biologia molecular no sêmen lavado, 

associada com outras técnicas de RHA, tais como a Inseminação Intrauterina (IIU), a 

fertilização in vitro ou a injeção intracitoplasmática de espermatozóides - reduz o risco de 

transmissão sexual quando o homem for soropositivo e a parceira soronegativa. Essas técnicas 

também podem ser indicadas para os casais soroconcordantes que desejam a concepção, com 

o objetivo de diminuir os riscos de reinfecção, incluindo a transmissão de cepas resistentes 

aos medicamentos. No cenário em que a mulher é soropositiva e o parceiro soronegativo, não 

é necessária a lavagem do esperma e, sendo o casal fértil, a IIU pode ser indicada como 

tentativa para a concepção. A possibilidade de oferecer a profilaxia pré e/ou pós-exposição 

sexual para a(o) parceira(o) soronegativa(o) deve ser considerada e definida conjuntamente 

com o casal. 

A taxa de transmissão vertical do HIV é de cerca de 30% sem qualquer intervenção. 

Entretanto, essa taxa pode ser reduzida para aproximadamente 1%com a implementação de 

medidas preventivas, em gestações planejadas, com intervenções adequadas e realizadas no 

momento oportuno. Segundo o Ministério da Saúde (2010e), as recomendações para 

profilaxia da transmissão vertical do HIV e terapia antirretroviral em gestantes preconizam as 

seguintes medidas para redução da taxa de transmissão vertical: 

• Uso de terapia antirretroviral de alta potência durante a gestação, para fins de 

profilaxia da transmissão vertical do HIV e/ou para tratamento propriamente dito;  

• Utilização de AZT injetável durante o trabalho de parto;  

• Realização de cesárea eletiva na gestante com carga viral maior ou igual a 1.000 

cópias/ml a partir da 34ª semana de gestação, ou com carga viral desconhecida, ou por 

indicação obstétrica; 

• Administração de AZT oral para o recém-nascido exposto ao HIV, do nascimento até 

42 dias de vida; 

• Inibição de lactação associada ao fornecimento de fórmula infantil ao recém-nascido 

exposto. 

Após a concepção e o parto, a decisão da manutenção ou interrupção do tratamento 

deve ser tomada em conjunto entre médico e paciente, considerando os riscos e benefícios. 

Todos os insumos e medicamentos necessários para adoção dessas práticas encontram-se 

disponíveis pelo SUS. Sobre a prevenção de outras formas de transmissão, a doação de sêmen 

e órgãos recebe uma rigorosa triagem sorológica dos doadores (BRASIL, 2005).  



 

3. MÉTODO 

 
 
 
Trata-se de um estudo-piloto de natureza quantitativa, do tipo não-

experimentalcorrelacional, desenvolvido com os intuitos de: 1- constatar a viabilidade desta 

metodologia para, 2- construção e proposição de um protótipo de Catálogo CIPE® para 

HIV/AIDS, que seja considerado instrumento adequado para a prestação de uma assistência 

de enfermagem sistematizada aos clientes acometidos por estas patologias. No dizer de 

Ferreira (1988, p. 505), piloto, como adjetivo, é o “que serve de modelo e/ou campo de 

experimentação para métodos ou processos inovadores”. Estudos pilotos visam refinar a 

metodologia, antes de um estudo final, verificando sua viabilidade. É uma realização em 

dimensões reduzidas, para experimentação ou melhor adaptação de certos processos 

tecnológicos.  

Já os estudos quantitativos possuem abordagem tipicamente dedutiva, onde a maioria 

das idéias é reduzida a variáveis, e as relações entre elas são testadas. O conhecimento 

resultante é baseado em observação, medição e interpretação cuidadosas da realidadeobjetiva. 

Esse tipo de pesquisa geralmente reflete uma filosofia determinista, que está baseada no 

paradigma ou escola de pensamento pós-positivista, examinando as causas e como diferentes 

causas interagem e/ou influenciam resultados (BURNS; GROVE, 2005; CRESWELL, 2003). 

Segundo Sousa, Driessnack e Mendes (2007), os estudos quantitativos do tipo não-

experimentalcorrelacional normalmente não têm designação aleatória, manipulação de 

variáveis ou grupos de comparação. O pesquisador observa o que ocorre naturalmente sem 

interferir de maneira alguma. Eles envolvem a investigação sistemática da natureza das 

relações ou associações entre as variáveis, ao invés de relações diretas de causa e efeito. Os 

resultados desses estudos fornecem os meios para gerar hipóteses a serem testadas 

posteriormente em estudos quase-experimentais ou experimentais (LOBIONDO-WOOD; 

HARBER, 2006). Os desenhos correlacionais são tipicamente transversais, como é o caso 

deste estudo. Os estudos transversais examinam dados num ponto do tempo; isto é, os dados 

são coletados apenas numa ocasião com os mesmos assuntos e não sobre os mesmos assuntos 

em vários pontos do tempo (LOBIONDO-WOOD; HARBER, 2006).  

Os desenhos correlacionais podem também ser descritivos, como neste estudo, quando 

descrevem variáveis e as relações que ocorrem naturalmente entre as mesmas. Para Polit, 

Beck e Hungler (2004), a pesquisa descritiva é de grande importância para a Enfermagem, 



pois, por meio dela, o pesquisador realiza uma investigação descritiva, observando, 

descrevendo e classificando o fenômeno estudado, esclarecendo relações entre o conjunto de 

variáveis e o fenômeno. Estes estudos podem ainda ser retrospectivos, nos quais o fenômeno 

observado no presente é vinculado ao fenômeno ocorrido no passado (POLIT; BECK; 

HUNGLER, 2004). Baseado nisto tudo, além de não-experimentalcorrelacional, o presente 

estudo é também descritivo, transversal e retrospectivo, pois analisa de forma pontual os 

registros de enfermagem contido nos prontuários de clientes que estiveram internados no 

passado, fazendo uma vinculação destes com fenômenos do presente, para descrever a 

realidade posta.   

Vale ressaltar que foram cumpridas todas as especificações da Resolução 196 de 1996, 

da Agência Nacional de Saúde, no que diz respeito aos aspectos éticos para a realização de 

pesquisa que envolve seres humanos e instituições. O estudo foi aprovado pelo comitê de 

ética em pesquisa do HUAP, CEP-CMM/HUAP 243/10, CAAE: 0197.0.258.000-10. Visando 

atingir os objetivos propostos para este estudo-piloto, o mesmo foi realizado em algumas 

fases, a saber: (1) pesquisa documental; (2) elaboração de afirmativas de diagnósticos, 

intervenções e resultados de enfermagem, e; (3) estruturação da proposta de protótipo de 

Catálogo CIPE® para HIV/AIDS. 

 
 
3.1.1 O Cenário e Suas Peculiaridades  
 
 

Este estudo-piloto foi realizado no Serviço de Documentação Médica – Seção de 

Arquivo Médico e Estatística, do HUAP, onde estão arquivados os prontuários oriundos de 

todos os setores do hospital. Em particular, o foco do estudo foram os prontuários dos clientes 

que estiveram internados noServiço de Infectologia do Hospital Universitário Antônio Pedro 

(HUAP) da Universidade Federal Fluminense (UFF). Localizado no segundo andar do prédio 

principal do HUAP, o Serviço de Infectologia se caracteriza como um local onde é possível 

trabalhar com equipe multiprofissional de forma satisfatória. Por conter uma equipe médica e 

de enfermagem que trabalham juntos há muitos anos, além de só haver uma chefia médica, 

evitando o antigo problema de vários gestores para um único modelo assistencial, e que pode 

oferecer aos seus clientes unidades individuais (quartos) estimulando a individualidade do 

cliente e valorizando seu atendimento, essa interação acontece de forma natural, incluindo 

também os demais membros da equipe de saúde.  

De acordo com Silvino (2002), a proposta de implantação da MAE vem sendo 



desenvolvida desde 1995 no HUAP, com o caráter de obrigatoriedade. A base da 

conceituação da MAE no HUAP conta com o aporte conceitual de Horta (2011), mas, no 

entanto, sua operacionalização é baseada na Metodologia da Assistência de Lygia Paim 

(1979), já citada anteriormente, que preconiza três fases básicas, a saber: identificação dos 

problemas durante o histórico de enfermagem, prescrição de enfermagem e evolução de 

enfermagem. A própria Lygia Paim apóia sua metodologia em Wanda de Aguiar Horta, 

porém “é mais enxuta, com apenas três etapas básicas, 50% das etapas de Horta”, como 

Bomfim (2000, p.11), afirma.  

 Segundo a mesma autora, para implantação da MAE no HUAP foram construídos dois 

formulários que têm por objetivo agilizar o trabalho e facilitar os registros da equipe de 

enfermagem. O primeiro é composto pelo Histórico de Enfermagem, caracterizado pela coleta 

de dados junto ao cliente no ato de sua admissão nas unidades de internação, incluindo dados 

como a identificação do mesmo, motivo de sua internação, hábitos de vida pessoal, 

imunização, história de saúde pregressa, história obstétrica, percepções, sentimentos, 

expectativas do cliente em relação à sua internação, impressões do enfermeiro e exame físico 

de admissão. Todos esses dados visam à identificação e levantamento dos problemas de 

enfermagem para cada cliente e deve ser preenchido pelos enfermeiros.  

O segundo impresso contém espaço para registro das prescrições e evoluções de 

enfermagem, e também deve ser preenchido pelo enfermeiro. Com base nos dados coletados 

no impresso citado anteriormente, ou seja, os problemas levantados, o enfermeiro deve avaliar 

o estado geral do cliente e elaborar o “plano terapêutico de enfermagem”. Na sua prescrição o 

enfermeiro dever analisar, à luz do seu conhecimento e experiência, o conteúdo referente aos 

cuidados mais apropriados associados ao problema, e, na sua evolução, o enfermeiro deve 

considerar as “condições dos clientes observando as respostas peculiares à aplicabilidade dos 

cuidados de enfermagem propostos” na prescrição de enfermagem feita anteriormente 

(BOMFIM, 2000, p. 16 – 32).  

No entanto, o estudo de Torres em 2009 evidenciou que a documentação da assistência 

de enfermagem, nos prontuários provenientes especificamente do Serviço de Infectologia do 

HUAP, se dava de forma deficiente. Em 100% dos prontuários analisados naquela época, o 

plano de cuidados, segundo referencial de Lygia Paim, foi implementado de forma 

incompleta, pois não contemplou tanto o levantamento de problemas no Histórico de 

Enfermagem, quanto à prescrição das Intervenções de Enfermagem. O registro das Evoluções 

de Enfermagem, por sua vez, também se deu de forma incompleta na maioria das vezes, 

contemplando em grande parte somente anotações de profissionais do nível médio de 



enfermagem (técnicos e auxiliares de enfermagem), indo contra os preceitos propostos. 

Concluiu-se por fim que a SAE, apesar de institucionalizada no HUAP, ainda necessitava ser 

plenamente efetivada entre os profissionais, mediante ações de treinamento, apoio e incentivo, 

principalmente com relação aos registros de enfermagem realizados nos impressos 

disponíveis para atendimento da MAE preconizada (TORRES, 2009).  

Preocupando-se com a excelência das atividades do Hospital Universitário, através do 

comprometimento contínuo com a resolutividade dos problemas de saúde e com a promoção 

da saúde dos usuários dos serviços ofertados pela instituição, além do que foi relatado nas 

Justificativas, é que se propôs este estudo-piloto. A premissa básica é que, ao promover e 

ofertar uma assistência de enfermagem com qualidade aos clientes, por conseguinte, 

possibilita-se o incremento da qualidade de vida dos mesmos. A SAE proporciona isso, pois 

através dela pretende-se garantir a prestação de assistência individualmente pensada para cada 

indivíduo. 

 
 
3.1.2 Primeira Fase: Pesquisa Documental 
 
 

De acordo com Campedelli6 (1989, apud SETZ; D’INNOCENZO , 2009), 

 
 
por pesquisa documental entende-se o exame de materiais de natureza diversa, que 
ainda não receberam um tratamento analítico, ou que podem ser reexaminados, 
buscando-se novas formas e/ou interpretações complementares.  
 
 

A análise documental deve ser adotada quando a linguagem utilizada nos documentos 

constitui-se elemento fundamental para as investigações. Neste estudo-piloto foi de suma 

importância a análise dos documentos, visto que o objetivo da análise documental é 

identificar, em documentos primários, informações que sirvam de subsídio para responder 

alguma questão da pesquisa. Por representarem uma fonte natural de informação, documentos 

não são apenas uma fonte de informação contextualizada, mas surgem num determinado 

contexto e fornecem informações sobre esse mesmo contexto. A análise documental favorece 

a observação do processo de maturação ou de evolução de indivíduos, grupos, conceitos, 

conhecimentos, comportamentos, mentalidades, práticas, entre outros (CELLARD, 2008).  

No Serviço de Infectologia do HUAP existe um trabalho de catalogação dos 

prontuários realizado por profissionais da área médica com o apoio da equipe 

                                                 
6CAMPEDELLI, M.C. Processo de enfermagem na prática. São Paulo: Ática, 1989. 



multiprofissional de saúde, que culminou em um banco de dados eletrônico alimentado desde 

a década de 1960, onde é possível encontrar o número dos prontuários, nomes dos clientes, 

datas de nascimento, municípios de origem, datas de internação e alta, tipos de altas (alta 

médica, óbito, revelia, transferido e ignorado), e patologias envolvidas. Esse sistema é 

denominado SGID – Sistema Gerenciador de Internações do DIP.7 Até o ano de 2007, ainda 

foi realizada a construção dos indicadores de taxa de ocupação, média de permanência e 

mortalidade no serviço. Devido à importância destas informações para a caracterização do 

serviço de internação, o recorte temporal desse estudo se refere a cinco anos, de 2003 a 2007. 

Não há nesse banco de dados informações disponíveis sobre os anos de 2008 em diante, o que 

os excluiu da análise. 

Nesta fase do estudo-piloto foi realizado um estudo transversal, retrospectivo, com 

método de análise documental. Ele visou à coleta de dados dos prontuários provenientes do 

Serviço de Infectologia do Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP) da Universidade 

Federal Fluminense (UFF), que estão arquivados no Serviço de Documentação Médica – 

Seção de Arquivo Médico e Estatística, do HUAP. Os critérios de inclusão dos prontuários 

neste estudo foram: 1- prontuários de clientes adultos (maiores de 18 anos, durante o período 

de internação), 2- internados durante o período de 1º de janeiro de 2003 e 31 de dezembro de 

2007 (recorte de cinco anos), 3- que não estivessem passando por nova reinternação durante a 

coleta de dados, 4- portadores de diagnóstico fechado para HIV/AIDS. Foram excluídos do 

estudo os prontuários registrados com duplicidade no SGID e/ou que não atendessem aos 

critérios de inclusão. 

Os prontuários foram selecionados por amostragem não probabilística intencional. 

Amostragem não probabilística é aquela em que a seleção dos elementos da população para 

compor a amostra depende ao menos em parte do julgamento do pesquisador e não comporta 

cálculos para estimativa da mesma através de fórmulas matemáticas, por não haver como 

estimar valores probabilísticos para as variáveis do estudo, de acordo com os dados que se 

quer analisar (LEOPARDI, 2001). Segundo Aaker, Kumar e Day (2001), a amostragem não 

probabilística é usada tipicamente em uma pesquisa que trata de uma população homogênea 

(como no caso deste estudo, onde todos os investigados possuem a característica de serem 

portadores de HIV/AIDS), sendo, portanto, uma amostra intencional, já que de acordo com 

determinado critério foi escolhido intencionalmente o grupo de elementos que iria compor a 

amostra. Curwin e Slater (2004) afirmam que uma pesquisa com amostragem não 

                                                 
7DIP, neste caso, é a sigla que corresponde à antiga denominação do Serviço de Infectologia do HUAP, sendo 

então Enfermaria de Doenças Infecciosas e Parasitárias do HUAP.  



probabilística bem conduzida pode produzir resultados satisfatórios mais rápidos e com menor 

custo que uma pesquisa com amostragem probabilística.  

De acordo com o SGID, a população total de clientes internados no Serviço de 

Infectologia do HUAP/UFF, portadores de HIV/AIDS, no período de 1º de janeiro de 2003 a 

31 de dezembro de 2007 foi de 229 indivíduos (o que correspondeu a um total de 320 

internações, contabilizando internações e reinternações). Após tratamento dos dados, foi 

excluída dos 229 prontuários iniciais a quantia de 17 prontuários, pois 11 deles correspondiam 

a clientes menores de dezoito anos durante o período de internação e seis correspondiam a 

prontuários registrados com duplicidade no SGID. Sendo assim, estavam disponíveis para 

estudo 212 prontuários. O número de óbitos entre os prontuários selecionados foi de 49, 

correspondendo a 23% da amostra disponível para estudo, como demonstra o Gráfico 1 (um) 

abaixo.  

 

 
Gráfico 1: Relação entre a ocorrência de HIV/AIDS (sem reinternações) e óbitos por HIV/AIDS no 

Serviço de Infectologia do HUAP, 2003 – 2007 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 
A partir do número de 212 prontuários disponíveis, caracterizado como a população 

acessível do estudo, selecionou-se aleatoriamente a quantia de 11 prontuários para análise 

neste estudo-piloto. A quantia equivaleu a aproximadamente 5% da amostra acessível do 

estudo, número considerado suficientemente capaz de gerar dados substanciais para análise da 

viabilidade desta metodologia para proposição do protótipo de Catálogo CIPE® para 

HIV/AIDS. Essa escolha se explica devido a uma pré-análise quanti-qualitativa dos registros 

de enfermagem realizados nos prontuários do Serviço de Infectologia, onde neles se notou a 

carência de alguns dados indispensáveis para justificar a realização de uma pesquisa com 

maior amostra de prontuários, seguindo os mesmos moldes desta metodologia. Sendo assim, a 

análise de um número superior de documentos, além de ser dispendiosa, não possibilitaria 

incrementar os resultados do estudo-piloto tanto quanto seria satisfatório para justificar o 
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acréscimo.  

Para determinar aleatoriamente quais prontuários seriam analisados, foi realizada uma 

randomização da seguinte forma: 

1º- todos os números dos prontuários de clientes foram digitados em uma planilha 

eletrônica Microsoft Office Excel®, de propriedade da Microsoft Corporation, 2008, seguidos 

do diagnóstico associado, data de nascimento, sexo e cor, totalizando 212 registros; 

2º- foi feito o Rol, que é o ordenamento de forma crescente dos números de 

prontuários; 

3º- após a criação do Rol, foi codificada uma lista de códigos através do lançamento 

seqüencial de um número arábico para cada um dos prontuários digitados na planilha;  

4º- foi então realizada a aleatorização dos códigos dos prontuários, através da função 

de aleatorização na planilha Excel®, sendo esta =ALEATÓRIOENTRE(1;212), em número 

suficiente para gerar 11 números não repetidos;  

5º- os 11 primeiros números não repetidos na planilha foram os prontuários incluídos 

na pesquisa, contemplando a amostra dimensionada. Os números dos prontuários são de 

conhecimento apenas da autora. 

De posse dos números de prontuários selecionados, as coletas foram agendadas junto 

ao Serviço de Documentação Médica – Seção de Arquivo Médico e Estatística do HUAP, 

entre maio e agosto/2011. Utilizando os formulários que seguem em apêndice (apêndices um 

e dois), a autora revisou e copiou manualmente os dados empíricos dos registros de 

enfermagem disponíveis nos 11 prontuários, totalizando 10 dias de registros de enfermagem 

em cada um deles, sendo referentes aos cinco primeiros dias e cinco últimos dias de 

internação, computando um total de 110 dias de assistência registrada. Nos prontuários onde 

havia mais de uma internação registrada, foram analisados somente os registros de 

enfermagem da última internação. 

Formulários, segundo Leopardi (2001), são uma lista formal, catálogo ou inventário, 

destinado à coleta de dados resultantes quer de observações, quer de interrogações, cujo 

preenchimento é feito pelo próprio investigador, à medida que faz as observações ao receber 

as respostas. O primeiro formulário (apêndice um) intitulado Formulário para Coleta dos 

Dados – Identificação do Prontuário, continha espaço para registro dos seguintes dados: 

 
Nº IDENTIFICAÇÃO 

 Número: _______________Nascimento: ________________               Sexo:_______ 
Cor: ____Data de Entrada: ________________   Data de Saída: _________________ 
Tipo de Saída: ______        Diagnóstico Final: _________________________________ 

 



Figura 3: Dados que compõem o Formulário de Identificação do Prontuário. 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 
 

O segundo formulário (apêndice dois), intitulado Formulário para Coleta dos Dados – 

Registros de Enfermagem, continha espaço para aposição do número do prontuário e dos 

dados empíricos dos registros da enfermagem, durante os cinco primeiros dias de internação e 

cinco últimos dias de internação, para cada um dos dias, como sugere o exemplo abaixo: 

 
 

PRONTUÁRIO:  
DIA DE 

INTERNAÇÃO 
DADOS EMPÍRICOS 

PRIMEIRO DIA 
(--/--/----) 

 

SEGUNDO DIA 
(--/--/----) 

 

… DIA 
(--/--/----) 

 

ÚLTIMO DIA 
(--/--/----) 

 

 
Figura 4: Exemplo de dados que compõem o Formulário para coleta dos dados – Registros de 

Enfermagem. 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 
 
 

Após a coleta, os dados empíricos foram transcritos na íntegra em uma versão 

eletrônica dos formulários. Após a transcrição, foram realizadas codificações para obtenção 

de palavras idênticas para os registros, a fim de reduzir diversas formas de escrita a um só 

significado, quando possível, conforme o seguinte exemplo: os registros “RESPIRA 

NORMALMENTE”, “RESPIRA AO AR AMBIENTE” ou “SEM DIFICULDADE PARA 

RESPIRAR” foram codificados pela palavra-código “EUPNÉICO”.    

 

 

 

3.2 Segunda Fase: Elaboração de Afirmativas de Diagnósticos, Resultados e Intervenções de 

Enfermagem 

 

 

Nesta fase, foram elaboradas as afirmativas de diagnósticos, resultados e intervenções 

de enfermagem utilizando os termos constantes da CIPE® Versão 1.0, através de mapeamento 

cruzado com os dados empíricos dos registros obtidos na pesquisa documental, visando à 



busca das melhores evidências para proposição de um protótipo de Catálogo CIPE® para 

HIV/AIDS. Diante da diversidade dos achados, foram considerados para o mapeamento 

cruzado todos dados encontrados (100%), dado a relevância de cada uma deles para 

realização do estudo-piloto. Sendo cada termo registrado nos prontuários pela equipe de 

enfermagem considerado importante, nenhum deles foi descartado tendo como base a 

prevalência dos mesmos entre os dados empíricos.   

O CIE (2007) recomenda que, para compor as afirmativas de diagnósticos, resultados 

e intervenções de enfermagem, utilize-se o Modelo de Sete Eixos da CIPE®Versão 1.0 e as 

demais diretrizes preconizadas. As diretrizes preconizadas para a elaboração de afirmativas de 

Diagnósticos e Resultados de enfermagem são: incluir, obrigatoriamente, um termo do eixo 

Foco (área de atenção que é relevante para a Enfermagem, por exemplo: dor, eliminação) e 

um termo do eixo Julgamento (opinião clinica ou determinação relacionada ao foco da 

prática, por exemplo: risco, nível diminuído, aumentado).  

Podem ser incluídos termos adicionais, conforme seja necessário, dos eixos Foco, 

Julgamento ou dos demais eixos, tais como: Cliente (sujeito ao qual o diagnóstico de refere e 

que é o recipiente de uma intervenção), Localização (orientação anatômica e espacial de um 

diagnóstico ou intervenção; por exemplo: posterior, abdome) e Tempo (o momento, período, 

instante, intervalo ou duração de uma ocorrência) (CIE, 2007). Seguindo a mesma linha, as 

diretrizes preconizadas pelo CIE (2007) para a elaboração de afirmativas de Intervenções de 

enfermagem são: incluir obrigatoriamente, um termo do eixo Ação e um termo Alvo, 

entendido como qualquer um dos termos dos demais eixos, com exceção do eixo Julgamento, 

e termos adicionais dos demais eixos. 

Para compor as afirmativas descritas acima, o CIE (2007) considera que possa ser 

utilizado, de forma complementar, afirmativas identificadas na literatura da área e em 

resultados de pesquisa que forneçam evidências relevantes ao estudo, caso necessário. Neste 

estudo-piloto, foi prevista a utilização da NursingInterventionClassification – NIC para suprir 

a carência dos dados empíricos referentes ao registro das intervenções de enfermagem nos 

prontuários analisados (DOCHTERMAN; BULECHEK, 2008). Por fim, as afirmativas de 

Diagnósticos, Intervenções e Resultados de Enfermagem foram então classificadas de acordo 

com a Pirâmide de Necessidades Humanas Básicas de Maslow e classificação de Mohana, 

conforme preconizado por Horta (2011) para a Sistematização da Assistência de Enfermagem.  

 

 

 



 

3.3 Terceira Fase: Estruturação da Proposta de Protótipo de Catálogo CIPE® para 

HIV/AIDS 

 

 

Segundo o CIE (2009), o processo de desenvolvimento de catálogos da CIPE®inclui dez 

passos determinados pelo CIE (2007), a saber: 

1) identificar a clientela a que se destina e a prioridade de saúde;  

2) documentar a significância para a enfermagem;  

3) contactar o CIE para determinar se outros grupos já estão trabalhando com a prioridade de 

saúde focalizada no catálogo, de modo a identificar colaboração potencial;  

4) usar o Modelo de Sete Eixos da CIPE®Versão 1.0 para compor as afirmativas; 

5) identificar afirmativas de diagnósticos, resultados e intervenções adicionais por meio da 

revisão da literatura e de evidências relevantes;  

6) desenvolver conteúdo de apoio;  

7) testar ou validar as afirmativas do catálogo em dois estudos clínicos;  

8) adicionar, excluir ou revisar as afirmativas do catálogo;  

9) trabalhar com o CIE para a elaboração da cópia final do catálogo;  

10) auxiliar o CIE na disseminação do catálogo.  

Nesta etapa – Estruturação da Proposta de Protótipo de Catálogo CIPE® para 

HIV/AIDS– foram seguidos os cinco primeiros passos apresentados pelo CIE, no processo de 

desenvolvimento de um Catálogo CIPE®. Seguindo os passos: 1- houve a identificação da 

clientela a que se destina o catálogo e a prioridade de saúde: HIV/AIDS; 2-houve a 

documentação da significância para a enfermagem: através da revisão do estado da arte; 3- 

houve o contato com o Centro CIPE® do Brasil através de e-mail; 4- utilizou-se do Modelo de 

Sete Eixos da CIPE®Versão 1.0 para compor as afirmativas; e, 5- identificou-se as afirmativas 

de diagnósticos, resultados e intervenções de enfermagem adicionais por meio da revisão da 

literatura e de evidências relevantes.   

Para atingir os demais passos, serão necessários estudos posteriores. Por fim, após a 

realização completa deste estudo-piloto, o protótipo do catálogo foi proposto, demonstrando a 

viabilidade de replicação deste método, o que possibilitará o cumprimento futuro dos demais 

passos preconizados pelo CIE. Além deste produto final, o estudo-piloto trouxe consigo em 

suas considerações finais sugestões e possibilidades para incremento das futuras pesquisas na 

área.       



 

4. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS  

 

 

 

4.1 O Serviço de Infectologia do HUAP 

 

 

É relevante neste momento caracterizar as internações no Serviço de Infectologia do 

HUAP durante o recorte temporal deste estudo-piloto. O Gráfico 2 (dois) ilustra as respectivas 

quantidades de internações e óbitos no Serviço, considerando o somatório dos meses entre os 

anos de 2003 e 2007, motivados pelas diversas patologias que acometeram seus clientes no 

período. De acordo com a consulta realizada no SGID – Sistema Gerenciador de Internações 

do DIP, entre os anos de 2003 e 2007, houve um total de 1129 internações no Serviço de 

Infectologia do HUAP. Os meses de março acumularam o maior número de internações, 

atingindo 111 internações no total. Observa-se que o maior número de óbitos no Serviço de 

Infectologia ocorreu no acumulado dos meses de maio do mesmo período, totalizando 17 

óbitos.  

 

 
Gráfico 2: Internações e óbitos gerais no Serviço de Infectologia do HUAP distribuídos entre os meses de 

janeiro a dezembro, 2003 - 2007. 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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criptococose (0,18%), dengue (1,33%), difteria (0,09%), doença meningocóccica (0,18%), 

erisipela (2,48%), esporotricose (0,09%), esquistossomose (0,35%), estafilococcia (0,09%), 

estreptococcia (0,09%), febre tifóide (0,09%), hanseníase (0,27%), hepatite (0,97%), herpes 

(0,18%), herpes zoster (1,95%), histoplasmose (0,09%), leishmaniose (0,18%), leptospirose 

(4,69%), malária (0,53%) e meningococcemia (1,06%). 

Ainda, meningoencefalite bacteriana (4,52%), meningoencefalite criptocóccica 

(0,09%), meningoencefalite não esclarecida (0,35%), meningoencefalite tuberculosa (0,44%), 

meningoencefalite viral (0,71%), mononucleose infecciosa (0,18%), neurocisticercose 

(0,27%), paracoccidioidomicose (1,15%), parasitose intestinal (0,09%), sepse (1,51%), sífilis 

(0,27%), síndrome gripal (4,34%), sinusite (0,44%), supuração intracraniana (0,35%), tétano 

(0,62%), toxoplasmose (0,27%), tuberculose (5,05%), varicela (4,52%), virose não 

esclarecida (0,09%),  pneumonia (4,52%), infecção do trato urinário (0,27%), angina 

infecciosa (0,27%), HIV/AIDS (28,34%) e outras doenças infecciosas (0,35%). 

As doenças infecciosas e parasitárias têm apresentado mudanças significativas em seus 

perfis epidemiológicos em todo o mundo, constituindo-se em desafio aos programas de 

prevenção. Os fatores que contribuíram para estas alterações incluem as transformações 

sociais ocorridas globalmente, após a década de 70 do século passado, com urbanização 

acelerada, migrações, mudanças no meio ambiente e trânsito facilitado de pessoas, entre 

outros (BRASIL, 2008a). Segundo o Ministério da Saúde, no Brasil, as doenças infecciosas e 

parasitárias, principalmente as transmissíveis, apresentaram declínio em suas taxas de 

mortalidade a partir do final do século XX. No entanto, as taxas de morbidade não 

diminuíram com a mesma intensidade.  

 
 

“Por exemplo, a mortalidade por DIP, em 1930, era responsável por 45,7% 
de todos os óbitos do país. Em 1980, esse percentual era de 9,3% e, no ano de 2006, 
já se encontrava em 4,9%, enquanto sua taxa de mortalidade cujo valor era de 
59,3/100 000 em 1990, reduziu para 48,8/100 000 habitantes em 2006. Por sua vez, 
as internações por esse grupo de doenças, entre 1980 e 1990, contribuíam com cerca 
de 10% do total de internações no país e, no período de 2000 a 2007, ainda se 
mantinham em torno de 8,4%” (BRASIL, 2008a). 

 
 
Reduções significativas vêm sendo observadas na ocorrência de várias doenças 

transmissíveis, para as quais se dispõe de instrumentos eficazes de prevenção e controle, tais 

como a varíola (erradicada em 1973), poliomielite (erradicada em 1989), sarampo (o último 

surto epidêmico ocorreu em 2006, sem identificação da fonte primária), tétano neonatal (teve 

redução de 70% dos números de casos entre 2003 e 2007, apesar de ainda ocorrer em cidades 



da região norte e nordeste), raiva humana (com primeiro caso de cura no Brasil registrado em 

2008), difteria, coqueluche e tétano acidental, todas imunopreveníveis. A mesma tendência 

ocorre com a doença de Chagas, febre tifóide, oncocercose, filariose e peste. (BRASIL, 

2008a).  

Já outras doenças mantêm seu perfil endêmico, com altas taxas de prevalência e 

magnitude, como a tuberculose, as meningites, as hepatites virais (principalmente B e C), 

leptospirose, leishmaniose, esquistossomose, malária e febre amarela. A situação apresentada 

evidencia que, para esse grupo de doenças, faz-se necessário o fortalecimento das ações de 

prevenção e controle e, adicionalmente, enfatiza-se a necessidade de ações multissetoriais 

para seu enfrentamento. (BRASIL, 2008a). Doenças muito antigas ressurgem (vide cólera, 

dengue e as hantaviroses), denominadas doenças reemergentes. Um fator preocupante é que, 

ainda hoje, novas doenças são introduzidas ou sofrem mutações genéticas, disseminando-se 

rapidamente, a exemplo da aids e do Vírus Influenza A (H1N1), sendo consideradas doenças 

emergentes. (BRASIL, 2008a).  

Segundo o Ministério da Saúde (2008a), apesar da redução da mortalidade pelas 

doenças infecciosas, o país deixa sua frágil estrutura ambiental urbana exposta por este 

quadro, que torna as populações vulneráveis a doenças que pareciam superadas. Isto implica 

na manutenção de estruturas dispendiosas de atenção que competem por recursos escassos. 

Para enfrentar essa situação, ressalta-se o papel da integração das ações de controle com a 

atenção básica, através da adequada incorporação das rotinas de prevenção e controle nas 

equipes de saúde da família, respeitando-se as especificidades referentes à atuação de cada 

profissional envolvido nessas equipes.  

 
 
4.2 HIV/AIDS no Serviço de Infectologia do HUAP 

 

 

Da década de 1980 a junho de 2011 foram notificados 608.230 casos de aids no Brasil, 

sendo aproximadamente 340.500 somente no Sudeste. No país e nas regiões Sul, Sudeste e 

Centro Oeste, a incidência de aids tende a estabilização. No Norte e Nordeste, a tendência é 

de crescimento. No período de 1995 a 1999, verificou-se queda de 50% na taxa de letalidade 

em relação aos primeiros anos do inicio da epidemia, quando era de 100%. A estabilidade 

observada nos últimos anos na epidemia pelo HIV no país e a disponibilidade de novas drogas 

antivirais tem propiciado o aumento da sobrevida dos portadores de HIV. 

No Serviço de Infectologia do HUAP, durante os anos de 2003 e 2007, as internações 
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encontrava-se hospitalizado, taxa que não sofreu alterações com o tempo (CRUM-

CIANFLONE, 2010). Os dados descritos anteriormente, sobre a caracterização das 

reinternações por HIV/AIDS no Serviço de Infectologia do HUAP estão explicitados no 

Gráfico 7 (sete), abaixo.    

 

 

Gráfico 7: Perfil das reinternações no Serviço de Infectologia do HUAP, 2003 - 2007. 
Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

Doravante, é oportuno no momento caracterizar os 11 prontuários sorteados para 

compor o estudo-piloto, sendo todos referentes a clientes adultos que internaram e obtiveram 

alta hospitalar entre 1º de janeiro de 2003 e 31 de dezembro de 2007. Nenhum dos prontuários 

sorteados referiu-se a clientes que foram a óbito. No Gráfico 8 (oito), pode-se observar que 

quanto ao sexo, seis são do sexo feminino e cinco são do sexo masculino.  

 

Gráfico 8: Perfil dos prontuários selecionados para estudo quanto ao sexo. 
Fonte: Dados da Pesquisa. 
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tuberculose ganglionar = um; tuberculose pulmonar = três; neurotoxoplasmose = três; 

meningite criptocóccica = um; hepatite B = um; esofagite herpética = um e retinite por 

citomegalovírus = um. A média de idade dos clientes foi de aproximadamente 33 anos, 

variando entre 20 e 42 anos. Quanto ao ano de internação, dois internaram durante o ano de 

2003, três internaram durante o ano de 2004, três internaram durante o ano de 2006 e três 

internaram durante o ano de 2007. Como dito anteriormente, nenhum dos prontuários 

selecionados (por sorteio) para compor o estudo pertenceu à cliente que foi a óbito.  

 
 
4.3 Elaboração de Afirmativas de Diagnósticos, Resultados e Intervenções de 
Enfermagem 
 
 

Até junho/2011 foi possível agendar a coleta dos dados no Serviço de Documentação 

Médica – Seção de Arquivo Médico e Estatística do HUAP em duas ocasiões diferentes, 

realizando-se a análise dos 11 prontuários sorteados para compor o estudo-piloto. Utilizando 

os formulários (apêndice um e dois), a autora revisou e copiou manualmente os dados 

empíricos dos registros de enfermagem nestes prontuários, analisando 10 dias de internação 

em cada um deles (referentes aos cinco primeiros dias e cinco últimos dias de internação), 

considerando somente a última internação quando havia reinternações registradas no 

prontuário. 

Após a coleta dos dados empíricos, os registros foram transcritos também na íntegra 

para a versão eletrônica dos formulários em apêndice. Obteve-se a quantia de 110 dias de 

internação registrados na íntegra. Foram então realizadas decodificações para obtenção de 

palavras-códigos que reduzissem a um só registro palavras semelhantes, conforme exemplo já 

citado anteriormente: os registros “RESPIRA NORMALMENTE”, “RESPIRA AO AR 

AMBIENTE” ou “SEM DIFICULDADE PARA RESPIRAR” foram codificados pela 

palavra-código “EUPNÉICO”. Foram considerados e incluídos neste estudo-piloto 100% dos 

dados coletados, diante da diversidade dos achados, em busca das peculiaridades do cliente 

portador de HIV/SIDA, dado a relevância de cada um deles para realização do estudo-piloto. 

Sendo cada termo registrado pela equipe de enfermagem nos prontuários considerado 

importante, nenhum deles foi descartado tendo como base a prevalência dos mesmos entre os 

dados empíricos. 

As limitações do estudo e dificuldade para aplicação da metodologia ficaram claras 

nesta fase. Assim como no estudo de Torres (2009), esta pesquisa mostrou que a 



documentação da assistência de enfermagem, nos prontuários provenientes do Serviço de 

Infectologia do HUAP se deu de forma deficiente ao se considerar a MAE preconizada na 

instituição. Em 100% dos prontuários analisados, o plano de cuidados segundo referencial de 

Lygia Paim foi implantado de forma incompleta. Não houve levantamento de problemas de 

enfermagem no instrumento do Histórico de Enfermagem em 100% dos prontuários, não 

sendo possível encontrar este impresso anexado aos mesmos.  

Os problemas de enfermagem, os julgamentos de enfermagem e o relato dos cuidados 

prestados foram todos descritos dentro do que é considerada a Evolução de Enfermagem, 

compondo o mesmo corpus de registro, como resultado da observação diária da equipe, sendo 

todos redigidos no mesmo impresso que é destinado à mesma e às intervenções de 

enfermagem. As prescrições de intervenções de enfermagem, por sua vez, foram realizadas 

utilizando somente a parte checklist do mesmo impresso, restringindo-se ao que o mesmo traz 

predeterminado.   

A falta de registro torna o processo de SAE informal e essa conduta atrapalha a 

realização de todas as suas etapas. Garcia e Nóbrega (2004) referem que, para a Enfermagem, 

o descaso com o registro sistemático dos elementos de sua assistência pode resultar, por um 

lado, em ausência de visibilidade e de reconhecimento profissional; por outro lado, o que é 

talvez mais sério, em ausência ou dificuldade de avaliação de sua prática.  No entanto, é 

necessário enfatizar que, conforme Fuly, Leite e Lima (2008) informam, é sabido que o 

registro é fundamental para as atividades de enfermagem, considerando-se que o fato do 

enfermeiro não registrar no prontuário implica numa série de questões éticas e deontológicas. 

Porém, não significa dizer que em seu processo intelectual ele não sistematizou a assistência. 

Para as mesmas autoras, é importante ressaltar que o registro é uma atividade fim e 

não o meio para sistematizar a assistência. O registro da SAE é importante, mas se a cobrança 

for muito rígida, valorizando-se somente a documentação, torna-se uma ameaça à liberdade 

dos enfermeiros que eles deveriam resistir a todo custo (ROSSI; CASAGRANDE, 2001).  

Assim, os dados empíricos coletados dos prontuários, após decodificações e análise, 

geraram os 40 problemas de enfermagem apresentados na figura cinco (página seguinte). Os 

problemas de enfermagem foram o subsídio para determinação dos Diagnósticos de 

Enfermagem, na fase de mapeamento cruzado com a CIPE®, no estudo-piloto.  

 

 

 

 



Fraqueza Mucosas hipocoradas Lesões cutâneas 
Aceitação parcial da 

dieta 

Cansaço Febre Não deambulação 
Dificuldade para 

mastigar 

Diminuição da força 
muscular 

Isolamento em quarto 
privativo 

Cateterismo vesical Emagrecimento 

Dispnéia Depressão 
Diminuição da 
acuidade visual 

Constipação intestinal 

Edema Restrição ao leito Pirose Disúria 

Insônia Tosse Prurido Náusea 

Não realização do 
autocuidado 

Ansiedade Paresia Diarréia 

Prostração Hipertensão 
Dificuldade para 

deambulação 
Dificuldade para 

deglutir 

Tontura 
Mucosas 

hipohidratadas 
Dor Não aceitação da dieta 

Tremulação Hipotensão Gânglios infartados Vômito 

Figura 5: Problemas de enfermagem. 
Fonte: Dados da pesquisa.  
 

Os dados empíricos evidenciaram o registro das seis prescrições de Intervenções de 

Enfermagem encontradas nos prontuários selecionados para estudo, apontadas na figura seis 

abaixo, após decodificação e análise. O registro das prescrições ocorreu em raras ocasiões, e, 

como relatado anteriormente, somente utilizando a parte checklist do impresso disponível, 

restringindo-se ao que o mesmo traz predeterminado. Tendo sido analisados 10 dias de 

internação, somente foi evidenciado o registro das intervenções em 1,8 dias, em média, em 

cada prontuário.  

 

Realizar higiene pessoal Aferir sinais vitais 

Orientar higiene pessoal Registrar aceitação da dieta 

Auxiliar na higiene pessoal Registrar frequência e aspecto das eliminações 

Figura 6: Prescrições de enfermagem. 
Fonte: Dados da pesquisa.  
 

 

 

Observando ambas as figuras cinco e seis, percebe-se que nem todos os problemas de 



enfermagem apresentados pelos clientes poderiam ser solucionados pelas intervenções de 

enfermagem traçadas, mostrando desconexão entre as fases da MAE e/ou deficiência na 

sistemática dos registros nos prontuários. O registro das Evoluções de Enfermagem, por sua 

vez, também se deu de forma incompleta na maioria das vezes, como foi possível apreender 

na análise dos prontuários. O que é realizado apresenta-se como anotações de enfermagem, ou 

seja, registros pontuais sobre o estado geral do cliente num dado momento. Raros são os 

julgamentos e comparações entre o estado atual e passado dos mesmos, possibilitando 

avaliação da assistência de enfermagem prestada, relato dos cuidados realizados e 

continuidade do trabalho desenvolvido por todos os membros da equipe. Os 16 julgamentos 

de enfermagem sobre a situação dos clientes, que sobressaíram dos dados empíricos após 

análise e decodificação estão descritos na figura sete abaixo. Percebe-se que, muitas vezes, 

são termos genéricos que não possibilitam mensuração da evolução do estado geral dos 

clientes.   

 

Inspirando cuidados 
Gânglios cervicais em 

franca diminuição 
Melhor aspecto das 

eliminações 
Melhor cooperação 

com equipe 

Melhor hidratada Melhor movimentação Melhor força muscular Melhorou (?) 

Melhor estado geral Melhor humor 
Melhor verbalização 

das necessidades 
Melhor aceitação da 

dieta 

Mantém quadro Melhores sinais vitais Melhor ânimo Menor perfusão capilar 

Figura 7: Julgamentos de enfermagem. 
Fonte: Dados da pesquisa.  
 

 

Da mesma forma, o relato dos cuidados de enfermagem realizados foi registrado em 

meio à evolução de enfermagem. Após análise e decodificação dos dados empíricos, os 22 

relatos de cuidados realizados retirados dos prontuários selecionados estão descritos na figura 

oito abaixo. É possível verificar que, em relação aos problemas de enfermagem registrados 

(figura cinco), não há como inferir que todos tenham sofrido intervenção de enfermagem 

(pois não houve o registro das mesmas).   

 

 

 

 

Elevação de cabeceira Orientação prévia para Instalação de oxímetro Instalação de acesso 



realização de exames 
diagnósticos 

de pulso venoso 

Elevação da grade da 
cama 

Coleta de materiais 
para exames 
diagnósticos 

Realização de 
cateterismo 
nasogástrico 

Manutenção do acesso 
venoso 

Encaminhamento ao 
banho de aspersão 

Auxílio na realização 
de exames diagnósticos

 

Realização de 
macronebulização 

 

Retirada de acesso 
venoso 

Realização/auxílio na 
realização da higiene 

pessoal 

Encaminhamento para 
exames diagnósticos 

Realização de 
cateterismo vesical 

Anotação quanto ao 
aspecto e freqüência 

das eliminações 

Administração de 
medicamentos 

Solicitação de 
avaliação médica 

Realização de curativo 
Anotação quanto à 
aceitação da dieta 

Segue em observação pela equipe Aferição de sinais vitais 

Figura 8: Cuidados de enfermagem. 
Fonte: Dados da pesquisa.  
 

 

No estudo de Torres (2009), concluiu-se que a SAE, apesar de institucionalizada no 

HUAP, ainda necessitava ser efetivada entre os profissionais, mediante treinamento, apoio 

eincentivo, principalmente com relação aos registros de enfermagem realizados nos impressos 

disponíveis. Este estudo caminhou para as mesmas constatações, pois a característica dos 

registros dos profissionais comprometeu a documentação de todas as fases da Metodologia da 

Assistência de Enfermagem implantada, dificultando a avaliação do processo como um todo.  

Para Ochoa-Vigo et al. (2001), a documentação da assistência ao cliente permite o 

acompanhamento das condições de saúde do mesmo, favorecendo a avaliação dos cuidados 

prestados e expressando a natureza das ações dos profissionais em suas respectivas áreas de 

conhecimento. Portanto, deve ser realizada de forma clara, objetiva e de acordo com os 

princípios éticos e morais da profissão. Para os mesmos autores, neste sentido, as anotações 

de enfermagem são indispensáveis no prontuário do cliente, como parte da documentação do 

processo de saúde/doença, especialmente considerando que a equipe de enfermagem 

acompanha todo esse decorrer de forma mais integral, pela permanência na unidade hospitalar 

durante 24 horas, garantindo qualidade e fidedignidade em suas observações.  

 Sendo assim, para Teixeira, Prates e Almeida8 (1998) apud Ochoa-Vigo et al.(2001), 

se faz necessário que os enfermeiros das unidades de internação revisem periodicamente as 

                                                 
8
TEIXEIRA, M.B; PRATES, J.G; ALMEIDA, J.G. Avaliação da qualidade das anotações de enfermagem.Revista de 

enfermagem do Hospital das Clínicas, São Paulo, v. 3, n. 2, 1998. 



anotações feitas por sua equipe, com o propósito de orientar, esclarecer e reforçar o 

conhecimento dos técnicos, auxiliares e atendentes de enfermagem, especialmente sobre 

aspectos que são relevantes para favorecer a qualidade da assistência de enfermagem visando 

concretizar o crescimento de toda a equipe em geral. Considera-se, portanto, que as anotações 

de enfermagem da unidade podem ser revistas com o propósito de se obter uma melhor 

documentação dos cuidados e serviços prestados aos clientes.  

Apesar da deficiência dos registros encontrados nos prontuários analisados, mostrando 

desconexão entre as fases da MAE preconizada para a instituição, de posse dos dados 

empíricos obtidos foi possível traçar Diagnósticos de Enfermagem através do mapeamento 

cruzado entre os problemas de enfermagem apresentados pelos clientes e a CIPE® Versão 1.0. 

No entanto, quanto às Intervenções de Enfermagem, devido ao fato de não serem comumente 

registradas nos prontuários e de algumas não fazerem relação direta entre elas e os problemas 

de enfermagem observados, foi necessário utilizar para sua composição a literatura da 

NursingInterventionClassification – NIC (DOCHTERMAN; BULECHEK, 2008), de forma 

complementar a CIPE® Versão 1.0. Assim, iniciando a estruturação do Protótipo de Catálogo 

CIPE®, apresentam-se os Diagnósticos de Enfermagem, conforme mapeamento cruzado com 

a CIPE® Versão 1.0 (2007), obtidos a partir dos problemas de enfermagem encontrados nos 

prontuários.  

PROBLEMA DE 
ENFERMAGEM 

 DIAGNÓSTICOS DE ENFERMAGEM 

Nº FOCO JULGAMENTO 

Fraqueza 
1 
2 
3 

Fadiga 
Intolerância à atividade 
Atividade psicomotora 

Atual 
Risco 

Comprometida 

Tontura 
4 
5 

Tontura 
Atividade psicomotora 

Atual 
Comprometida 

Tremulação 
6 
7 

Tremor 
Atividade psicomotora 

Atual 
Comprometida 

Prostração 

8 
9 
10 
11 

Hipoatividade 
Intolerância à atividade 
Atividade psicomotora 

Padrão de exercício 

Atual 
Risco 

Comprometida 
Nível diminuído 

Figura 09: Mapeamento cruzado - Diagnósticos de Enfermagem (continua). 
Fonte: Dados da Pesquisa e CIPE® Versão 1.0 (2007). 

PROBLEMA DE 
ENFERMAGEM 

 DIAGNÓSTICOS DE ENFERMAGEM 

Nº FOCO JULGAMENTO 

Cansaço 
12 
13 
14 

Exaustão 
Intolerância à atividade 
Atividade psicomotora 

Atual 
Risco 

Comprometida 



15 Padrão de exercício Nível diminuído 

Não realização do 
autocuidado 

16 Autocuidado Comprometido 

Dispnéia 

17 
18 
19 
20 

Dispnéia 
Padrão respiratório 
Ritmo respiratório 

Frequência respiratória 

Atual 
Comprometido 
Comprometido 
Comprometido 

Insônia 

21 
22 
23 
24 

Insônia 
Padrão de sono 

Sono 
Padrão de repouso 

Atual 
Comprometido 

Nível diminuído 
Comprometido 

Diminuição da força 
muscular 

25 
26 
27 

Intolerância à atividade 
Atividade psicomotora 

Processo de sistema 
musculoesquelético 

Risco 
Comprometida 

Nível diminuído 
 

Edema 28 Edema Atual 

Mucosas 
hipocoradas 

29 Perfusão tissular Baixa 

Mucosas 
hipohidratadas 

30 
31 

 
32 
33 
34 

Volume de líquidos 
Desequilíbrio de líquidos ou 

eletrólitos 
Suspeita 

Desidratação 
Membrana mucosa seca 

Nível diminuído 
Risco 

 
Atual 
Risco 
Atual 

Hipotensão 
35 
36 

Hipotensão 
Pressão sanguínea 

Atual 
Baixa 

Hipertensão 
37 
38 

Hipertensão 
Pressão sanguínea 

Atual 
Alta 

Febre 
39 
40 

Febre 
Temperatura corporal 

Atual 
Nível aumentado 

Ansiedade 41 Ansiedade Atual 

Depressão 42 Depressão Atual 

Tosse 43 Tosse Atual 

Figura 09: Mapeamento cruzado - Diagnósticos de Enfermagem (continua). 
Fonte: Dados da Pesquisa e CIPE® Versão 1.0 (2007). 
 

 

 

PROBLEMA DE 
ENFERMAGEM 

 DIAGNÓSTICOS DE ENFERMAGEM 

Nº FOCO JULGAMENTO 

Isolamento em 
quarto privativo 

44 
45 
46 
47 

Susceptibilidade para infecção 
Suspeita 
Infecção 

Infecção cruzada 

Atual 
Atual 
Risco 
Risco 



Restrição ao leito 

48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 

Mobilidade no leito 
Atividade psicomotora 

Autocuidado 
Habilidade para se banhar 

Habilidade para se transferir 
Habilidade para se arranjar 

Habilidade para fazer higiene 
Habilidade para se vestir 

Nível diminuído 
Comprometida 
Comprometido 
Comprometida 
Comprometida 
Comprometida 
Comprometida 
Comprometida 

Lesões cutâneas 56 Ferida na pele Atual 

Dor 57 Dor Nível aumentado 

Gânglios infartados 
58 
59 

Suspeita 
Sinais de infecção 

Atual 
Atual 

Dificuldade para 
deambulação 

60 
61 
62 
63 
 

64 

Padrão de mobilidade 
Mobilidade 

Atividade psicomotora 
Processo de sistema 
musculoesquelético 

Caminhar 

Comprometido 
Nível diminuído 
Comprometida 

Nível diminuído 
 

Comprometido 

Não deambulação 

65 
66 
67 
68 

 
69 

Padrão de mobilidade 
Mobilidade 

Atividade psicomotora 
Processo de sistema 
musculoesquelético 

Caminhar 

Comprometido 
Nível diminuído 
Comprometida 

Nível diminuído 
 

Nenhum 

Paresia 
70 
71 

Paresia 
Atividade psicomotora 

Atual 
Comprometida 

Diminuição da 
acuidade visual 

72 Visão Comprometida 

Prurido 73 Prurido Atual 

Cateterismo vesical 
74 
75 

Padrão de eliminação urinária 
Eliminação urinária 

Anormal 
Comprometida 

Pirose 76 Dispepsia Atual 

Figura 09: Mapeamento cruzado - Diagnósticos de Enfermagem (continua). 
Fonte: Dados da Pesquisa e CIPE® Versão 1.0 (2007). 
 

 

 

PROBLEMA DE 
ENFERMAGEM 

 DIAGNÓSTICOS DE ENFERMAGEM 

Nº FOCO JULGAMENTO 

Aceitação parcial da 
dieta 

77 
78 
79 

Padrão alimentar 
Ingestão de alimentos 

Apetite 

Comprometido 
Parcial 

Anormal 

Não aceitação da 
dieta 

80 
81 

Padrão alimentar 
Ingestão de alimentos 

Comprometido 
Nenhum 



82 Apetite Anormal 

Vômito 83 Vômito Atual 

Dificuldade para 
deglutir 

84 
85 
86 

Habilidade para se alimentar 
Deglutir 

Padrão alimentar 

Nível diminuído 
Comprometido 
Comprometido 

Dificuldade para 
mastigar 

87 
88 
89 

Habilidade para se alimentar 
Mastigar 

Padrão alimentar 

Nível diminuído 
Comprometido 
Comprometido 

Diarréia 

90 
91 
92 
93 

Diarréia 
Fezes 

Incontinência intestinal 
Padrão de eliminação intestinal 

Atual 
Nível aumentado 

Atual 
Anormal 

Constipação 
intestinal 

94 
95 
96 

Obstipação 
Fezes 

Padrão de eliminação intestinal 

Atual 
Nível diminuído 

Anormal 

Náusea 97 Náusea Atual 

Emagrecimento 
98 
99 

Caquexia 
Definhamento 

Atual 
Atual 

Disúria 100 Disúria Atual 

Figura 09: Mapeamento cruzado - Diagnósticos de Enfermagem (final). 
Fonte: Dados da Pesquisa e CIPE® Versão 1.0 (2007). 
 

 

Foram obtidos 64 Diagnósticos de Enfermagem diferentes. Destes, 12 se repetiram 

mais de uma vez para representar diferentes problemas de enfermagem. Ao todo, foram 

obtidos 100 Diagnósticos de Enfermagem. Com base na CIPE® Versão 1.0 e na NIC, tendo 

em mente os Diagnósticos de Enfermagem obtidos, evidenciaram-se as possibilidades para as 

Intervenções de enfermagem (figuras 10 a 49 – próximas páginas). Os mesmos foram 

traçados com vistas a solucionar os problemas evidenciados pelos Diagnósticos de 

enfermagem (figura nove). Vale considerar que Intervenções adicionais possam ser 

necessárias, de acordo com o julgamento clínico dos profissionais e necessidades específicas 

apresentadas pelos clientes. Foram obtidas 485 Intervenções de Enfermagem ao todo, tendo 

em média 12 intervenções para cada problema identificado, variando entre cinco intervenções 

para o problema “Febre” e 23 intervenções para o problema “Ansiedade”. Foram obtidas 108 

Intervenções de Enfermagem distintas. No entanto, muitas intervenções se repetiram e estão 

descritas nas considerações finais deste estudo.  

Para traçar os Resultados de Enfermagem foi utilizada a combinação dos termos do 

“Eixo Foco” anteriormente utilizados para compor os Diagnósticos de Enfermagem, com 

novos termos do “Eixo Julgamento”, tendo em vista a melhora do estado de saúde dos clientes 



internados no Serviço de Infectologia que compuseram este estudo piloto. Obtiveram-se 100 

Resultados de Enfermagem, dos quais 14 se repetiram em mais de uma ocasião. Dos 100 

Resultados de Enfermagem, 72 são distintos uns dos outros. Por fim, as necessidades 

humanas expressas pelos problemas de enfermagem foram categorizadas segundo a Pirâmide 

das Necessidades Humanas Básicas de Maslow e Classificação de João Mohana, conforme 

preconizado por Horta (2011) – figuras 50 e 51. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURAS DE INTERVENÇÃO – ABRIR OUTRO ANEXO 
 
 
 
 
 
 
 Como dito anteriormente, as Necessidades Humanas Básicas são estados de tensões, 

conscientes ou inconscientes, resultantes de desequilíbrios homeodinâmicos dos fenômenos 

vitais. Em estados de equilíbrio dinâmico, as necessidades não se manifestam, permanecendo 

latentes. Elas surgem em menor ou maior necessidade a depender do desequilíbrio que se 

instaurou (HORTA, 2011). Dessa forma, segundo Horta (2011), os problemas de enfermagem 

são situações decorrentes dos desequilíbrios das necessidades humanas básicas do indivíduo, 

da família ou da comunidade. Eles são considerados latentes, universais, vitais, flexíveis, 

constantes, infinitos, cíclicos, interrelacionados, dinâmicos, energéticos, hierarquizados e 

peculiares. Assim, os problemas de enfermagem evidenciados, que deram origem aos 



Diagnósticos, Intervenções e Resultados de enfermagem explanados anteriormente, foram 

categorizados de acordo com a Pirâmide das Necessidades Humanas Básicas de Maslow, 

conforme sugere a figura 50 abaixo.  

 

 
 
Figura 50: Classificação dos problemas de enfermagem segundo a Pirâmide de Hierarquia das 
Necessidades Humanas Básicas (HORTA, 2011).  
Fonte: Dados do estudo.  
 
 
 Seguindo o preconizado pela mesma autora, os problemas de enfermagem também são 

comumente classificados pela Denominação de João Mohana, em necessidades 

psicobiológicas, psicossociais e psicoespirituais. Todas as necessidades estão intimamente 

interrelacionadas, uma vez que fazem parte de um todo, o ser humano. Dessa forma, na figura 

51 abaixo e finalizando a apresentação do protótipo de Catálogo CIPE® para HIV/AIDS, os 

problemas de enfermagem foram também categorizados (HORTA, 2011).      

 
 

PSICOBIOLÓGICA PSICOSSOCIAL 
- Fraqueza; - Tontura; - Tremulação; - Prostração; - Cansaço; 

- Não realização do autocuidado; - Dispnéia; - Insônia; 
- Diminuição da força muscular; - Edema; - Mucosas 
hipocoradas; - Mucosas hipohidratadas; - Hipotensão; 

- Não realização do autocuidado; 
- Ansiedade; - Depressão; 

- Isolamento em quarto privativo; 
- Restrição ao leito; Dificuldade para 

‐ Não realização do 
autocuidado; ‐ Edema; 
‐ Lesões cutâneas; 

‐ Gânglios infartados;
‐ Prurido; 

‐ Emagrecimento.

‐ Isolamento em quarto privativo.

‐ Fraqueza; ‐ Tontura; ‐ Tremulação; ‐ Não realização 
do autocuidado; ‐ Diminuição da força muscular; 

‐ Ansiedade; ‐ Restrição ao leito; ‐ Dificuldade para 
deambulação; ‐ Não deambulação; ‐ Paresia;

‐ Diminuição da acuidade visual. 

‐ Não realização do autocuidado; ‐ Dispnéia, ‐ Insônia; ‐Mucosas 
hipocoradas; ‐Mucosas hipohidratadas; ‐ Hipotensão; 

‐ Hipertensão; ‐ Febre; ‐ Tosse; ‐ Dor; ‐ Cateterismo Vesical; ‐ Pirose; 
‐ Aceitação parcial da dieta; ‐ Não aceitação da dieta; ‐ Vômito;
‐ Dificuldade para deglutir; ‐ Dificuldade para mastigar; ‐ Diarréia; 

‐ Constipação Intestinal; ‐ Náusea; ‐ Prostração; ‐ Cansaço; ‐ Disúria.
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- Hipertensão; - Febre; - Tosse; - Restrição ao leito; - Lesões 
cutâneas; - Dor; - Disúria; - Gânglios infartados;  

- Dificuldade para deambulação; - Não deambulação; 
 - Paresia; - Prurido; - Diminuição da acuidade visual;- 

Cateterismo vesical; - Pirose; - Aceitação parcial da dieta; 
 - Não aceitação da dieta; - Vômito; - Dificuldade para 

deglutir; - Dificuldade para mastigar; - Diarréia; 
- Constipação intestinal; - Náusea; - Emagrecimento. 

deambulação; - Não deambulação; 
- Diminuição da acuidade visual; 

- Lesões da pele; - Edema; - Prurido;- 
Gânglios infartados; - Dor;  

- Disúria;- Emagrecimento; - Paresia. 

 
Figura 51: Classificação dos problemas de enfermagem segundo a João Mohana (HORTA, 2011).  
Fonte: Dados do estudo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

 

 

 Considera-se que a metodologia aplicada neste estudo-piloto possibilitou a construção 

de um protótipo de catálogo CIPE® para HIV/AIDS e que os demais objetivos foram 

atingidos. Levando em consideração que o número de estudos registrados no CIE utilizando a 

CIPE® ainda é baixo no Brasil e não há estudos sobre a construção de Catálogos para 

HIV/AIDS. Dessa forma, o presente estudo-piloto pretendeu servir como subsídio para a 

realização de uma pesquisa mais aprofundada, com vistas à validação de conteúdo e clínica, já 

que 

 



 
“a validade de um diagnóstico de enfermagem refere-se ao grau em que ele 

representa o verdadeiro problema do paciente e não o problema inferido pelas 
enfermeiras (DERDARIAN, 1988, citado por MAAS; HARDY; CRAFT, 1990)9. 
Para que se possa afirmar que um diagnóstico de enfermagem é válido, portanto, ele 
deve passar por um processo em que se conclua se as características que o definem 
são autênticas representações do que é encontrado na prática clínica” (GARCIA, 
1998).   

 
 
 
 O estudo também permite outras possibilidades. Os códigos da CIPE® apresentados 

em apêndice podem facilitar a construção de prontuários eletrônicos e/ou softwares que 

promovam a aplicação do Processo de Enfermagem automatizado à beira do leito. Sugere-se 

que em outras pesquisas o Catálogo seja também construído através do cruzamento dos 

problemas de enfermagem com aspectos clínicos/laboratoriais dos clientes, tais como Carga 

Viral e taxa de linfócitos T CD4+, demonstrando o valor do prognóstico de enfermagem para 

a clientela (ou seja, quanto mais grave é o estado de saúde do cliente, mais complexos serão 

os problemas de enfermagem apresentados pelo mesmo). Outra proposta é que seja mantida, 

numa análise documental futura, a proporção entre óbitos e altas hospitalares a despeito do 

que ocorre na rotina do cenário de estudo. 

No percurso desta análise, foi possível identificar 40 problemas de enfermagem entre 

os clientes portadores de HIV/AIDS. Os problemas de enfermagem surgiram da análise dos 

registros realizados pela equipe de enfermagem nos prontuários do Serviço de Infectologia do 

HUAP. A partir dos problemas de enfermagem, ao se proceder o mapeamento cruzado com os 

termos constantes dos Eixos Foco e Julgamento da CIPE® Versão 1.0, chegou-se a 100 

Diagnósticos de Enfermagem no total, contabilizando os que ocorreram somente uma vez e os 

que se repetiram. Foram obtidos 64 Diagnósticos de Enfermagem diferentes, a saber: 

Ansiedade Atual, Apetite Anormal, Atividade psicomotora Comprometida, Autocuidado 

Comprometido, Caminhar Comprometido, Caquexia Atual, Definhamento Atual, Deglutir 

Comprometido, Depressão Atual, Diarréia Atual, Dispepsia Atual, Dispnéia Atual, Disúria 

Atual, Dor em Nível Aumentado, Edema Atual, Eliminação urinária Comprometida. 

Também: Exaustão Atual, Fadiga Atual, Febre Atual, Ferida na pele Atual, Fezes em 

Nível aumentado, Fezes em Nível diminuído, Frequência respiratória Comprometida, 

Habilidade para fazer higiene Comprometida, Habilidade para se alimentar em Nível 

diminuído, Habilidade para se arranjar Comprometida, Habilidade para se banhar 

                                                 
9MAAS, M.L, HARDY, M.A., CRAFT, M. Some methodologic considerations in nursing diagnosis 
research.Nursing Diagnosis, v.1, n.1, Jan/Mar, 1990.  
 



Comprometida, Habilidade para se transferir Comprometida, Habilidade para se vestir 

Comprometida, Hipertensão Atual, Hipoatividade Atual, Hipotensão atual, Incontinência 

intestinal atual, Insônia Atual, Mastigar Comprometido, Membrana mucosa seca atual, 

Mobilidade em Nível diminuído, Mobilidade no leito em Nível diminuído, Náusea Atual, 

Nenhum Caminhar, Nenhuma Ingestão de alimentos, Obstipação Atual, Padrão alimentar 

Comprometido, Padrão de eliminação intestinal Anormal, Padrão de eliminação urinária 

Anormal.  

Por fim: Padrão de Exercício em Nível diminuído, Padrão de mobilidade 

Comprometido, Padrão de Repouso Comprometido, Padrão de sono Comprometido, Padrão 

respiratório Comprometido, Parcial Ingestão de alimentos, Paresia Atual, Perfusão tissular 

Baixa, Pressão Sanguínea Alta, Pressão sanguínea Baixa, Processo do sistema 

musculoesquelético em Nível diminuído, Prurido Atual, Risco de Desequilíbrio de líquidos ou 

eletrólitos, Risco de desidratação, Risco de Infecção, Risco de Infecção Cruzada, Risco de 

Intolerância à atividade, Ritmo respiratório Comprometido, Sinais de infecção Atual, Sono 

em Nível Diminuído, Susceptibilidade para infecção Atual, Suspeita Atual, Temperatura 

corporal Nível aumentado, Tontura Atual, Tosse Atual, Tremor Atual, Visão Comprometida, 

Volume de líquidos em Nível diminuído, Vômito Atual. 

Destes, 12 se repetiram mais de uma vez para representar diferentes problemas de 

enfermagem. Os Diagnósticos que se repetiram e suas freqüências de repetição foram as 

seguintes: Apetite Anormal (duas vezes), Atividade psicomotora Comprometida (nove vezes), 

Autocuidado Comprometido (duas vezes), Habilidade para se alimentar em Nível diminuído 

(duas vezes), Mobilidade em Nível diminuído (duas vezes), Padrão alimentar Comprometido 

(quatro vezes), Padrão de eliminação intestinal Anormal (duas vezes), Padrão de Exercício em 

Nível diminuído (duas vezes), Padrão de mobilidade Comprometido (duas vezes), Processo 

de sistema musculoesquelético em Nível diminuído (três vezes), Risco de Intolerância à 

atividade (quatro vezes) e Suspeita Atual (três vezes). 

Para construção das Intervenções de Enfermagem foi necessário utilizar a NIC 

(DOCHTERMAN; BULECHEK, 2008) de forma a complementar a CIPE® Versão 1.0 (CIE, 

2007) durante o mapeamento cruzado, dado a carência desses registros observada nos 

prontuários dos clientes. Foram obtidas 485 Intervenções de Enfermagem, tendo em média 12 

intervenções para cada problema identificado, variando entre cinco intervenções para o 

problema “Febre” e 23 intervenções para o problema “Ansiedade”. Foram obtidas 108 

Intervenções de Enfermagem distintas entre si, sendo elas: Apoiar ficar em pé, Assistir as 

atividades psicomotoras continuamente, Assistir autocuidado sempre, Atenuar barreira de 



comunicação com serviço de enfermagem continuamente, Atenuar infecção cruzada através 

de técnica de assepsia nas mãos do cuidador sempre, Atenuar preocupação do paciente e 

família continuamente, Atenuar sofrimento do paciente e família continuamente, Atenuar 

stress através de técnica de relaxamento, Auscultar padrão respiratório no exame, Avaliar 

angústia espiritual sempre. 

Ainda: Avaliar complicação no exame, Avaliar dor sempre, Avaliar edema na 

estrutura corporal durante exame, Avaliar efeito colateral continuamente, Avaliar uso de 

fralda, Avaliar integridade da pele no exame, Avaliar medicação, Avaliar oxigenoterapia 

continuamente, Avaliar perfusão tissular na estrutura corporal no exame, Avaliar preocupação 

sempre, Avaliar recuperação emocional, Avaliar sistema musculoesquelético no exame, 

Avaliar o sistema tegumentar no exame, Avaliar sonolência, Avaliar stress continuamente, 

Avaliar stress sempre, Avaliar stress do paciente e família sempre, Avaliar terapia 

intravenosa, Banhar sempre, Colaborar padrão de repouso na cama continuamente, Controlar 

ansiedade através de técnica de relaxamento freqüente, Controlar dor através de medicação 

continuamente, Controlar infecção cruzada com técnica de assepsia freqüente ao paciente, 

cuidador e família, Controlar infecção através de técnica de assepsia sempre.  

Também: Elevar tórax continuamente, Encaminhar ao serviço de nutrição, 

Encaminhar ao serviço médico, Ensinar oautocuidado continuamente, Estar presente sempre, 

Estar presente sempre para paciente e família, Examinar capilar no exame, Examinar cavidade 

oral no exame, Examinar dentição na cavidade oral durante o exame, Examinar a estrutura 

corporal no exame, Examinar sangramento na estrutura corporal durante exame, Examinar 

sistema gastrointestinal no exame, Examinar via aérea no exame, Higienizar mão do cuidador 

frequentemente, Inspecionar o campo de energia da enfermaria sempre, Inspecionar a rotina 

da enfermaria sempre, Inspecionar sempre a rotina do paciente, Inspecionar sinais de infecção 

no exame, Isolar paciente,  Monitorar padrão de sono continuamente, Monitorar desequilíbrio 

de líquidos ou eletrólitos, Monitorar desesperança no exame, Monitorar ingestão de líquidos 

continuamente, Monitorar integridade da pele na estrutura corporal durante exame.  

Ainda: Monitorar medo do paciente e família durante exame, Monitorar padrão 

alimentar continuamente, Monitorar padrão de sono continuamente, Monitorar padrão 

respiratório frequentemente, Monitorar prurido continuamente, Monitorar recuperação 

emocional sempre para paciente e família, Monitorar repouso continuamente, Monitorar 

sinais vitais no exame, Monitorar status psicológico continuamente do paciente e família, 

Monitorar status psicológico continuamente, Motivar atividade psicomotora através de 

exercício de músculos e articulações sempre, Motivar atividade psicomotora sempre, Motivar 



comunicação com serviço de enfermagem sempre, Motivar comunicação com serviço de 

enfermagem para o paciente e família sempre, Motivar o exercitar, Motivar mobilidade com 

aparelho de apoio frequentemente, Motivar mobilidade através de exercício de músculos e 

articulações sempre, Motivar mobilidade frequentemente, Motivar vontade de viver sempre, 

Observar comportamento frequentemente, Observar comportamento do paciente e família 

frequentemente, Observar efeito colateral da medicação sempre.  

Por fim: Observar o comportamento do paciente e família sempre, Observar 

sangramento no exame, Palpar estrutura corporal , Prevenir aspiração através de via aérea, 

Prevenir cair com grade de cama sempre, Prevenir cair sempre, Prevenir desequilíbrio de 

líquidos ou eletrólitos, Prevenir desidratação, Prevenir ferida na pele, Prevenir infecção no 

local da ferida sempre, Prevenir intolerância à atividade através do exercício de músculos e 

articulações frequentemente, Promover bem-estar sempre, Promover bem- estar sempre ao 

paciente e família, Promover conforto sempre, Promover cura de ferida através de curativo de 

ferida na estrutura corporal continuamente, Promover esperança, Promover esperança ao 

paciente e família, Promover relacionamento com serviço de enfermagem continuamente, 

Registrar eliminação urinária continuamente, Registrar eliminação urinária no coletor de urina 

continuamente, Registrar padrão respiratório no prontuário do paciente no exame, Retirar 

cateter urinário, Verificar aderência ao tratamento continuamente para paciente e família, 

Verificar angústia espiritual sempre para paciente e família, Verificar má nutrição 

continuamente, Verificar medo do paciente e família sempre, Vigilância quanto à conservação 

de energia frequentemente, Vigilância quanto à rotina continuamente 

Do total de 485 intervenções, 76 se repetiram entre os problemas em mais de uma 

oportunidade para atingir os Diagnósticos de Enfermagem traçados. As Intervenções de 

Enfermagem que se repetiram e suas freqüências de repetição foram as seguintes: Apoiar o 

ficar em pé (seis vezes), Assistir as atividades psicomotoras continuamente (dez vezes), 

Assistir no autocuidado sempre (dez vezes), Atenuar possíveis barreiras de comunicação com 

o serviço de enfermagem continuamente (sete vezes), Atenuar a preocupação do paciente e 

família continuamente (duas vezes), Atenuar o sofrimento do paciente e família 

continuamente (duas vezes), Atenuar o stress através de técnica de relaxamento (sete vezes), 

Auscultar o padrão respiratório no exame (duas vezes), Avaliar angústia espiritual sempre 

(duas vezes), Avaliar complicações durante o exame (três vezes), Avaliar a dor sempre (dez 

vezes), Avaliar integridade da pele no exame (quatro vezes), Avaliar medicação (sete vezes). 

Também: Avaliar perfusão tissular na estrutura corporal no exame (duas vezes), 

Avaliar recuperação emocional (cinco vezes), Avaliar sistema musculoesquelético exame (dez 



vezes), Avaliar sistema tegumentar no exame (seis vezes), Avaliar sonolência (duas vezes), 

Avaliar stress continuamente (duas vezes), Avaliar o stress sempre (duas vezes), Avaliar 

stress do paciente e família sempre (duas vezes), Avaliar terapia intravenosa (oito vezes), 

Colaborar com padrão de repouso na cama continuamente (cinco vezes), Controlar a 

ansiedade através de técnica de relaxamento frequentemente (seis vezes), Controlar dor 

através de medicação continuamente (três vezes), Encaminhar para o Serviço de nutrição (oito 

vezes), Encaminhar para o Serviço médico (oito vezes), Estar presente sempre (onze vezes), 

Estar presente sempre para o paciente e família (duas vezes), Examinar cavidade oral no 

exame (duas vezes), Examinar a estrutura corporal no exame (duas vezes).  

Ainda: Examinar o Sistema gastrointestinal no exame (dez vezes), Higienizar a mão 

do cuidador frequentemente (duas vezes), Inspecionar o campo de energia da enfermaria 

sempre (dezoito vezes), Inspecionar a rotina da enfermaria sempre (oito vezes), Inspecionar a 

rotina sempre (nove vezes), Inspecionar sinais de infecção no exame (três vezes), Monitorar o 

desequilíbrio de líquidos ou eletrólitos (oito vezes), Monitorar a ingestão de líquidos 

continuamente (quatorze vezes), Monitorar a integridade da pele em toda a estrutura corporal 

durante o exame (seis vezes), Monitorar o padrão alimentar continuamente (dezoito vezes), 

Monitorar padrão respiratório no exame (duas vezes), Monitorar recuperação emocional do 

paciente e família sempre (duas vezes), Monitorar repouso continuamente (duas vezes), 

Monitorar sinais vitais durante exame (seis vezes), Monitorar status psicológico 

continuamente (onze vezes), Monitorar status psicológico do paciente e família 

continuamente (três vezes), Motivar atividade psicomotora através de exercícios dos músculos 

e articulações sempre (quatro vezes). 

Também: Motivar atividade psicomotora sempre (três), Motivar comunicação com 

serviço de enfermagem sempre (duas vezes), Motivar a comunicação com serviço de 

enfermagem para paciente e família (duas vezes), Motivar o exercitar (nove vezes), Motivar 

mobilidade com aparelho de apoio frequentemente (cinco vezes), Motivar mobilidade através 

de exercício de músculos e articulações sempre (três vezes), Motivar a vontade de viver 

sempre (duas vezes), Observar comportamento frequentemente (quatorze vezes), Observar 

efeito colateral da medicação sempre (oito vezes), Observar sangramento no exame (seis 

vezes), Prevenir aspiração via aérea continuamente (duas vezes), Prevenir cair com grade da 

cama sempre (duas vezes), Prevenir cair sempre (cinco vezes), Prevenir desequilíbrio de 

líquidos ou eletrólitos (três vezes), Prevenir desidratação (quatro vezes), Prevenir ferida na 

pele (cinco vezes).  

Por fim: Prevenir intolerância à atividade por meio de exercícios de músculos e 



articulações frequentemente (duas vezes), Promover bem-estar sempre (vinte e quatro vezes), 

Promover bem-estar sempre para paciente e família (duas vezes), Promover conforto sempre 

(dez vezes), Promover esperança ao paciente e família (duas vezes), Promover relacionamento 

com o serviço de enfermagem continuamente para paciente e família (cinco vezes), Promover 

relacionamento com serviço de enfermagem continuamente (cinco vezes), Registrar 

eliminação urinária continuamente (cinco vezes), Verificar aderência ao tratamento 

continuamente pelo paciente e família (duas vezes), Verificar má nutrição continuamente 

(onze vezes), Vigilância quanto à conservação de energia frequentemente (oito vezes), 

Vigilância quanto à rotina continuamente (oito vezes).  

Para traçar os Resultados de Enfermagem foi utilizada a combinação dos termos do 

“Eixo Foco” anteriormente utilizados para compor os Diagnósticos de Enfermagem, com 

novos termos do “Eixo Julgamento”, tendo em vista a melhora do estado de saúde dos clientes 

internados no Serviço de Infectologia que compuseram este estudo-piloto. Obtiveram-se 100 

Resultados de Enfermagem, dos quais 14 se repetiram em mais de uma ocasião, a saber:             

Apetite em Nível esperado (duas vezes), Atividade psicomotora em Nível esperado (dez 

vezes), Autocuidado em Nível absoluto (duas vezes), Caminhar Melhorado (duas vezes), 

Fezes em Nível esperado (duas vezes), Habilidade para se alimentar em Nível absoluto (duas 

vezes), Ingestão de alimentos Melhorada (duas vezes); Mobilidade em Nível esperado (duas 

vezes), Nenhuma Intolerância à atividade (três vezes), Padrão alimentar em Nível esperado 

(quatro vezes), Padrão de exercício em Nível esperado (duas vezes), Padrão de mobilidade 

melhorado (duas vezes), Pressão sanguínea em Nível esperado (duas vezes) e Processo de 

sistema musculoesquelético em Nível esperado (duas vezes).  

Dos 100 Resultados de Enfermagem, 72 são distintos entre si, sendo eles: Ansiedade 

em Nível esperado, Apetite em Nível esperado, Atividade psicomotora em Nível esperado, 

Autocuidado em Nível absoluto, Caminhar Melhorado, Caquexia Melhorada, Definhamento 

Melhorado, Deglutir Melhorado, Eliminação urinária em Nível esperado, Exaustão 

Melhorada, Fadiga Melhorada, Fezes em Nível esperado, Frequencia respiratória em Nível 

esperado, Habilidade para fazer higiene em Nível absoluto, Habilidade para se alimentar em 

Nível absoluto, Habilidade para se arranjar em Nível absoluto, Habilidade para se banhar em 

Nível absoluto, Habilidade para se transferir em Nível absoluto, Habilidade para se vestir em 

Nível absoluto, Hipoatividade Melhorada, Ingestão de alimentos Melhorada. 

Também: Intolerância à atividade Melhorada, Mastigar melhorado, Mobilidade em 

Nível esperado, Mobilidade no leito em Nível esperado, Nenhum Desequilíbrio de líquidos ou 

eletrólitos, Nenhum Edema, Nenhum Prurido, Nenhum Sinal de infecção, Nenhum Vômito, 



Nenhuma Depressão, Nenhuma Desidratação, Nenhuma Diarréia, Nenhuma Dispepsia, 

Nenhuma Dispnéia, Nenhuma Disúria, Nenhuma Dor, Nenhuma Febre, Nenhuma Ferida na 

pele, Nenhuma Hipertensão, Nenhuma Hipotensão, Nenhuma Incontinência intestinal, 

Nenhuma Infecção, Nenhuma Infecção cruzada, Nenhuma Insônia, Nenhuma Intolerância à 

atividade, Nenhuma Membrana mucosa seca, Nenhuma Náusea, Nenhuma Obstipação, 

Nenhuma Susceptibilidade para infecção, Nenhuma Suspeita, Nenhuma Tosse, Padrão 

alimentar em nível esperado.  

Por fim: Padrão de eliminação intestinal Melhorado, Padrão de eliminação urinária 

Melhorada, Padrão de exercício em Nível esperado, Padrão de mobilidade intestinal 

melhorado, Padrão de mobilidade melhorado, Padrão de repouso melhorado, Padrão de sono 

melhorado, Padrão respiratório em Nível esperado, Paresia Melhorada, Perfusão tissular em 

Nível esperado, Pressão sanguínea em Nível esperado, Processo de sistema 

musculoesquelético em Nível esperado, Ritmo respiratório em Nível esperado, Sono 

esperado, Temperatura corporal em Nível esperado, Tontura Melhorada, Tremor Melhorado, 

Visão em Nível esperado, Volume de líquidos em Nível esperado. 

Sabe-se que o uso da CIPE® facilita a comunicação dos profissionais de enfermagem 

sobre sua prática, seja entre si, com outros profissionais e/ou com formuladores de políticas 

de saúde;facilita a padronização da documentação do cuidado prestado ao paciente; facilita o 

intercâmbio de dados entre populações, ambientes de prestação de cuidado, linguagens e 

lugares geográficos distintos e permite o uso desses dados para o planejamento e 

gerenciamento do cuidado de enfermagem, para a previsão de financiamentos e para a análise 

de resultados alcançados com a ação/intervenção de enfermagem, entre outros aspectos 

(GARCIA; NOBRÉGA, 2004).  

Ao concluir esta pesquisa, corrobora-se com Silvino (2002), que refere em sua Tese de 

Doutorado o seguinte dizer:  

 
 

“[...] compreendo que ao lerem [o estudo] muitos poderão imaginar que se trata de 
uma pesquisa que visa denunciar, no sentido perverso do termo, uma situação grave 
que permeia a organização do trabalho dos enfermeiros no cenário em estudo. 
Evidentemente, este não foi o objetivo”.  
 
 

O estudo-piloto não objetivou apontar as falhas no registro da assistência de 

enfermagem no Serviço de Infectologia HUAP. Reconhece-se que sem capacitação, educação 

permanente e cobrança por parte das chefias de enfermagem superiores e da própria 

instituição, não é possível a realização de uma assistência de enfermagem realmente 



sistematizada. A consciência dos profissionais precisa ser trabalhada para que realizem os 

registros de enfermagem de forma correta, considerando que a SAE é uma ferramenta 

gerencial, para embasar a assistência que prestam na unidade com vistas à sua avaliação.  

Através desse estudo, pode-se recomendar algumas estratégias que possibilitariam um 

feedback à equipe de enfermagem do Serviço de Infectologia, podendo ser replicadas a toda e 

qualquer instituição que vislumbra implantar a SAE, a saber: organizar grupos de estudos 

sobre a SAE, articulando seus saberes com a Gerência do Cuidado; realizar oficinas com as 

equipes de enfermagem para elaborar um projeto de modificação do impresso da SAE 

utilizado na instituição, caso seja necessário; construir e avaliar em conjunto esse novo 

impresso, com a participação da equipe de enfermagem, visando à elaboração de um 

instrumento que realmente funcione e atenda às necessidades da equipe; instituir esse novo 

impresso nas unidades de internação e fazer o acompanhamento da implementação, sem 

perder de vista que esse processo leva tempo e, por fim; elaborar um projeto de treinamento e 

capacitação em metodologia da assistência e execução da SAE.  

 Segundo Azzolin (2007), o uso da SAE poderá favorecer o direcionamento, a 

organização, o controle e a avaliação das atividades inerentes ao cuidar, e possibilita o 

raciocínio que os enfermeiros utilizam na prática, isto é, o encadeamento de seus pensamentos 

e juízos. Por fim, declara-se a crença de que a SAE se faz necessária no cotidiano do 

enfermeiro e de toda a equipe de enfermagem, pois, além de possibilitar uma assistência com 

qualidade ao cliente, também oferece outros benefícios, promovendo o aperfeiçoamento 

profissional e consequentemente definindo melhor o papel do enfermeiro na equipe de saúde, 

levando a valorização do seu cuidar. 
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Apêndice 1 - FORMULÁRIO PARA COLETA DOS DADOS – Identificação do Prontuário 
 
Nº IDENTIFICAÇÃO 
 Número: _______________Nascimento: ________________               Sexo:_______ 

Cor: ____Data de Entrada: ________________   Data de Saída: _________________ 
Tipo de Saída: ______        Diagnóstico Final: _________________________________ 

 Número: _______________Nascimento: ________________               Sexo:_______ 
Cor: ____Data de Entrada: ________________   Data de Saída: _________________ 
Tipo de Saída: ______        Diagnóstico Final: _________________________________ 

 Número: _______________Nascimento: ________________               Sexo:_______ 
Cor: ____Data de Entrada: ________________   Data de Saída: _________________ 
Tipo de Saída: ______        Diagnóstico Final: _________________________________ 

 Número: _______________Nascimento: ________________               Sexo:_______ 
Cor: ____Data de Entrada: ________________   Data de Saída: _________________ 
Tipo de Saída: ______        Diagnóstico Final: _________________________________ 

 Número: _______________Nascimento: ________________               Sexo:_______ 
Cor: ____Data de Entrada: ________________   Data de Saída: _________________ 
Tipo de Saída: ______        Diagnóstico Final: _________________________________ 



 Número: _______________Nascimento: ________________               Sexo:_______ 
Cor: ____Data de Entrada: ________________   Data de Saída: _________________ 
Tipo de Saída: ______        Diagnóstico Final: _________________________________ 

 Número: _______________Nascimento: ________________               Sexo:_______ 
Cor: ____Data de Entrada: ________________   Data de Saída: _________________ 
Tipo de Saída: ______        Diagnóstico Final: _________________________________ 

 Número: _______________Nascimento: ________________               Sexo:_______ 
Cor: ____Data de Entrada: ________________   Data de Saída: _________________ 
Tipo de Saída: ______        Diagnóstico Final: _________________________________ 

 Número: _______________Nascimento: ________________               Sexo:_______ 
Cor: ____Data de Entrada: ________________   Data de Saída: _________________ 
Tipo de Saída: ______        Diagnóstico Final: _________________________________ 

 Número: _______________Nascimento: ________________               Sexo:_______ 
Cor: ____Data de Entrada: ________________   Data de Saída: _________________ 
Tipo de Saída: ______        Diagnóstico Final: _________________________________ 

 Número: _______________Nascimento: ________________               Sexo:_______ 
Cor: ____Data de Entrada: ________________   Data de Saída: _________________ 
Tipo de Saída: ______        Diagnóstico Final: _________________________________ 

 Número: _______________Nascimento: ________________               Sexo:_______ 
Cor: ____Data de Entrada: ________________   Data de Saída: _________________ 
Tipo de Saída: ______        Diagnóstico Final: _________________________________ 

 Número: _______________Nascimento: ________________               Sexo:_______ 
Cor: ____Data de Entrada: ________________   Data de Saída: _________________ 
Tipo de Saída: ______        Diagnóstico Final: _________________________________ 

 Número: _______________Nascimento: ________________               Sexo:_______ 
Cor: ____Data de Entrada: ________________   Data de Saída: _________________ 
Tipo de Saída: ______        Diagnóstico Final: _________________________________ 

 Número: _______________Nascimento: ________________               Sexo:_______ 
Cor: ____Data de Entrada: ________________   Data de Saída: _________________ 
Tipo de Saída: ______        Diagnóstico Final: _________________________________ 

 
 

Apêndice 2 - FORMULÁRIO PARA COLETA DE DADOS – Registros de Enfermagem 
 

PRONTUÁRIO:  
 
 

DIA DE 
INTERNAÇÃO 

PALAVRAS CHAVES 

PRIMEIRO 
(--/--/----) 

 
 
 

SEGUNDO 
(--/--/----) 

 
 
 

TERCEIRO 
(--/--/----) 

 
 
 

QUARTO 
(--/--/----) 

 
 
 

QUINTO 
(--/--/----) 

 
 
 



5º ULT. 
(--/--/----) 

 
 
 

4º ULT. 
(--/--/----) 

 
 
 

3º ULT. 
(--/--/----) 

 
 
 

2º ULT. 
(--/--/----) 

 
 
 

ÚLTIMO 
(--/--/----) 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apêndice 3 – LÂMINA DE CÓDIGOS CIPE® 
 
 
 

EIXO FOCO CÓDIGO CIPE® PÁGINA CIPE®Versão 1.0 
Aceitação do estado de saúde 10000338 90 

Aderência 10001756 91 
Angústiaespiritual 10018583 95 

Ansiedade 10002429 95 
Apetite 10002455 103 

Aspiração 10002656 82 

Atividadepsicomotora 10016008 74 
Autocuidado 10017661 57 

Barreira de comunicação 10013564 52 
Bem-estar 10021047 104 

Cair 10007520 55 
Caminhar 10020886 59 

Campo de energia 10006913 48 
Caquexia 10003802 79 

Complicação 10004865 75 
Comunicação 10004705 52 

Conforto 10004655 103 
Conservação de energia 10006909 77 



Cura de ferida 10021236 63 
Definhamento 10006749 107 

Deglutir 10019347 54 

Dentição 10005745 47 

Depressão 10005784 95 
Desequilíbrio de líquidos ou 

eletrólitos 
10008027 77 

Desesperança 10009105 96 
Desidratação 10005671 76 

Diarréia 10005933 63 
Dispepsia 10006442 62 
Dispnéia 10006461 82 
Disúria 10013966 72 

Dor 10013950 70 
Edema 10013627 78 

Efeitocolateral 10018111 75 
Eliminaçãourinária 10020450 84 

Esperança 10009095 96 
Exaustão 10007327 96 

 
 
 
 
 

EIXO FOCO CÓDIGO CIPE® PÁGINA CIPE®Versão 1.0 
Exercitar 10007315 54 
Fadiga 10007717 95 
Febre 10007916 79 

Feridanapele 10018256 65 
Fezes 10007764 47 

Ficarempé 10018755 58 
Frequênciarespiratória 10016904 109 

Habilidadeparafazerhigiene 10000184 101 
Habilidadepara se alimentar 10000166 101 
Habilidadepara se arranjar 10000197 101 
Habilidadepara se banhar 10000121 101 

Habilidadepara se transferir 10000204 102 
Habilidadepara se vestir 10000145 101 

Hipertensão 10009394 59 
Hipoatividade 10009466 74 

Hipotensão 10009534 59 
Incontinência intestinal 10003595 62 

Infecção 10010104 61 
Infecçãocruzada 10005404 61 

Ingestão de alimentos 10008101 106 
Ingestão de líquidos 10008015 106 

Insônia 10010330 83 
Integridade da pele 10018241 104 

Intolerância à atividade 10000408 102 
Mánutrição 10011602 79 



Mastigar 10004250 54 
Medo 10007738 96 

Membrana mucosa seca 10006351 64 
Mobilidade 10012108 102 

Mobilidade no leito 10003181 102 
Náusea 10012453 70 

Obstipação 10004999 62 
Padrãoalimentar 10006529 56 

Padrão de eliminação intestinal 10005637 56 
Padrão de eliminaçãourinária 10020466 57 

Padrão de exercício 10007294 57 
Padrão de mobilidade 10012112 57 

Padrão de repouso 10017129 57 
Padrão de sono 10018287 57 

Padrãorespiratório 10003678 53 
Paresia 10014075 69 

 
 
 

EIXO FOCO CÓDIGO CIPE® PÁGINA CIPE®Versão 1.0 
Perfusãotissular 10019745 61 

Preocupação 10015466 88 
Pressãosanguínea 10003335 107 

Processo de 
sistemamusculoesquelético 

10012363 68 

Prurido 10010934 70 
Recuperaçãoemocional 10006777 109 

Relacionamento 10016684 50 
Ritmorespiratório 10016915 109 

Rotina 10017384 56 
Sangramento 10003303 60 

Sinais de infecção 10018148 76 
Sinal vital 10020829 76 

Sistema gastrointestinal 10008332  47 

Sistemamusculoesquelético 10012344 48 
Sistemategumentar 10010428 47 

Sofrimento 10019055 97 
Sono 10018273 83 

Sonolência 10018512 105 
Status psicológico 10015988 107 

Stress 10018888 110 
Susceptibilidadeparainfecção 10019306 110 

Suspeita 10019310 74 
Temperatura corporal 10003507 107 

Tontura 10006160 69 
Tosse 10005249 82 

Tremor 10020146 69 
Visão 10018124 73 

Volume de líquidos 10008062 106 
Vontade de Viver 10021113 92 



Vômito 10020864 63 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EIXO JULGAMENTO CÓDIGO CIPE® PÁGINA CIPE®Versão 1.0 
Alto 10009007 113 

Anormal 10013269 113 
Atual 10000420 113 
Baixo 10011438 113 

Comprometido 10012938 113 
Melhorado 10014956 113 
Nenhum 10013253 113 

Nívelabsoluto 10000270 113 
Nívelaumentado 10009974 114 
Níveldiminuído 10005616 114 
Nívelesperado 10007343 113 

Parcial 10014081 113 
Risco 10017252 114 

 
 
 

EIXO AÇÃO CÓDIGO CIPE® PÁGINA CIPE®Versão 1.0 
Apoiar 10019142 129 
Assistir 10002850 129 
Atenuar 10016716 131 

Auscultar 10003012 133 
Avaliar 10007066 132 
Banhar 10003134 139 

Colaborar 10004542 130 
Controlar 10005142 135 

Encaminhar 10016576 137 
Ensinar 10019502 134 

Estarpresente 10015575 131 
Examinar 10005265 133 
Higienizar 10009285 139 
Inspecionar 10010348 133 

Isolar 10010906 136 
Monitorar 10012154 133 



Motivar 10012242 129 
Observarcomportamento 10013474 133 

Palpar 10013997 133 
Prevenir 10015620 130 

Promover 10015801 129 
Registrar 10016498 134 
Retirar 10006230 141 

Verificar 10020727 133 
Vigilância 10019277 130 

 
 
 
 

EIXO MEIOS CÓDIGO CIPE® PÁGINA CIPE®Versão 1.0 
Aparelho de apoio 10019157 120 

Cama 10003168 120 
Cateterurinário 10020373 121 
Coletor de urina 10020497 117 

Curativo de ferida 10021227 118 
Exercício de músculos e 

articulações 
10012300 125 

Fralda 10005914 117 
Grade de cama 10003201 119 

Medicação 10011866 123 
Oxigenoterapia 10013921 126 

Prontuário do paciente 10014178 117 
Serviço de enfermagem 10013380 122 

Serviçomédico 10011850 122 
Serviço de nutrição 10013435 122 
Técnica de assepsia 10002639 124 

Técnica de relaxamento 10016700 125 
Terapiaintravenosa 10010808 126 

 
 

EIXO LOCALIZAÇÃO CÓDIGO CIPE® PÁGINA CIPE®Versão 1.0 

Cavidade oral 10013720 152 

Enfermaria 10009133 159 
Via aérea 10002100 154 

Torax 10019692 154 
Estrutura corporal 10018900 152 

Capilar 10003860 156 
Mão 10008661 153 

Local da ferida 10021258 154 
 
 

TEMPO CÓDIGO CIPE® PÁGINA CIPE®Versão 1.0 
Contínuo 10005086 147 
Frequente 10013658 145 

Sempre 10002192 145 
Exame 10007241 146 



 
 

CLIENTE CÓDIGO CIPE® PÁGINA CIPE®Versão 1.0 
Paciente 10014132 164 
Família 10007554 163 

Comunidade 10004733 163 
Cuidador 10003958 163 

 
 
 



86 
 

FRAQUEZA 
 

EIXO  AÇÃO FOCO JULGAMENTO MEIOS LOCALIZAÇÃO TEMPO CLIENTE 

FA
SE

 D
O

 P
R

O
C

E
SS

O
 

DIAGNÓSTICOS - 
Fadiga 

Intolerância à atividade 
Atividade psicomotora 

Atual 
Risco 

Comprometida 
- - - - 

INTERVENÇÕES 

Assistir Autocuidado - - - Sempre Paciente 
Monitorar Repouso - - - Contínuo Paciente 
Monitorar Padrão Alimentar - - - Contínuo Paciente 

Prevenir Intolerância à atividade - 
 

Exercício de 
músculos e 
articulações 

- 
 

Frequente 
 

 
Paciente 

 
Inspecionar Rotina - - Enfermaria Sempre Paciente 
Observar 

comportamento - - - - Frequente Paciente 

Inspecionar Campo de energia - - Enfermaria Sempre Paciente 
Verificar Má nutrição - - - Contínuo Paciente 

Vigilância Conservação de energia - - - Frequente Paciente 
Motivar Mobilidade - Aparelho de apoio - Frequente Paciente 

Estar presente - - - - Sempre Paciente 
Vigilância Rotina - - - Contínuo Paciente 

Avaliar Sistema musculoesquelético - - - Exame Paciente 
Motivar Exercitar - - - - Paciente 
Apoiar Ficar em pé - - - - Paciente 

RESULTADOS - 
Fadiga 

Intolerância à atividade 
Atividade psicomotora 

Melhorada 
Nenhum 

Nível esperado 
- - - - 

Figura 10: Problema Fraqueza – Diagnósticos, Intervenções e Resultados de Enfermagem. 
Fonte: Dados do estudo, CIPE® (2007), NIC (2008).  
 
 
 
 
 



87 
 

 
TONTURA 

 
EIXO  AÇÃO FOCO JULGAMENTO MEIOS LOCALIZAÇÃO TEMPO CLIENTE 

FA
SE

 D
O

 P
R

O
C

E
SS

O
 

DIAGNÓSTICOS - Tontura 
Atividade psicomotora 

Atual 
Comprometida - - - - 

INTERVENÇÕES 

Assistir Autocuidado - - - Sempre Paciente 
Monitorar Padrão Alimentar - - - Contínuo Paciente 
Observar 

comportamento - - - - Frequente Paciente 

Inspecionar Campo de energia - - Enfermaria Sempre Paciente 
Verificar Má nutrição - - - Contínuo Paciente 

Estar presente - - - - Sempre Paciente 
Assistir Atividade psicomotora - - - Contínuo Paciente 
Prevenir Cair - - - Sempre Paciente 

Colaborar Padrão de repouso - Cama - Contínuo Paciente 
Vigilância Rotina - - - Contínuo Paciente 

Apoiar Ficar em pé - - - - Paciente 

RESULTADOS - Tontura 
Atividade psicomotora 

Melhorada 
Nível esperado - - - - 

Figura 11 : Problema Tontura - Diagnósticos, Intervenções e Resultados de Enfermagem. 
Fonte: Dados do estudo, CIPE® (2007), NIC (2008).  
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TREMULAÇÃO 
 

EIXO  AÇÃO FOCO JULGAMENTO MEIOS LOCALIZAÇÃO TEMPO CLIENTE 

FA
SE

 D
O

 P
R

O
C

E
SS

O
 

DIAGNÓSTICOS - Tremor 
Atividade psicomotora 

Atual 
Comprometida - - - - 

INTERVENÇÕES 

Assistir Autocuidado - - - Sempre Paciente 
Monitorar Padrão Alimentar - - - Contínuo Paciente 
Observar 

comportamento - - - - Frequente Paciente 

Inspecionar Campo de energia - - Enfermaria Sempre Paciente 
Verificar Má nutrição - - - Contínuo Paciente 

Estar presente - - - - Sempre Paciente 
Assistir Atividade psicomotora - - - Contínuo Paciente 
Prevenir Cair - - - Sempre Paciente 

Colaborar Padrão de repouso - Cama - Contínuo Paciente 
Vigilância Rotina - - - Contínuo Paciente 

Avaliar Sistema musculoesquelético - - - Exame Paciente 
Apoiar Ficar em pé - - - - Paciente 

RESULTADOS - Tremor 
Atividade psicomotora 

Melhorada 
Nível esperado - - - - 

Figura 12: Problema Tremulação - Diagnósticos, Intervenções e Resultados de Enfermagem. 
Fonte: Dados do estudo, CIPE® (2007), NIC (2008).  
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PROSTRAÇÃO 
 

EIXO  AÇÃO FOCO JULGAMENTO MEIOS LOCALIZAÇÃO TEMPO CLIENTE 

FA
SE

 D
O

 P
R

O
C

E
SS

O
 

DIAGNÓSTICOS - 

Hipoatividade 
Intolerância à atividade 
Atividade psicomotora 

Padrão de exercício 

Atual 
Risco 

Comprometida 
Nível diminuído 

- - - - 

INTERVENÇÕES 

Assistir Autocuidado - - - Sempre Paciente 
Monitorar Padrão Alimentar - - - Contínuo Paciente 
Monitorar Padrão Sono - - - Contínuo Paciente 
Observar 

comportamento - - - - Frequente Paciente 

Inspecionar Campo de energia - - Enfermaria Sempre Paciente 
Verificar Má nutrição - - - Contínuo Paciente 

Estar presente - - - - Sempre Paciente 
Assistir Atividade psicomotora - - - Contínuo Paciente 
Motivar Atividade psicomotora - - - Sempre Paciente 

Colaborar Padrão de repouso - Cama - Contínuo Paciente 
Monitorar Status psicológico - - - Contínuo Paciente 

Avaliar Dor - - - Sempre Paciente 
Promover Esperança - - - - Paciente 
Vigilância Rotina - - - Contínuo Paciente 
Promover  Conforto - - - Sempre Paciente 
Promover  Bem-estar - - - Sempre Paciente 
Avaliar Sonolência - - - - Paciente 
Avaliar Recuperação emocional - - - - Paciente 
Avaliar Sistema musculoesquelético - - - Exame Paciente 

RESULTADOS - 

Hipoatividade 
Intolerância à atividade 
Atividade psicomotora 

Padrão de exercício 

Melhorada 
Nenhum 

Nível esperado 
Nível esperado 

- - - - 

Figura 13: Problema Prostração - Diagnósticos, Intervenções e Resultados de Enfermagem. 
Fonte: Dados do estudo, CIPE® (2007), NIC (2008).  
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CANSAÇO 
 

EIXO  AÇÃO FOCO JULGAMENTO MEIOS LOCALIZAÇÃO TEMPO CLIENTE 

FA
SE

 D
O

 P
R

O
C

E
SS

O
 

DIAGNÓSTICOS - 

Exaustão 
Intolerância à atividade 
Atividade psicomotora 

Padrão de exercício 

Atual 
Risco 

Comprometida 
Nível diminuído 

- - - - 

INTERVENÇÕES 

Assistir Autocuidado - - - Sempre Paciente 
Monitorar Padrão Alimentar    Contínuo Paciente 
Observar 

comportamento - - - - Frequente Paciente 

Inspecionar Campo de energia - - Enfermaria Sempre Paciente 
Verificar Má nutrição - - - Contínuo Paciente 

Estar presente - - - - Sempre Paciente 
Assistir Atividade psicomotora - - - Contínuo Paciente 
Motivar Atividade psicomotora - - - Sempre Paciente 

Colaborar Padrão de repouso - Cama - Contínuo Paciente 
Monitorar Status psicológico - - - Contínuo Paciente 
Vigilância Rotina - - - Contínuo Paciente 

Avaliar Sonolência - - - - Paciente 
Apoiar Ficar em pé - - - - Paciente 

RESULTADOS - 

Exaustão 
Intolerância à atividade 
Atividade psicomotora 

Padrão de exercício 

Melhorada 
Nenhum 

Nível esperado 
Nível esperado 

- - - - 

Figura 14: Problema Cansaço - Diagnósticos, Intervenções e Resultados de Enfermagem. 
Fonte: Dados do estudo, CIPE® (2007), NIC (2008).  
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NÃO REALIZAÇÃO DO AUTOCUIDADO 
 

EIXO  AÇÃO FOCO JULGAMENTO MEIOS LOCALIZAÇÃO TEMPO CLIENTE 

FA
SE

 D
O

 P
R

O
C

E
SS

O
 

DIAGNÓSTICOS - Autocuidado Comprometido - - - - 

INTERVENÇÕES 

Assistir Autocuidado - - - Sempre Paciente 
Inspecionar Campo de energia - - Enfermaria Sempre Paciente 

Estar presente - - - - Sempre Paciente 
Ensinar Autocuidado - - - Contínuo Paciente 

Promover Bem-estar - - - Sempre Paciente 
Vigilância Rotina - - - Contínuo Paciente 
Promover  Conforto - - - Sempre Paciente 
Avaliar Recuperação emocional - - - - Paciente 

Atenuar Stress - Técnica de 
relaxamento - - Paciente 

Avaliar Sistema Tegumentar - - - Exame Paciente 
Avaliar Sistema musculoesquelético - - - Exame Paciente 

Promover Relacionamento - Serviço de 
Enfermagem - Contínuo Paciente 

Atenuar Barreira de Comunicação - Serviço de 
Enfermagem - Contínuo Paciente 

RESULTADOS - Autocuidado Nível absoluto - - - - 
Figura 15:Problema Não realização do autocuidado - Diagnósticos, Intervenções e Resultados de Enfermagem. 
Fonte: Dados do estudo, CIPE® (2007), NIC (2008).  
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DISPNÉIA 
 

EIXO  AÇÃO FOCO JULGAMENTO MEIOS LOCALIZAÇÃO TEMPO CLIENTE 

FA
SE

 D
O

 P
R

O
C

E
SS

O
 

DIAGNÓSTICOS - 

Dispnéia 
Padrão respiratório 
Ritmo respiratório 

Frequência respiratória 

Atual 
Comprometido 
Comprometido 
Comprometido 

- - - - 

INTERVENÇÕES 

Avaliar - - Oxigenoterapia - Contínuo Paciente 
Elevar - - - Tórax Contínuo Paciente 

Auscultar Padrão Respiratório - - - Exame Paciente 
Monitorar Padrão Respiratório - - - Frequente Paciente 

Registrar Padrão Respiratório - Prontuário do 
paciente - Exame Paciente 

Examinar - - - Via aérea Exame Paciente 
Promover Conforto - - - Sempre Paciente 

Controlar Ansiedade - Técnica de 
relaxamento - Frequente Paciente 

Monitorar Sinal vital - - - Exame Paciente 
Vigilância Rotina - - - Contínuo Paciente 
Inspecionar Campo de energia - - Enfermaria Sempre Paciente 
Promover  Bem-estar - - - Sempre Paciente 

Atenuar Stress - Técnica de 
relaxamento - - Paciente 

RESULTADOS - 

Dispnéia 
Padrão respiratório 
Ritmo respiratório 

Frequência respiratória 

Nenhum 
Nível esperado  
Nível esperado 
Nível esperado 

- - - - 

Figura 16: Problema Dispnéia - Diagnósticos, Intervenções e Resultados de Enfermagem. 
Fonte: Dados do estudo, CIPE® (2007), NIC (2008).  
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INSÔNIA 
 

EIXO  AÇÃO FOCO JULGAMENTO MEIOS LOCALIZAÇÃO TEMPO CLIENTE 

FA
SE

 D
O

 P
R

O
C

E
SS

O
 

DIAGNÓSTICOS - 

Insônia 
Padrão de sono 

Sono 
Padrão de repouso 

Atual 
Comprometido 

Nível diminuído 
Comprometido 

- - - - 

INTERVENÇÕES 

Avaliar - - Medicação - - Paciente 
Encaminhar - - Serviço médico - - Paciente 
Monitorar Repouso - - - Contínuo Paciente 

Inspecionar Rotina - - Enfermaria Sempre Paciente 
Observar 

comportamento - - - - Frequente Paciente 

Inspecionar Campo de energia - - Enfermaria Sempre Paciente 
Vigilância Conservação de energia - - - Frequente Paciente 

Avaliar Stress - - - Sempre Paciente 

Controlar Ansiedade - Técnica de 
relaxamento - Frequente Paciente 

Avaliar Preocupação - - - Sempre Paciente 
Avaliar Angústia espiritual - - - Sempre Paciente 

Promover Conforto - - - Sempre Paciente 
Promover Bem-estar - - - Sempre Paciente 
Motivar Exercitar - - - - Paciente 

RESULTADOS - 

Insônia 
Padrão de sono 

Sono 
Padrão de repouso 

Nenhum 
Melhorado 

Nível esperado 
Melhorado 

- - - - 

Figura 17: Problema Insônia - Diagnósticos, Intervenções e Resultados de Enfermagem. 
Fonte: Dados do estudo, CIPE® (2007), NIC (2008).  
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DIMINUIÇÃO DA FORÇA MUSCULAR 
 

EIXO  AÇÃO FOCO JULGAMENTO MEIOS LOCALIZAÇÃO TEMPO CLIENTE 

FA
SE

 D
O

 P
R

O
C

E
SS

O
 

DIAGNÓSTICOS - 

Intolerância à atividade 
Atividade psicomotora 

Processo de sistema 
musculoesquelético 

Risco 
Comprometida 

Nível diminuído 
 

- - - - 

INTERVENÇÕES 

Prevenir Intolerância à atividade - 
 

Exercício de 
músculos e 
articulações 

- 
 

Frequente 
 

 
Paciente 

 
Monitorar Padrão Alimentar - - - Contínuo Paciente 

Inspecionar Rotina - - Enfermaria Sempre Paciente 
Observar 

comportamento - - - - Frequente Paciente 

Inspecionar Campo de energia - - Enfermaria Sempre Paciente 
Vigilância Conservação de energia - - - Frequente Paciente 
Motivar Mobilidade - Aparelho de apoio - Frequente Paciente 
Assistir Atividade psicomotora - - - Contínuo Paciente 
Prevenir Cair - - - Sempre Paciente 
Avaliar Sistema musculoesquelético - - - Exame Paciente 
Motivar Exercitar - - - - Paciente 
Apoiar Ficar em pé - - - - Paciente 

RESULTADOS - 

Intolerância à atividade 
Atividade psicomotora 

Processo de sistema 
musculoesquelético 

Nenhum 
Nível esperado 
Nível esperado 

 

- - - - 

Figura 18: Problema Diminuição da Força Muscular - Diagnósticos, Intervenções e Resultados de Enfermagem. 
Fonte: Dados do estudo, CIPE® (2007), NIC (2008).  
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EDEMA 
 

EIXO  AÇÃO FOCO JULGAMENTO MEIOS LOCALIZAÇÃO TEMPO CLIENTE 

FA
SE

 D
O

 P
R

O
C

E
SS

O
 

DIAGNÓSTICOS - Edema Atual - - - - 

INTERVENÇÕES 

Avaliar Edema - - Estrutura corporal 
 Exame 

 
Paciente 

 
Avaliar Perfusão tissular - - Estrutura corporal Exame Paciente 

Monitorar Integridade da pele - - Estrutura corporal Exame Paciente 

Monitorar Desequilíbrio de líquidos ou 
eletrólitos - - - - Paciente 

Registrar Eliminação urinária - - - Contínua Paciente 
Monitorar Ingestão de líquidos - - - Contínua Paciente 
Prevenir Ferida na pele - - - - Paciente 

RESULTADOS - Edema Nenhum - - - - 
Figura 19: Problema Edema - Diagnósticos, Intervenções e Resultados de Enfermagem. 
Fonte: Dados do estudo, CIPE® (2007), NIC (2008).  
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MUCOSAS HIPOCORADAS 
 

EIXO  AÇÃO FOCO JULGAMENTO MEIOS LOCALIZAÇÃO TEMPO CLIENTE 

FA
SE

 D
O

 P
R

O
C

E
SS

O
 

DIAGNÓSTICOS - Perfusão tissular Baixa - - - - 

 
INTERVENÇÕES 

Monitorar Desequilíbrio de líquidos ou 
eletrólitos - - - - Paciente 

Examinar - - - Estrutura corporal Exame Paciente 
Monitorar Padrão Alimentar - - - Contínuo Paciente 
Monitorar Ingestão de líquidos - - - Contínua Paciente 

Avaliar Perfusão tissular - - Estrutura corporal Exame Paciente 
Examinar Sangramento - - Estrutura corporal Exame Paciente 
Monitorar Sinal vital - - - Exame Paciente 
Prevenir Ferida na pele - - - - Paciente 

Monitorar Integridade da pele - - Estrutura corporal Exame Paciente 
Examinar - - - Capilar Exame Paciente 

RESULTADOS - Perfusão tissular Nível esperado - - - - 
Figura 20 : Problema Mucosas Hipocoradas - Diagnósticos, Intervenções e Resultados de Enfermagem. 
Fonte: Dados do estudo, CIPE® (2007), NIC (2008).  
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MUCOSAS HIPOHIDRATADAS 
 

EIXO  AÇÃO FOCO JULGAMENTO MEIOS LOCALIZAÇÃO TEMPO CLIENTE 

FA
SE

 D
O

 P
R

O
C

E
SS

O
 

DIAGNÓSTICOS - 

Volume de líquidos 
Desequilíbrio de líquidos ou 

eletrólitos 
Suspeita 

Desidratação 
Membrana mucosa seca 

Nível diminuído 
Risco 

 
Atual 
Risco 
Atual 

- - - - 

 
INTERVENÇÕES 

Prevenir Desequilíbrio de líquidos ou 
eletrólitos - - - - Paciente 

Prevenir Desidratação - - - - Paciente 
Examinar - - - Estrutura corporal Exame Paciente 
Monitorar Padrão Alimentar - - - Contínuo Paciente 
Monitorar Ingestão de líquidos - - - Contínua Paciente 
Monitorar Sinal vital - - - Exame Paciente 
Prevenir Ferida na pele - - - - Paciente 

Monitorar Integridade da pele - - Estrutura corporal Exame Paciente 

Avaliar - - Terapia 
intravenosa - - Paciente 

RESULTADOS - 

Volume de líquidos 
Desequilíbrio de líquidos ou 

eletrólitos 
Suspeita 

Desidratação 
Membrana mucosa seca 

Nível esperado 
Nenhum 

 
Nenhum 
Nenhum 
Nenhum 

- - - - 

Figura 21: Problema Mucosas Hipohidratatadas - Diagnósticos, Intervenções e Resultados de Enfermagem. 
Fonte: Dados do estudo, CIPE® (2007), NIC (2008).  
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HIPOTENSÃO 
 

EIXO  AÇÃO FOCO JULGAMENTO MEIOS LOCALIZAÇÃO TEMPO CLIENTE 

FA
SE

 D
O

 P
R

O
C

E
SS

O
 

DIAGNÓSTICOS - Hipotensão 
Pressão sanguínea 

Atual 
Baixa - - - - 

 
INTERVENÇÕES 

Monitorar Sinal vital - - - Exame Paciente 
Avaliar - - Medicação - - Paciente 

Avaliar - - Terapia 
intravenosa - - Paciente 

Encaminhar - - Serviço médico - - Paciente 
Monitorar Ingestão de líquidos - - - Contínua Paciente 

Prevenir Desequilíbrio de líquidos ou 
eletrólitos - - - - Paciente 

Registrar Eliminação urinária - - - Contínua Paciente 

RESULTADOS - Hipotensão 
Pressão sanguínea 

Nenhum 
Nível esperado - - - - 

Figura 22: Problema Hipotensão - Diagnósticos, Intervenções e Resultados de Enfermagem. 
Fonte: Dados do estudo, CIPE® (2007), NIC (2008).  
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HIPERTENSÃO 
 

EIXO  AÇÃO FOCO JULGAMENTO MEIOS LOCALIZAÇÃO TEMPO CLIENTE 

FA
SE

 D
O

 P
R

O
C

E
SS

O
 

DIAGNÓSTICOS - Hipertensão 
Pressão sanguínea 

Atual 
Alta - - - - 

 
INTERVENÇÕES 

Monitorar Sinal vital - - - Exame Paciente 
Avaliar - - Medicação - - Paciente 

Avaliar - - Terapia 
intravenosa - - Paciente 

Encaminhar - - Serviço médico - - Paciente 
Monitorar Ingestão de líquidos - - - Contínua Paciente 

Prevenir Desequilíbrio de líquidos ou 
eletrólitos - - - - Paciente 

Registrar Eliminação urinária - - - Contínua Paciente 

RESULTADOS - Hipertensão 
Pressão sanguínea 

Nenhum 
Nível esperado - - - - 

Figura 23: Problema Hipertensão - Diagnósticos, Intervenções e Resultados de Enfermagem. 
Fonte: Dados do estudo, CIPE® (2007), NIC (2008).  
 

FEBRE 
 

EIXO  AÇÃO FOCO JULGAMENTO MEIOS LOCALIZAÇÃO TEMPO CLIENTE 

FA
SE

 D
O

 P
R

O
C

E
SS

O
 DIAGNÓSTICOS - Febre 

Temperatura corporal 
Atual 

Nível aumentado - - - - 

 
INTERVENÇÕES 

Monitorar Sinal vital - - - Exame Paciente 
Avaliar - - Medicação - - Paciente 

Avaliar - - Terapia 
intravenosa - - Paciente 

Encaminhar - - Serviço médico - - Paciente 
Banhar - - - - Sempre Paciente 

RESULTADOS - Febre 
Temperatura corporal 

Nenhum 
Nível esperado - - - - 

Figura 24: Problema Febre - Diagnósticos, Intervenções e Resultados de Enfermagem. 
Fonte: Dados do estudo, CIPE® (2007), NIC (2008). 
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ANSIEDADE 
 

EIXO  AÇÃO FOCO JULGAMENTO MEIOS LOCALIZAÇÃO TEMPO CLIENTE 

FA
SE

 D
O

 P
R

O
C

E
SS

O
 

DIAGNÓSTICOS - Ansiedade Atual - - - Pac/Fam* 

 
INTERVENÇÕES 

Inspecionar Rotina - - Enfermaria Sempre Paciente 
Avaliar - - Medicação - - Paciente 

Observar 
comportamento - - - - Frequente Pac/Fam* 

Encaminhar - - Serviço médico - - Paciente 

Inspecionar Campo de energia - - Enfermaria Sempre Paciente 

Monitorar Padrão Sono - - - Contínuo Paciente 

Estar presente - - - - Sempre Pac/Fam* 

Monitorar Status psicológico - - - Contínuo Pac/Fam* 

Promover Esperança - - - - Pac/Fam* 

Promover Bem-estar - - - Sempre Pac/Fam* 

Monitorar Recuperação emocional - - - Sempre Pac/Fam* 

Avaliar Stress - - - Sempre Pac/Fam* 

Motivar Comunicação - Serviço de 
enfermagem - Sempre Pac/Fam* 

Controlar Ansiedade - Técnica de 
relaxamento - Frequente Paciente 

Atenuar Preocupação - - - Contínuo Pac/Fam* 

Verificar Aderência - - - Contínuo Pac/Fam* 

Motivar Vontade de Viver - - - Sempre Paciente 

Verificar Angústia espiritual - - - Sempre Pac/Fam* 

Verificar Medo - - - Sempre Pac/Fam* 

Atenuar Sofrimento - - - Contínuo Pac/Fam* 

Promover Conforto - - - Sempre Paciente 

Motivar Exercitar - - - - Paciente 

Promover Relacionamento - Serviço de 
Enfermagem - Contínuo Pac/Fam* 

RESULTADOS - Ansiedade Nível esperado - - - Pac/Fam* 
Figura 25: Problema Ansiedade - Diagnósticos, Intervenções e Resultados de Enfermagem. 
Fonte: Dados do estudo, CIPE® (2007), NIC (2008).  
 
*Paciente e Família. 



101 
 

DEPRESSÃO 
 

EIXO  AÇÃO FOCO JULGAMENTO MEIOS LOCALIZAÇÃO TEMPO CLIENTE 

FA
SE

 D
O

 P
R

O
C

E
SS

O
 

DIAGNÓSTICOS - Depressão Atual - - - - 

 
INTERVENÇÕES 

Inspecionar Rotina - - Enfermaria Sempre Paciente 
Avaliar - - Medicação - - Paciente 

Observar 
comportamento - - - - Frequente Pac/Fam* 

Encaminhar - - Serviço médico - - Paciente 

Inspecionar Campo de energia - - Enfermaria Sempre Paciente 

Monitorar Medo - - - Exame Pac/Fam* 

Estar presente - - - - Sempre Pac/Fam* 

Monitorar Status psicológico - - - Contínuo Pac/Fam* 

Promover Esperança - - - - Pac/Fam* 

Promover Bem-estar - - - Sempre Pac/Fam* 

Monitorar Recuperação emocional - - - Sempre Pac/Fam* 

Avaliar Stress - - - Sempre Pac/Fam* 

Motivar Comunicação - Serviço de 
enfermagem - Sempre Pac/Fam* 

Monitorar Desesperança - - - Exame Paciente 

Avaliar Angústia espiritual - - - Sempre Paciente 

Atenuar Preocupação - - - Contínuo Pac/Fam* 

Verificar Aderência - - - Contínuo Pac/Fam* 

Motivar Vontade de Viver - - - Sempre Paciente 

Atenuar Sofrimento - - - Contínuo Pac/Fam* 

Promover Conforto - - - Sempre Paciente 

Motivar Exercitar - - - - Paciente 

Promover Relacionamento - Serviço de 
Enfermagem - Contínuo Pac/Fam* 

RESULTADOS - Depressão Nenhum - - - - 
Figura 26: Problema Depressão - Diagnósticos, Intervenções e Resultados de Enfermagem. 
Fonte: Dados do estudo, CIPE® (2007), NIC (2008).  
 
*Paciente e Família. 
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TOSSE 
 

EIXO  AÇÃO FOCO JULGAMENTO MEIOS LOCALIZAÇÃO TEMPO CLIENTE 

FA
SE

 D
O

 P
R

O
C

E
SS

O
 

DIAGNÓSTICOS - Tosse Atual - - - - 

 
INTERVENÇÕES 

Monitorar Padrão respiratório - - - Exame Paciente 
Inspecionar Sinais de infecção - - - Exame Paciente 

Avaliar Stress - - - Sempre Paciente 
Monitorar Ingestão de líquidos - - - Contínua Paciente 
Auscultar Padrão respiratório - - - Exame Paciente 
Avaliar - - Medicação - - Paciente 

Controlar Ansiedade - Técnica de 
relaxamento - Frequente Paciente 

RESULTADOS - Tosse Nenhum - - - - 
Figura 27: Problema Tosse - Diagnósticos, Intervenções e Resultados de Enfermagem. 
Fonte: Dados do estudo, CIPE® (2007), NIC (2008).  
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ISOLAMENTO EM QUARTO PRIVATIVO 
 

EIXO  AÇÃO FOCO JULGAMENTO MEIOS LOCALIZAÇÃO TEMPO CLIENTE 

FA
SE

 D
O

 P
R

O
C

E
SS

O
 

DIAGNÓSTICOS - 

Susceptibilidade para infecção 
Suspeita 
Infecção 

Infecção cruzada 

Atual 
Atual 
Risco 
Risco 

- - - - 

 
INTERVENÇÕES 

Isolar - - - - - Paciente 
Vigilância Rotina - - - Contínuo Paciente 
Inspecionar Campo de energia - - Enfermaria Sempre Paciente 
Higienizar - - - Mão Frequente Cuidador 

Monitorar Status psicológico - - - Contínuo Paciente 
Família 

Avaliar Recuperação emocional - - - - Paciente 
Promover  Conforto - - - Sempre Paciente 

Atenuar Stress - Técnica de 
relaxamento - - Paciente 

Promover  Bem-estar - - - Sempre Paciente 

Controlar Infecção cruzada - Técnica de 
assepsia - Frequente 

Paciente 
Cuidador 
Família 

Promover Relacionamento - Serviço de 
Enfermagem - Contínuo Paciente 

Família 
Motivar Exercitar - - - - Paciente 

Atenuar Barreira de Comunicação - Serviço de 
Enfermagem - Contínuo Paciente 

RESULTADOS - 

Susceptibilidade para infecção 
Suspeita 
Infecção 

Infecção cruzada 

Nenhum 
Nenhum 
Nenhum 
Nenhum 

- - - - 

Figura 28: Problema Isolamento em quarto privativo - Diagnósticos, Intervenções e Resultados de Enfermagem. 
Fonte: Dados do estudo, CIPE® (2007), NIC (2008).  
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RESTRIÇÃO AO LEITO 
 

EIXO  AÇÃO FOCO JULGAMENTO MEIOS LOCALIZAÇÃO TEMPO CLIENTE 

FA
SE

 D
O

 P
R

O
C

E
SS

O
 

DIAGNÓSTICOS - 

Mobilidade no leito 
Atividade psicomotora 

Autocuidado 
Habilidade para se banhar 

Habilidade para se transferir 
Habilidade para se arranjar 

Habilidade para fazer higiene 
Habilidade para se vestir 

Nível diminuído 
Comprometida 
Comprometido 
Comprometida 
Comprometida 
Comprometida 
Comprometida 
Comprometida 

- - - - 

 
INTERVENÇÕES 

Assistir Autocuidado - - - Sempre Paciente 
Inspecionar Campo de energia - - Enfermaria Sempre Paciente 

Motivar Mobilidade - - - Frequente Paciente 
Estar presente - - - - Sempre Paciente 

Assistir Atividade psicomotora - - - Contínuo Paciente 

Colaborar Padrão de repouso - Cama - Contínuo Paciente 

Motivar Atividade psicomotora - - - Sempre Paciente 

Avaliar Dor - - - Sempre Paciente 

Monitorar Status psicológico - - - Contínuo Paciente 

Promover Bem-estar - - - Sempre Paciente 

Avaliar Sistema musculoesquelético - - - Exame Paciente 

Prevenir Ferida na pele - - - - Paciente 

Monitorar Integridade da pele - - Estrutura corporal Exame Paciente 

Prevenir Cair - Grade de cama - Sempre Paciente 

Promover  Conforto - - - Sempre Paciente 

Atenuar Stress - Técnica de 
relaxamento - - Paciente 

Promover Relacionamento - Serviço de 
Enfermagem - Contínuo Paciente 

Família 

RESULTADOS - 

Mobilidade no leito 
Atividade psicomotora 

Autocuidado 
Habilidade para se banhar 

Habilidade para se transferir 
Habilidade para se arranjar 

Habilidade para fazer higiene 
Habilidade para se vestir 

Nível esperado 
Nível esperado 
Nível absoluto 
Nível absoluto 
Nível absoluto 
Nível absoluto 
Nível absoluto 
Nível absoluto 

- - - - 

Figura 29: Problema Restrição ao Leito - Diagnósticos, Intervenções e Resultados de Enfermagem. 
Fonte: Dados do estudo, CIPE® (2007), NIC (2008).  



105 
 

LESÕES CUTÂNEAS 
 

EIXO  AÇÃO FOCO JULGAMENTO MEIOS LOCALIZAÇÃO TEMPO CLIENTE 

FA
SE

 D
O

 P
R

O
C

E
SS

O
 

DIAGNÓSTICOS - Ferida na pele Atual - - - - 

 
INTERVENÇÕES 

Monitorar Ingestão de líquidos - - - Contínua Paciente 
Monitorar Padrão Alimentar - - - Contínuo Paciente 

Avaliar Integridade da pele    Exame Paciente 
Avaliar Dor - - - Sempre Paciente 

Promover Cura de ferida  Curativo de ferida Estrutura corporal Contínuo Paciente 
Promover Bem-estar - - - Sempre Paciente 
Avaliar Sistema musculoesquelético - - - Exame Paciente 
Avaliar Sistema tegumentar - - - Exame Paciente 

Monitorar Integridade da pele - - Estrutura corporal Exame Paciente 
Prevenir Infecção - - Local da ferida Sempre Paciente 

RESULTADOS - Ferida na pele Nenhum - - - - 
Figura 30: Problema Lesões Cutâneas - Diagnósticos, Intervenções e Resultados de Enfermagem. 
Fonte: Dados do estudo, CIPE® (2007), NIC (2008).  
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DOR 
 

EIXO  AÇÃO FOCO JULGAMENTO MEIOS LOCALIZAÇÃO TEMPO CLIENTE 

FA
SE

 D
O

 P
R

O
C

E
SS

O
 

DIAGNÓSTICOS - Dor Nível aumentado - - - - 

 
INTERVENÇÕES 

Controlar Dor  Medicação - Contínuo Paciente 
Avaliar Dor - - - Sempre Paciente 

Inspecionar Campo de energia - - Enfermaria Sempre Paciente 
Monitorar Status psicológico - - - Contínuo Paciente 
Promover Bem-estar - - - Sempre Paciente 

Controlar Ansiedade - Técnica de 
relaxamento - Frequente Paciente 

Motivar Comunicação - Serviço de 
enfermagem - Sempre Paciente 

 
Avaliar Recuperação emocional - - - - Paciente 

Inspecionar Rotina - - Enfermaria Sempre Paciente 
Promover  Conforto - - - Sempre Paciente 

Atenuar Stress - Técnica de 
relaxamento - - Paciente 

Promover Relacionamento - Serviço de 
Enfermagem - Contínuo Paciente 

Atenuar Barreira de Comunicação - Serviço de 
Enfermagem - Contínuo Paciente 

RESULTADOS - Dor Nenhum - - - - 
Figura 31: Problema Dor - Diagnósticos, Intervenções e Resultados de Enfermagem. 
Fonte: Dados do estudo, CIPE® (2007), NIC (2008).  
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GÂNGLIOS INFARTADOS 
 

EIXO  AÇÃO FOCO JULGAMENTO MEIOS LOCALIZAÇÃO TEMPO CLIENTE 

FA
SE

 D
O

 P
R

O
C

E
SS

O
 DIAGNÓSTICOS - Suspeita 

Sinais de infecção 
Atual 
Atual - - - - 

 
INTERVENÇÕES 

Controlar Dor - Medicação - Contínuo Paciente 
Avaliar Dor - - - Sempre Paciente 
Palpar - - - Estrutura corporal  Paciente 
Avaliar Integridade da pele - - - Exame Paciente 

Encaminhar - - Serviço médico - - Paciente 
Avaliar Sistema tegumentar - - - Exame - 

RESULTADOS - Suspeita 
Sinais de infecção 

Nenhum 
Nenhum - - - - 

Figura 32: Problema Gânglios Infartados - Diagnósticos, Intervenções e Resultados de Enfermagem. 
Fonte: Dados do estudo, CIPE® (2007), NIC (2008).  
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DIFICULDADE PARA DEAMBULAÇÃO 
 

EIXO  AÇÃO FOCO JULGAMENTO MEIOS LOCALIZAÇÃO TEMPO CLIENTE 

FA
SE

 D
O

 P
R

O
C

E
SS

O
 

DIAGNÓSTICOS - 

Padrão de mobilidade 
Mobilidade 

Atividade psicomotora 
Processo de sistema musculoesquelético 

Caminhar 

Comprometido 
Nível diminuído 
Comprometida 

Nível diminuído 
 

Comprometido 

- - - - 

 
INTERVENÇÕES 

Motivar Mobilidade - Aparelho de apoio - Frequente Paciente 

Inspecionar Campo de energia - - Enfermaria Sempre Paciente 

Motivar Mobilidade - Exercício de músculos 
e articulações - Frequente Paciente 

Estar presente - - - - Sempre Paciente 

Assistir Atividade psicomotora - - - Contínuo Paciente 

Prevenir Cair - - - Sempre Paciente 

Motivar Atividade psicomotora - Exercício de músculos 
e articulações - Sempre Paciente 

Avaliar Dor - - - Sempre Paciente 

Monitorar Status psicológico - - - Contínuo Paciente 

Promover Bem-estar - - - Sempre Paciente 

Promover Relacionamento - Serviço de 
Enfermagem - Contínuo Paciente 

Atenuar Barreira de Comunicação - Serviço de 
Enfermagem - Contínuo Paciente 

Avaliar Sistema musculoesquelético - - - Exame Paciente 

Motivar Exercitar - - - - Paciente 

Apoiar Ficar em pé - - - - Paciente 

RESULTADOS - 

Padrão de mobilidade 
Mobilidade 

Atividade psicomotora 
Processo de sistema musculoesquelético 

Caminhar 

Melhorado 
Nível esperado 
Nível esperado 
Nível esperado 

 
Melhorado 

- - - - 

Figura 33:Problema Dificuldade para Deambulação - Diagnósticos, Intervenções e Resultados de Enfermagem. 
Fonte: Dados do estudo, CIPE® (2007), NIC (2008).  
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NÃO DEAMBULAÇÃO 
 

EIXO  AÇÃO FOCO JULGAMENTO MEIOS LOCALIZAÇÃO TEMPO CLIENTE 

FA
SE

 D
O

 P
R

O
C

E
SS

O
 

DIAGNÓSTICOS - 

Padrão de mobilidade 
Mobilidade 

Atividade psicomotora 
Processo de sistema musculoesquelético 

Caminhar 

Comprometido 
Nível diminuído 
Comprometida 

Nível diminuído 
 

Nenhum 

- - - - 

 
INTERVENÇÕES 

Motivar Mobilidade - Aparelho de apoio - Frequente Paciente 

Inspecionar Campo de energia - - Enfermaria Sempre Paciente 

Motivar Mobilidade - Exercício de músculos 
e articulações - Frequente Paciente 

Estar presente - - - - Sempre Paciente 

Assistir Atividade psicomotora - - - Contínuo Paciente 

Prevenir Cair - - - Sempre Paciente 

Motivar Atividade psicomotora - Exercício de músculos 
e articulações - Sempre Paciente 

Avaliar Dor - - - Sempre Paciente 

Monitorar Status psicológico - - - Contínuo Paciente 

Promover Bem-estar - - - Sempre Paciente 

Avaliar Sistema musculoesquelético - - - Exame Paciente 

Promover  Conforto - - - Sempre Paciente 

Atenuar Stress - Técnica de 
relaxamento - - Paciente 

Avaliar Sistema tegumentar - - - Exame Paciente 

Promover Relacionamento - Serviço de 
Enfermagem - Contínuo Paciente 

Atenuar Barreira de Comunicação - Serviço de 
Enfermagem - Contínuo Paciente 

Motivar Exercitar - - - - Paciente 

RESULTADOS - 

Padrão de mobilidade 
Mobilidade 

Atividade psicomotora 
Processo de sistema musculoesquelético 

Caminhar 

Melhorado 
Nível esperado 
Nível esperado 
Nível esperado 

 
Melhorado 

- - - - 

Figura 34: Problema Não deambulação - Diagnósticos, Intervenções e Resultados de Enfermagem. 
Fonte: Dados do estudo, CIPE® (2007), NIC (2008). 
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PARESIA 
 

EIXO  AÇÃO FOCO JULGAMENTO MEIOS LOCALIZAÇÃO TEMPO CLIENTE 
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O
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R

O
C
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DIAGNÓSTICOS - Paresia 
Atividade psicomotora 

Atual 
Comprometida - - - - 

 
INTERVENÇÕES 

Motivar Mobilidade - Aparelho de apoio - Frequente Paciente 
Inspecionar Campo de energia - - Enfermaria Sempre Paciente 

Motivar Mobilidade - 
Exercício de 
músculos e 
articulações 

- Frequente Paciente 

Estar presente - - - - Sempre Paciente 
Assistir Atividade psicomotora - - - Contínuo Paciente 
Prevenir Cair - - - Sempre Paciente 

Motivar Atividade psicomotora - 
Exercício de 
músculos e 
articulações 

- Sempre Paciente 

Avaliar Dor - - - Sempre Paciente 
Monitorar Status psicológico - - - Contínuo Paciente 
Promover Bem-estar - - - Sempre Paciente 
Avaliar Sistema musculoesquelético - - - Exame Paciente 
Motivar Exercitar - - - - Paciente 
Avaliar Sistema tegumentar - - - Exame Paciente 

RESULTADOS - Paresia 
Atividade psicomotora 

Melhorada 
Nível esperado - - - - 

Figura 35: Problema Paresia - Diagnósticos, Intervenções e Resultados de Enfermagem. 
Fonte: Dados do estudo, CIPE® (2007), NIC (2008).  
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DIMINUIÇÃO DA ACUIDADE VISUAL 
 

EIXO  AÇÃO FOCO JULGAMENTO MEIOS LOCALIZAÇÃO TEMPO CLIENTE 
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 D
O
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R

O
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O
 

DIAGNÓSTICOS - Visão Comprometida - - - - 

 
INTERVENÇÕES 

Inspecionar Campo de energia - - Enfermaria Sempre Paciente 
Inspecionar Rotina - - Enfermaria Sempre Paciente 
Encaminhar - - Serviço médico - - Paciente 

Avaliar Recuperação emocional - - - - Paciente 
Estar presente - - - - Sempre Paciente 

Assistir Atividade psicomotora - - - Contínuo Paciente 
Prevenir Cair - Grade de cama - Sempre Paciente 

Motivar Atividade psicomotora - 
Exercício de 
músculos e 
articulações 

- Sempre Paciente 

Avaliar Complicação - - - Exame Paciente 
Monitorar Status psicológico - - - Contínuo Paciente 
Promover Bem-estar - - - Sempre Paciente 

Atenuar Stress - Técnica de 
relaxamento - - Paciente 

RESULTADOS - Visão Nível esperado - - - - 
Figura 36: Problema Diminuição da Acuidade Visual - Diagnósticos, Intervenções e Resultados de Enfermagem. 
Fonte: Dados do estudo, CIPE® (2007), NIC (2008).  
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PRURIDO 
 

EIXO  AÇÃO FOCO JULGAMENTO MEIOS LOCALIZAÇÃO TEMPO CLIENTE 
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O
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R
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DIAGNÓSTICOS - Prurido Atual - - - - 

 
INTERVENÇÕES 

Monitorar Prurido - - - Contínuo Paciente 

Avaliar Efeito Colateral - - - Contínuo Paciente 

Avaliar Integridade da pele - - - Exame Paciente 

Promover Bem-estar - - - Sempre Paciente 

Avaliar Sistema tegumentar - - - Exame Paciente 

Monitorar Integridade da pele - - Estrutura corporal Exame Paciente 
RESULTADOS - Prurido Nenhum - - - - 

Figura 37: Problema Prurido - Diagnósticos, Intervenções e Resultados de Enfermagem. 
Fonte: Dados do estudo, CIPE® (2007), NIC (2008).  

 
CATETERISMO VESICAL 

 
EIXO  AÇÃO FOCO JULGAMENTO MEIOS LOCALIZAÇÃO TEMPO CLIENTE 
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DIAGNÓSTICOS - Padrão de eliminação urinária 
Eliminação urinária 

Anormal 
Comprometida - - - - 

 
INTERVENÇÕES 

Controlar Infecção - Técnica de assepsia - Sempre Paciente 

Assistir Autocuidado - - - Sempre Paciente 

Avaliar Integridade da pele    Exame Paciente 

Promover Bem-estar - - - Sempre Paciente 

Registrar Eliminação urinária - Coletor de urina - Contínua Paciente 

Monitorar Ingestão de líquidos - - - Contínua Paciente 

Prevenir Ferida na pele - - - - Paciente 

Inspecionar Sinais de infecção - - - Exame Paciente 

Higienizar -  - Mão Frequente Cuidador 

Avaliar Dor - - - Sempre Paciente 

Retirar - - Cateter urinário - - Paciente 

Avaliar - - Fralda - - Paciente 

RESULTADOS - Padrão de eliminação urinária 
Eliminação urinária 

Melhorado 
Nível esperado - - - - 

Figura 38: Problema Cateterismo Vesical - Diagnósticos, Intervenções e Resultados de Enfermagem. 
Fonte: Dados do estudo, CIPE® (2007), NIC (2008).  
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PIROSE 
 

EIXO  AÇÃO FOCO JULGAMENTO MEIOS LOCALIZAÇÃO TEMPO CLIENTE 
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DIAGNÓSTICOS - Dispepsia Atual - - - - 

 
INTERVENÇÕES 

Monitorar Padrão Alimentar - - - Contínuo Paciente 

Encaminhar - - Serviço de 
Nutrição - - Paciente 

Inspecionar Rotina - - - Sempre Paciente 
Promover Bem-estar - - - Contínuo Paciente 
Avaliar Stress - - - Contínuo Paciente 

Examinar Sistema gastrointestinal - - - Exame Paciente 
Observar Sangramento - - - Exame Paciente 
Observar Efeito colateral - Medicação - Sempre Paciente 

RESULTADOS - Dispepsia Nenhum - - - - 
Figura 39: Problema Pirose - Diagnósticos, Intervenções e Resultados de Enfermagem. 
Fonte: Dados do estudo, CIPE® (2007), NIC (2008).  
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ACEITAÇÃO PARCIAL DA DIETA 
 

EIXO  AÇÃO FOCO JULGAMENTO MEIOS LOCALIZAÇÃO TEMPO CLIENTE 
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DIAGNÓSTICOS - 
Padrão alimentar 

Ingestão de alimentos 
Apetite 

Comprometido 
Parcial 

Anormal 
- - - - 

 
INTERVENÇÕES 

Monitorar Padrão Alimentar - - - Contínuo Paciente 

Encaminhar - - Serviço de 
Nutrição - - Paciente 

Inspecionar Rotina - - - Sempre Paciente 
Promover Bem-estar - - - Contínuo Paciente 
Avaliar Stress - - - Contínuo Paciente 

Examinar Sistema gastrointestinal - - - Exame Paciente 
Observar Sangramento - - - Exame Paciente 
Observar Efeito colateral - Medicação - Sempre Paciente 
Verificar Má nutrição - - - Contínuo Paciente 

Atenuar Barreira de Comunicação - Serviço de 
Enfermagem - Contínuo Paciente 

RESULTADOS - 
Padrão alimentar 

Ingestão de alimentos 
Apetite 

Nível esperado 
Melhorada 

Nível esperado 
- - - - 

Figura 40: Aceitação Parcial da Dieta - Diagnósticos, Intervenções e Resultados de Enfermagem. 
Fonte: Dados do estudo, CIPE® (2007), NIC (2008).  
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NÃO ACEITAÇÃO DA DIETA 
 

EIXO  AÇÃO FOCO JULGAMENTO MEIOS LOCALIZAÇÃO TEMPO CLIENTE 
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SE

 D
O
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R

O
C
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DIAGNÓSTICOS - 
Padrão alimentar 

Ingestão de alimentos 
Apetite 

Comprometido 
Nenhum 
Anormal 

- - - - 

 
INTERVENÇÕES 

Monitorar Padrão Alimentar - - - Contínuo Paciente 

Encaminhar - - Serviço de 
Nutrição - - Paciente 

Inspecionar Rotina - - - Sempre Paciente 
Monitorar Status psicológico - - - Contínuo Paciente 
Promover Bem-estar    Contínuo Paciente 
Avaliar Stress    Contínuo Paciente 

Examinar Sistema gastrointestinal - - - Exame Paciente 
Observar Sangramento - - - Exame Paciente 
Observar Efeito colateral - Medicação - Sempre Paciente 
Observar 

comportamento - - - - Frequente Paciente 

Atenuar Barreira de Comunicação - Serviço de 
Enfermagem - Contínuo Paciente 

Verificar Má nutrição - - - Contínuo Paciente 
Vigilância Conservação de energia - - - Frequente Paciente 

RESULTADOS - 
Padrão alimentar 

Ingestão de alimentos 
Apetite 

Nível esperado 
Melhorada 

Nível esperado 
- - - - 

Figura 41: Não Aceitação da Dieta - Diagnósticos, Intervenções e Resultados de Enfermagem. 
Fonte: Dados do estudo, CIPE® (2007), NIC (2008).  
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VÔMITO 
 

EIXO  AÇÃO FOCO JULGAMENTO MEIOS LOCALIZAÇÃO TEMPO CLIENTE 
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DIAGNÓSTICOS - Vômito Atual - - - - 

 
INTERVENÇÕES 

Monitorar Padrão Alimentar - - - Contínuo Paciente 

Encaminhar - - Serviço de 
Nutrição - - Paciente 

Inspecionar Rotina - - - Sempre Paciente 
Promover Bem-estar - - - Contínuo Paciente 
Avaliar Stress    Contínuo Paciente 

Examinar Sistema gastrointestinal - - - Exame Paciente 
Observar Sangramento - - - Exame Paciente 
Observar Efeito colateral - Medicação - Sempre Paciente 
Observar 

comportamento - - - - Frequente Paciente 

Verificar Má nutrição - - - Contínuo Paciente 
Vigilância Conservação de energia - - - Frequente Paciente 

Monitorar Desequilíbrio de líquidos ou 
eletrólitos - - - - Paciente 

Monitorar Ingestão de líquidos - - - Contínua Paciente 
Prevenir Desidratação - - - - Paciente 

Avaliar - - Terapia 
intravenosa - - Paciente 

RESULTADOS - Vômito Nenhum - - - - 
Figura 42: Problema Vômito - Diagnósticos, Intervenções e Resultados de Enfermagem. 
Fonte: Dados do estudo, CIPE® (2007), NIC (2008).  
 
 
 
 
 
 

DIFICULDADE PARA DEGLUTIR 
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EIXO  AÇÃO FOCO JULGAMENTO MEIOS LOCALIZAÇÃO TEMPO CLIENTE 
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O
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R

O
C

E
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DIAGNÓSTICOS - 
Habilidade para se alimentar 

Deglutir 
Padrão alimentar 

Nível diminuído 
Comprometido 
Comprometido 

- - - - 

 
INTERVENÇÕES 

Monitorar Padrão Alimentar - - - Contínuo Paciente 

Encaminhar - - Serviço de 
Nutrição - - Paciente 

Inspecionar Rotina - - - Sempre Paciente 
Promover Bem-estar - - - Contínuo Paciente 
Avaliar Stress - - - Contínuo Paciente 

Examinar Sistema gastrointestinal - - - Exame Paciente 
Observar 

comportamento - - - - Frequente Paciente 

Verificar Má nutrição - - - Contínuo Paciente 
Vigilância Conservação de energia - - - Frequente Paciente 

Monitorar Desequilíbrio de líquidos ou 
eletrólitos - - - - Paciente 

Monitorar Ingestão de líquidos - - - Contínua Paciente 

Avaliar - - Terapia 
intravenosa - - Paciente 

Prevenir Aspiração - - Via aérea - Paciente 
Examinar - - - Cavidade oral - Paciente 

RESULTADOS - 
Habilidade para se alimentar 

Deglutir 
Padrão alimentar 

Nível absoluto 
Melhorado 

Nível esperado 
- - - - 

Figura 43: Problema Dificuldade para Deglutir - Diagnósticos, Intervenções e Resultados de Enfermagem. 
Fonte: Dados do estudo, CIPE® (2007), NIC (2008).  
 
 

DIFICULDADE PARA MASTIGAR 
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EIXO  AÇÃO FOCO JULGAMENTO MEIOS LOCALIZAÇÃO TEMPO CLIENTE 

FA
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DIAGNÓSTICOS - 
Habilidade para se alimentar 

Mastigar 
Padrão alimentar 

Nível diminuído 
Comprometido 
Comprometido 

- - - - 

 
INTERVENÇÕES 

Monitorar Padrão Alimentar - - - Contínuo Paciente 

Encaminhar - - Serviço de 
Nutrição - - Paciente 

Inspecionar Rotina - - - Sempre Paciente 
Promover Bem-estar - - - Contínuo Paciente 
Avaliar Stress - - - Contínuo Paciente 

Examinar Sistema gastrointestinal - - - Exame Paciente 
Observar 

comportamento - - - - Frequente Paciente 

Verificar Má nutrição - - - Contínuo Paciente 
Vigilância Conservação de energia - - - Frequente Paciente 

Monitorar Desequilíbrio de líquidos ou 
eletrólitos - - - - Paciente 

Monitorar Ingestão de líquidos - - - Contínua Paciente 

Avaliar - - Terapia 
intravenosa - - Paciente 

Prevenir Aspiração - - Via aérea Contínua Paciente 
Examinar - - - Cavidade oral Exame Paciente 
Examinar Dentição - - Cavidade oral Exame Paciente 

RESULTADOS - 
Habilidade para se alimentar 

Mastigar 
Padrão alimentar 

Nível absoluto 
Melhorado 

Nível esperado 
- - - - 

Figura 44: Problema Dificuldade para Mastigar - Diagnósticos, Intervenções e Resultados de Enfermagem. 
Fonte: Dados do estudo, CIPE® (2007), NIC (2008).  
 
 

DIARRÉIA 
 

EIXO  AÇÃO FOCO JULGAMENTO MEIOS LOCALIZAÇÃO TEMPO CLIENTE 
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DIAGNÓSTICOS - Diarréia Atual - - - - 
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Fezes 
Incontinência intestinal 

Padrão de eliminação intestinal 

Nível aumentado 
Atual 

Anormal 

 
INTERVENÇÕES 

Monitorar Padrão Alimentar - - - Contínuo Paciente 

Encaminhar - - Serviço de 
Nutrição - - Paciente 

Assistir Autocuidado - - - Sempre Paciente 
Inspecionar Rotina - - - Sempre Paciente 
Promover Bem-estar - - - Contínuo Paciente 
Avaliar Stress - - - Contínuo Paciente 

Examinar Sistema gastrointestinal - - - Exame Paciente 
Observar 

comportamento - - - - Frequente Paciente 

Verificar Má nutrição - - - Contínuo Paciente 
Vigilância Conservação de energia - - - Frequente Paciente 

Monitorar Desequilíbrio de líquidos ou 
eletrólitos - - - - Paciente 

Monitorar Ingestão de líquidos - - - Contínua Paciente 
Prevenir Desidratação - - - - Paciente 

Avaliar - - Terapia 
intravenosa - - Paciente 

Observar Sangramento - - - Exame Paciente 
Observar Efeito colateral - Medicação - Sempre Paciente 
Atenuar Infecção cruzada - Técnica assepsia Mão Sempre Cuidador 

RESULTADOS - 

Diarréia 
Fezes 

Incontinência intestinal 
Padrão de eliminação intestinal 

Nenhum 
Nível esperado 

Nenhum 
Melhorado 

- - - - 

Figura 45: Problema Diarréia - Diagnósticos, Intervenções e Resultados de Enfermagem. 
Fonte: Dados do estudo, CIPE® (2007), NIC (2008).  

CONSTIPAÇÃO INTESTINAL 
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DIAGNÓSTICOS - Obstipação Atual - - - - 
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Fezes 
Padrão de eliminação intestinal 

Nível diminuído 
Anormal 

 
INTERVENÇÕES 

Monitorar Padrão Alimentar - - - Contínuo Paciente 

Encaminhar - - Serviço de 
Nutrição - - Paciente 

Inspecionar Rotina - - - Sempre Paciente 
Promover Bem-estar - - - Contínuo Paciente 
Avaliar Stress - - - Contínuo Paciente 

Examinar Sistema gastrointestinal - - - Exame Paciente 
Observar 

comportamento - - - - Frequente Paciente 

Monitorar Desequilíbrio de líquidos ou 
eletrólitos - - - - Paciente 

Monitorar Ingestão de líquidos - - - Contínua Paciente 
Observar Sangramento - - - Exame Paciente 
Observar Efeito colateral - Medicação - Sempre Paciente 

RESULTADOS - 
Obstipação 

Fezes 
Padrão de eliminação intestinal 

Nenhum 
Nível esperado 

Melhorado 
- - - - 

Figura 46: Problema Constipação Intestinal - Diagnósticos, Intervenções e Resultados de Enfermagem. 
Fonte: Dados do estudo, CIPE® (2007), NIC (2008).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NÁUSEA 
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DIAGNÓSTICOS - Náusea Atual - - - - 

 
INTERVENÇÕES 

Monitorar Padrão Alimentar - - - Contínuo Paciente 
Inspecionar Rotina - - - Sempre Paciente 
Promover Bem-estar - - - Contínuo Paciente 
Avaliar Stress - - - Contínuo Paciente 

Examinar Sistema gastrointestinal - - - Exame Paciente 
Observar 

comportamento - - - - Frequente Paciente 

Monitorar Desequilíbrio de líquidos ou 
eletrólitos - - - - Paciente 

Observar Efeito colateral - Medicação - Sempre Paciente 
RESULTADOS - Náusea Nenhum - - - - 

Figura 47: Problema Náusea - Diagnósticos, Intervenções e Resultados de Enfermagem. 
Fonte: Dados do estudo, CIPE® (2007), NIC (2008).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EMAGRECIMENTO 
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DIAGNÓSTICOS - Caquexia 
Definhamento 

Atual 
Atual - - - - 

 
INTERVENÇÕES 

Monitorar Padrão Alimentar - - - Contínuo Paciente 
Assistir Autocuidado - - - Sempre Paciente 

Inspecionar Rotina - - - Sempre Paciente 
Promover Bem-estar - - - Contínuo Paciente 
Avaliar Stress - - - Contínuo Paciente 

Examinar Sistema gastrointestinal - - - Exame Paciente 
Observar 

comportamento - - - - Frequente Paciente 

Observar Efeito colateral - Medicação - Sempre Paciente 
Avaliar Complicação - - - Exame Paciente 

Monitorar Status psicológico - - - Contínuo Paciente 

RESULTADOS - Caquexia 
Definhamento 

Melhorada 
Melhorado - - - - 

Figura 48: Problema Emagrecimento - Diagnósticos, Intervenções e Resultados de Enfermagem. 
Fonte: Dados do estudo, CIPE® (2007), NIC (2008).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DISÚRIA 
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DIAGNÓSTICOS - Disúria Atual - - - - 

 
INTERVENÇÕES 

Controlar Dor  Medicação - Contínuo Paciente 
Avaliar Dor - - - Sempre Paciente 

Monitorar Status psicológico - - - Contínuo Paciente 
Promover Bem-estar - - - Sempre Paciente 

Controlar Ansiedade - Técnica de 
relaxamento - Frequente Paciente 

Motivar Comunicação - Serviço de 
enfermagem - Sempre Paciente 

 
Inspecionar Rotina - - Enfermaria Sempre Paciente 

 Inspecionar Sinais de infecção - - - Exame Paciente 
 Avaliar Complicação - - - Exame Paciente 
 Monitorar Ingestão de líquidos - - - Contínua Paciente 
 Registrar Eliminação urinária - - - Contínua Paciente 

RESULTADOS - Disúria Nenhum - - - - 
Figura 49: Problema Disúria - Diagnósticos, Intervenções e Resultados de Enfermagem. 
Fonte: Dados do estudo, CIPE® (2007), NIC (2008).  
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