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RESUMO 

BITENCOURT, G. R. Validação do resultado de enfermagem eliminação urinária no 

pós-operatório. 2012. 120f. Dissertação(Mestrado em Enfermagem) – Escola de 

Enfermagem Aurora de Afonso Costa, Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2012. 

Introdução: Trata-se de um estudo de validação do resultado de enfermagem Eliminação 

urinária da Classificação de Resultados de Enfermagem(NOC) em idosos no pós-operatório. 

Com isso, tem-se como objetivos: validar o Resultado de Enfermagem Eliminação Urinária 

em idosos hospitalizados; identificar na literatura os possíveis critérios de levantamento dos 

níveis de 1 a 5 para o resultado Eliminação Urinária; avaliar os critérios dos níveis de 1 a 5 do 

resultado de enfermagem Eliminação Urinária em idosos em pós-operatório 

longitudinalmente; e analisar o resultado das ações de enfermagem no idoso com eliminação 

urinária prejudicada no pós operatório. Como método, adotaram-se 2 fases. A primeira 

consistiu na revisão integrativa, a partir da questão de quais os critérios para avaliação dos 

indicadores do Resultado de Enfermagem Eliminação urinária no idoso em pós-operatório. 

Para discuti-la, analisaram-se a partir dos descritores Sistema urinário; Enfermagem 

perioperaória;Idoso; avaliação em enfermagem os artigos presentes nas bases de dados 

CINAHL, LILACS, SCOPUS E MEDLINE publicados entre os anos de 2002 a 2011 em 

português ou inglês. Como produto, elaborou-se um formulário com os critérios de avalição 

dos indicadores do resultado de enfermagem em estudo. A segunda fase compreendeu na 

investigação clinica de 103 idosos em pós-operatório avaliados por 2 especialistas em 

enfermagem gerontológica e médico-cirúrgica. Acompanharam-se os sujeitos diariamente 

desde o primeiro dia de pós-operatório imediato até a alta hospitalar. Como resultados, Na 

fase 1, 41 estudos contribuíram com os critérios de análise dos indicadores.Observou-se 

10(24,4%) publicados em 2007; 23(56,1%) na área de enfermagem, sendo que 29(70,7%) 

referia-se a diagnóstico médico e 2 específicos de diagnóstico enfermagem; e 38(92,1%) com 

grau de recomendação C.A maioria dos métodos de avaliação abordou a observação pela 

equipe de enfermagem, na transparência e cor da urina; entrevista com as informações do 

paciente nos indicadores dor e ardência ao urinar, hesitação e frequência urinária; bem como a 

noctúria. A fita reagente também contribuiu com a análise dos indicadores odor, partículas, e 

sangue na urina. Na fase2, dos 103 idosos, observa-se (67%) do sexo feminino; entre 65 e 74 

anos; 49(47,6%) casados; e 24(23,3%) da especialidade cirúrgica urológica; 56(54,4%) de 3 a 

5 dias de pós-operatório; e (61,2%) sem eliminação urinária prejudicada no pré-operatório. O 

grau de concordância dos avaliadores foi maior no esvaziamento completo da bexiga (0,928) 

e presença de leucócitos (0,885). Já a quantidade de urina (0,262) e frequência urinária 

(0,307) apresentaram menor concordância. Observa-se ainda que quanto mais velhos os 

idosos pioro esvaziamento completo da bexiga (-0,241), e a ardência ao urinar (-0,196).Como 

conclusão, há necessidade de estudos clínicos que abordem as faixas etárias na determinação 

dos critérios e as melhores práticas na avaliação urinária dos resultados de enfermagem. E 

aoacompanhar o idoso em pós-operatório, com o avançar da idade e/ou com os dias de pós-

operatório, alguns deles apresentaram comportamentos variados. 

Palavras-chave: Sistema urinário; Enfermagem perioperatória; Idoso; Avaliação em 

enfermagem 

 

 



ABSTRACT 

 

BITENCOURT, G. R. Nursing outcome validation in elimination for aged in 

postoperative. 2012. 120f. Dissertation (Masters in Nursing) - Nursing School in Aurora 

Afonso Costa, Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2012. 

Introduction: This is a validation study of the outcome nursing in urinary elimination of 

Nursing Outcomes Classification (NOC) in elderly postoperative. Thus, we have the 

following aims: to validate the outcomes in Urinary Elimination in hospitalized aged; to 

identify possible criteria in the literature survey of levels 1 to 5 to the outcome Urinary 

Elimination; to evaluate the criteria levels 1 to 5 Urinary Elimination outcome nursing in aged 

postoperative patients longitudinally, and to analyze the outcome in nursing actions in the 

aged with impaired urinary elimination postoperative. Method: we adopted two steps. The 

first consisted in a integrative review, from the question of what criteria for evaluation of 

indicators of outcome nursing urinary elimination for aged in postoperative. To discuss it, we 

analyzed the descriptors Urinary System; Perioperative Nursing; Elderly nursing assessment 

items present in the databases CINAHL, LILACS, SCOPUS and MEDLINE published 

between the years 2002 to 2011 in English or Portuguese. As a product, we prepared a form 

with the criteria avalição indicators of the outcome under study nursing. The second phase 

consisted in the clinical investigation of 103 elderly postoperative patients evaluated by two 

experts in gerontological nursing and medical-surgical. The subjects followed up daily from 

the first day of early postoperative until discharge. As a result, at 1
st
 step, 41 studies 

contributed to the analysis criteria of the indicators. We observed 10 (24.4%) published in 

2007, 23 (56.1%) in nursing, and 29 (70.7%) referred to two specific medical diagnosis and 

nursing diagnosis and 38 (92.1%) with grade of recommendation C. Most methods of 

evaluation addressed the observation by nursing staff, transparency and color of urine; 

interview with patient information on indicators pain and burning on urination, hesitancy and 

urinary frequency, and nocturia. The dipstick also contributed to the analysis of indicators 

odor, particulates, and blood in the urine. At 2
nd

 step, we observed the most people were 

female(67%), between 65 and 74 years, 49 (47.6%) were married, and 24 (23.3%) of surgical 

specialty urology, 56 (54 4%) of 3 to 5 days postoperatively, and (61.2%) without urinary 

elimination impaired preoperatively. The concordance of evaluators was higher in complete 

emptying of the bladder (0.928) and leukocytes (0.885). The quantity of urine (0.262) and 

urinary frequency (0.307) showed less agreement. It was also observed that the older the 

elderly worse complete emptying of the bladder (-0.241), and burning during urination (-

0.196). As aconclusion,we need for clinical studies that address the age groups in determining 

the criteria and best practices in the evaluation of urinary results nursing. And to accompany 

the elderly postoperative patients with advancing age and / or the days after surgery, some of 

them had varied behaviors 

Keywords: Urinary System; Perioperative nursing; Aged;Nursing assessment 

 

 

 

 



RESUMEN 
 

BITENCOURT, G. R. Validación de los resultados de la enfermería eliminación urinaria 

después de la cirugía.2012. 120f. Disertación (Maestría en Enfermería) - Escuela de Enfermería 
Aurora de Afonso Costa, Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2012. 

Introducción: Se trata de un estudio de validación de los resultados de la eliminación urinaria de 

enfermería Clasificación de Resultados de Enfermería (NOC) en ancianos postoperatorio. Por lo 

tanto, tiene como objetivos: validar el resultado eliminación urinaria de enfermería en ancianos 

hospitalizados, identificar posibles criterios en la revisión bibliográfica de los niveles 1 a 5 para la 

eliminación urinaria consecuencia, evaluar los niveles de los criterios de 1-5 sobre los resultados 

en la eliminación urinaria ancianos enfermería pacientes postoperatorios longitudinalmente, y 

analizar los resultados de las acciones de enfermería en el anciano con problemas de eliminación 

urinaria después de la cirugía. El método que hemos adoptado tiene dos fases. La primera 

consistió en la revisión integradora, de la cuestión de cuáles son los criterios para la evaluación de 

los indicadores de la eliminación urinaria Renta de enfermería en pacientes ancianos con 

postoperatorias. Para discutirse esto, analizó el sistema urinario descriptores; Enfermería 

perioperaória; mayores elementos de evaluación de enfermería presentes en las bases de datos 

CINAHL, LILACS, SCOPUS y MEDLINE, publicados entre los años 2002 a 2011 en Inglés o 

Portugués. Como producto, hemos preparado un formulario con los criterios de evaluación de 

indicadores de los resultados de enfermería en estudio. La segunda fase consistió en la 

investigación clínica de 103 pacientes mayores postoperatorias evaluadas por dos expertos en 

enfermería gerontológica y médico-quirúrgicos. Los sujetos siguieron a diario desde el primer día 

de postoperatorio hasta el alta. Como resultado, los 41 estudios contribuyeron a los criterios de 

análisis de los indicadores. Observamos 10 (24,4%), publicado en 2007, 23 (56,1%) en la 

enfermería, y 29 (70,7%) se refirió a dos diagnóstico médico específico y el diagnóstico de 

enfermería y 38 (92,1%) con un grado de recomendación C. La mayoría de los métodos de 

evaluación se dirigió a la observación por parte del personal de enfermería, la transparencia y el 

color de la orina; entrevista con la información del paciente sobre el dolor y los indicadores de 

ardor al orinar, vacilación y la frecuencia urinaria y nicturia. La varilla de nivel también 

contribuyó al análisis de indicadores de olor, partículas, y la sangre en la orina. En la segunda fase 

de 103 personas de edad avanzada, se observa (67%) eran mujeres, entre 65 y 74 años, 49 (47,6%) 

eran casados y 24 (23,3%) de urología especialidad quirúrgica, 56 (54 4%) de 3 a 5 días después 

de la operación, y (61,2%) sin eliminación urinaria deteriorada antes de la operación. La 

concordancia de los evaluadores fue mayor en el vaciado completo de la vejiga (0.928) y 

leucocitos (0.885). La cantidad de orina (0,262) y la frecuencia urinaria (0,307) mostraron menos 

acuerdo. También se observó que a mayor edad los ancianos peor vaciado completo de la vejiga (-

0.241), y ardor al orinar (-0.196). En conclusión, no hay necesidad de realizar estudios clínicos 

que aborden los grupos de edad en la determinación de los criterios y las mejores prácticas en la 

evaluación de resultados de enfermería urinario. Y para acompañar a los pacientes de edad 

avanzada postoperatorios con la edad avanzada y / o días después de la cirugía, algunos de ellos 

tenían comportamientos variados. 

Palabras clave: Sistema urinario, enfermería perioperatoria, evaluación de Enfermería Ancianos 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 Motivação 

 

A aproximação com o tema ―Avaliação dos resultados de enfermagem para pacientes 

idosos‖ deu-se no cuidado aos idosos com incontinência urinária e sua rede cuidadora 

submetidos a intervenções cirúrgicas de correção, ocorrendo complicações como retenção 

urinária e infecções.  

Despertando assim, o interesse na temática, ainda mais se associado à ocorrência de 

poucos instrumentos a contento que permitissem a avaliação da eficácia e eficiência das 

intervenções de enfermagem a tais pacientes. 

A partir disso, houve a oportunidade de engajamento em projetos de extensão como o 

Programa de Promoção à saúde do idoso e resgate a cidadania/NEPSI. Neste fui privilegiada 

com consultas de enfermagem a idosos com suas múltiplas morbidades. Estas aumentaram 

ainda mais a busca pelo conhecimento desta temática e favoreceram à identificação de 

anormalidades no processo de envelhecimento, como as complicações urinárias.  

Os conceitos adquiridos nos grupos de pesquisa puderam ser ampliados na pós-

graduação em Enfermagem Gerontológica e pela prática docente na disciplina da 

Enfermagem na Saúde do Adulto e do Idoso 2/ESAI 2, com enfoque em cirúrgica. As 

contribuições dos discentes aumentaram a busca pelo saber na temática perioperatória no 

idoso. 

Assim, originaram-se questionamentos sobre quais os resultados podem ser obtidos a 

partir do julgamento clínico da enfermagem quando adotado intervenções e estratégias de 

controle urinário, considerando as especificidades do processo de envelhecimento e, seu 

impacto na diminuição de complicações.    

 

1.2 Contextualização 

 

O envelhecimento pode ser considerado uma conquista na medida em que se agregue 

qualidade aos anos adicionais de vida. Assim, a assistência destinada aos idosos deve agregar 

o conceito de capacidade funcional, necessidade de autonomia, participação, cuidado e auto-

satisfação. Considerando os variados contextos sociais, o incentivo a prevenção, o cuidado e a 

atenção integral à saúde (VERAS, 2009).  

Cabe ressaltar que a assistência ao idoso em situação cirúrgica difere da atenção que 
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recebem outros grupos etários. As próprias mudanças decorrentes do processo de 

envelhecimento, a presença de doenças associadas podem comprometer o equilíbrio funcional 

e aumentar a vulnerabilidade dos idosos em apresentar complicações pós-operatórias.  

No contexto de ações voltadas ao idoso, a enfermagem cirúrgica pode atuar no 

atendimento as necessidades específicas, desde o ensino pré-operatório até o cuidado pós-

operatório domiciliar. A educação do paciente e a comunicação entre o mesmo e a equipe de 

saúde permitem a continuidade da assistência e aumentam a eficiência e a eficácia dos 

procedimentos cirúrgicos (ROTHROCK, 2007).  

Para tanto, considera-se a avaliação um importante instrumento para sustentar o 

planejamento e a implementação, mas depende do levantamento de dados precisos com 

enfoque as especificidades do processo de envelhecimento. Destas, destacam-se as alterações 

representadas pela freqüência e urgência urinária, bem como a noctúria, graças ao 

enfraquecimento dos músculos vesicais. Este fato pode ser responsável por complicações no 

pós-operatório, como atrasos na micção e o conseqüente aumento do risco de infecção no 

trato urinário, já associadas ao processo de envelhecimento e potencializadas por uma 

intervenção operatória. (ELIOPOULOS, 2005) 

Neste contexto, a sistematização da assistência em enfermagem no cuidado ao idoso 

cirúrgico envolve etapas ordenadas de forma lógica que tem por finalidade o bem-estar do 

cliente (POTTER; PERRY, 2009). Trata-se efetivamente de um método de trabalho 

sistemático, o qual permite que o enfermeiro tome decisões esclarecidas a partir da 

implementação de intervenções baseadas num juízo crítico próprio da enfermagem em vez de 

um processo de tentativas e erro (BERGER, 1995).  

Assim, a atuação de enfermagem nas complicações urinárias fundamenta-se 

cientificamente relacionada a um diagnóstico de enfermagem, de forma prevista ao alcance 

dos resultados esperados. As intervenções podem incluir cuidados diretos e/ou indiretos, 

aqueles voltados para a família e para a comunidade, incluindo tanto aspectos fisiológicos 

quanto os psicossocial, os locais de assistência, vão desde a unidade de internação ou cuidado 

domiciliar. 

A fim de apontar a avaliação das intervenções escolhidas, fazem-se necessários 

critérios que caracterizem os resultados. Para tanto, entende-se como critério, o aspecto que 

que facilita no parâmetro de avaliação e deve ser medido por ser a priori. Idealmente deve ser 

validado cientificamente baseado em conhecimento fundamentado (evidência) (AYRES, 

2006). Assim, favorecem-se o julgamento do enfermeiro principalmente relacionado às 

condições pós-operatórias, visando diminuir o prolongamento da internação e o risco de 
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complicações.  

 Com vistas a essa análise de critérios, a padronização de linguagem profissional de 

enfermagem pode favorecer, a partir do seguimento das etapas da sistematização da 

assistência de enfermagem: diagnóstico, intervenções e resultados, com as respectivas 

classificações: Nanda Internacional-Nanda-I; Nursing Interventions Classification-NIC; e 

Nursing Outcomes Classification-NOC. Na etapa diagnóstica, definida pela NANDA-I como: 

 

 um julgamento clínico sobre a resposta de um indivíduo, uma família ou uma 

comunidade com relação a problemas de saúde reais ou potenciais/ processos de vida 

que fornecem a base para uma terapia definitiva que busca alcançar resultados nos 

quais a enfermagem é necessária(NANDA, 2010, p.33)  

 

Nesta classificação enquadra-se o diagnóstico de enfermagem Eliminação urinária 

prejudicada com suas especificações expressas no Quadro 1 (NANDA 2009, p.116):  

 

Quadro 1 – Representação do diagnóstico de enfermagem eliminação urinária prejudicada 

segundo a NANDA 2009/2011 

 

Eliminação urinária prejudicada 

Domínio Eliminação e troca 

Classe 1 Função urinária 

Definição  Disfunção na eliminação de urina 

 

 

 

Características definidoras 

Disúria 

Freqüência (poliúria) 

Hesitação (Dificuldade/demora para 

iniciar a micção) 

Incontinência 

Noctúria 

Retenção urinária 

Urgência 

 

Fatores relacionados 

Dano sensório-motor 

Infecção no trato urinário 

Múltiplas causas 

Obstrução anatômica 

 

Posterior a evidenciação clínica do diagnóstico de enfermagem, faz-se necessário o 

levantamento dos resultados esperados para o paciente, ou seja, descrição do estado, 

comportamentos, reações e sentimentos do paciente, em resposta ao cuidado prestado.  

Cada resultado possui uma escala Likert graduada em cinco pontos para avaliar os 

indicadores listados, a qual permite a mensuração a partir do estado atual do paciente, 
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facilitando a identificação de alterações do seu estado, por meio de diferentes pontuações, ao 

longo do tempo. 

Dessa maneira, o uso da classificação para os resultados de enfermagem NOC 

possibilita monitorar a melhora, piora ou estagnação do estado do paciente. (MOORHEAD; 

JOHNSON; MAAS, 2010).  

E, um dos resultados esperados, posterior a identificação do diagnóstico de 

enfermagem EUP seria Eliminação Urinária, definido como ―eliminação e armazenamento de 

urina‖. (MOORHEAD, JOHNSON e MAAS, 2010, p.441), apresentado no Quadro 2. 

 

Quadro 2 – Resultado de enfermagem ‗Eliminação urinária‘ segundo a NOC 2010. 

Eliminação urinária  

Domínio Saúde fisiológica 

Classe Eliminação 

Definição  Armazenamento e eliminação de urina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicadores 

 

 

 

 

Padrão de eliminação 

Odor da urina 

Quantidade da urina 

Cor da urina 

Transparência da urina 

Ingestão de líquidos 

Esvaziamento completo da bexiga 

Reconhecimento da urgência 

Partículas visíveis na urina 

Sangue visível na urina 

Dor ao urinar 

Ardência ao urinar 

Hesitação para urinar 

Freqüência urinária 

Urgência para urinar 

Retenção de urina 

Noctúria 

Incontinência urinária 

Incontinência de pressão 

Incontinência de urgência 

Incontinência funcional 

 

Surge, então, a problemática da identificação de critérios de avaliação dos indicadores 

do resultado Eliminação urinária no idoso em pós-operatório. Isso porque a escala apresenta a 

graduação dos níveis de 1 a 5, mas não com critérios que facilitem o estadiamento do paciente 

nesta escala numérica. E este julgamento requer a padronização na prática, a fim de julgar os 

problemas inerentes a enfermagem por meio de ações para o controle da eliminação urinária  
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Associando ao idoso, devido as especificidades do processo de envelhecimento, esta 

avaliação carece ainda mais de critérios. O idoso pode ser submetido a internações e 

terapêuticas cirúrgicas específicas que requerem da enfermagem a capacidade de julgamento 

nos problemas clínicos específicos, para o planejamento de intervenções no controle da 

eliminação urinária e de critérios que avaliem a sua eficácia.  

De acordo com a NIC, essas intervenções de enfermagem podem ser definidas como 

―tratamento baseado no julgamento clínico e no conhecimento, realizado por um enfermeiro 

para melhorar os resultados obtidos pelo paciente/cliente‖(NIC, 2010, p.44). Relacionados a 

Eliminação urinária prejudicada, estão presentes no Quadro 3 as possíveis intervenções: 

Quadro 3 - Intervenções de enfermagem para o Diagnóstico de Enfermagem Eliminação 

Urinária prejudicada segundo a NIC, 2010. 

 

ELIMINAÇÃO urinária prejudicada 

Intervenções de enfermagem sugeridas para a solução do problema 

Sondagem VESICAL  Controle de MEDICAMENTOS 

Sondagem VESICAL: Intermitente Controle do PESSÁRIO 

Controle de eliminação URINÁRIA Cuidados na Incontinência URINÁRIA 

Controle da Musculatura PÉLVICA Cuidados na Incontinência URINÁRIA: Enurese 

Controle HÍDRICO Cuidados na Retenção URINÁRIA 

Irrigação VESICAL Monitorização HÍDRICA 

Prescrição de MEDICAMENTOS Treinamento do hábito URINÁRIO 

Intervenções adicionais optativas 

Controle da DOR Ensino: treinamento para o Uso do VASO SANITÁRIO 

Controle de INFECÇÃO Proteção contra INFECÇÃO 

Controle do PESO Redução da ANSIEDADE 

Cuidados com o PERÍNEO Supervisão da PELE 

Cuidados com SONDAS: Urinário Terapia por HEMODIÁLISE 

Cuidados Pós-PARTO  

  

 Entretanto, anterior a implementação dessas intervenções, faz-se necessária a 

avaliação do estado inicial do paciente por meio dos indicadores da classificação NOC, a fim 

identificar a partir dos critérios de 1 a 5 com maior precisão o grau de comprometimento 

inicial do paciente para então, posterior as intervenções evidenciar a melhora ou não do 
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mesmo. 

 

1.3 Hipótese geral 

 Há critérios que facilitam na avaliação dos níveis de 1 a 5 do resultado de 

Enfermagem ‗Eliminação urinária‘ aplicáveis ao idoso em pós-operatório. 

 

 

 

1.4 Problema de pesquisa 

 Os critérios graduados de 1 a 5 na NOC interferem na avaliação do resultado de 

Enfermagem Eliminação Urinária no idoso em pós-operatório? 

 

1.5 Objetivos 

 Geral 

o Validar o Resultado de Enfermagem (NOC) Eliminação Urinária em idosos 

hospitalizados 

 Específicos 

o Identificar na literatura os possíveis critérios de levantamento dos níveis de 1 a 

5 do resultado de enfermagem (NOC) Eliminação Urinária 

o Avaliar os critérios dos níveis de 1 a 5 do resultado de enfermagem Eliminação 

Urinária em idosos em pós-operatório longitudinalmente 

o Analisar o resultado das ações de enfermagem no idoso com EUP pós 

operatório 

 

1.6 Justificativa 

Nos últimos anos pode ser observado o aumento do número de idosos no Brasil, o qual 

em 1960 era de 3 milhões, prosseguindo para 7 milhões em 1975, e 20 milhões em 2008, 

representando um aumento de quase 700% em menos de 50 anos. Conseqüentemente, 

doenças próprias do envelhecimento também aumentaram. Um dos resultados disto seria a 

maior procura dos idosos por serviços de saúde (VERAS, 2009). 

Dentre estas doenças, os problemas urinários podem ser evidenciados em pacientes 

hospitalizados, principalmente aqueles com idades igual ou superior a 60 anos, respondendo 

com índices de 23,3% e 23,8%, respectivamente para homens e mulheres. Destes, 22 % são 
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diagnosticados na Clínica Média, 37 % no Centro obstétrico e 48 % nas clínicas cirúrgicas, 

sendo as cirurgias geniturinárias presentes em 25,9% dos pacientes com (SILVA; SANTOS, 

2005), o que traduz a relevância do tema. 

A distribuição proporcional do diagnóstico principal que justificou a internação no 

Sistema Único de Saúde/SUS fez as doenças geniturinárias corresponderem ao 6º lugar no 

número de hospitalizações nacionais, representando 7,2%, 7,5 e 6,6%, respectivamente, das 

faixas etárias entre 60-69; 70-79 e maior ou igual a 80 anos de idade dos homens internados. 

Nas mulheres, nas mesmas respectivas faixas, o percentual encontrado foi de 6,8%,4,8% e 

3,5%. (LOYOLA, 2004) 

As internações hospitalares são mais freqüentes e o tempo de ocupação do leito pode 

ser maior quando comparado a outras faixas etárias. Desta forma, o envelhecimento 

populacional se traduz em maior carga de doenças na população e no aumento do uso dos 

serviços de saúde.  

Estudos recentes têm mostrado que doenças crônicas, bem como suas incapacidades, 

não são conseqüências inevitáveis do envelhecimento (VERAS, 2009), e por isto devem ser 

investigadas e alvo de estudos que proporcionem qualidade de vida a esta população. 

Na literatura, observa-se escassez em estudos nas bases de dados abordadas CINAHL 

(Cumulative Index to Nursing & Allied Health), LILACS (Literatura Latino-Americana e do 

Caribe em Ciências da Saúde); SCOPUS; e MEDLINE (National Library of Medicine) entre 

os anos de 2004-2010 que abordem a temática, conforme pesquisa realizada com os 

descritores: sistema urinário, enfermagem perioperatória, idoso e avaliação em enfermagem 

descrito na Tabela 1: 

 

Tabela 1 – Distribuição das publicações nas bases de dados CINAHL, LILACS, SCOPUS; e 

MEDLINE com os descritores sistema urinário, enfermagem perioperatória, avaliação em 

enfermagem, idoso e diagnóstico de enfermagem entre os anos de 2004 e 2010. 

 

                    Bases 

Descritores 

CINAHAL 

n(%) 

LILACS 

n(%) 

SCOPUS 

n(%) 

MEDLINE 

n(%) 

TOTAL 

N(%) 

Sistema urinário - 66(81,3) 3(0,8) 725(91,3) 794(100) 

Sistema urinário e idoso - 7(6,5) - 101(93,5) 108(100) 

Idoso e Enfermagem perioperatória - 7(7,7) 7(7,7) 77(84,6) 91(100) 

Idoso e avaliação em enfermagem  11(52,4) 10(47,6) - 21(100) 

Idoso, diagnóstico de enfermagem 6(3,6) 34(20) 21(12,3) 109(64,1) 170(100) 
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Idoso, diagnóstico de enfermagem e 

Enfermagem perioperatória 

- 4(57,1) 2(28,6) 1(14,3) 7(100) 

Total     1170 

 

A Tabela 2 revela como os estão distribuídos segundo os descritores nas publicações 

desde 2004 até 2010. 

 

 

 

 

Tabela 2 – Distribuição  temporal das publicações com os descritores sistema urinário, 

enfermagem perioperatória, avaliação em enfermagem, idoso e diagnóstico de enfermagem 

entre os anos de 2004 e 2010 

                     Ano                                            

Descritores 

2004 

n(%) 

2005 

n(%) 

2006 

n(%) 

2007 

n(%) 

2008 

n(%) 

2009 

n(%) 

2010 

n(%) 

TOTAL 

Sistema urinário 111(14) 108(13,5) 154(19,4) 116(14,6) 126(15,9) 111(14) 68(8,6) 794(100) 

Sistema urinário e 

idoso 

14(13) 15(13,9) 17(15,7) 20(18,5) 22(20,4) 12(11,1) 8(7,4) 108(100) 

Idoso e 

Enfermagem 

perioperatória 

22(24,2) 21(23,1) 13(14,3) 11(12,1) 10(11) 11(12,1) 3(3,3) 91(100) 

Idoso, diagnóstico 

de enfermagem 

21(12,3) 34(20) 21(12,3) 28(16,5) 31(18,3) 24(14,1) 11(6,5) 170(100) 

Idoso, diagnóstico 

de enfermagem e 
Enfermagem 

perioperatória 

2(28,6) - 3(42,8) 2(28,6) - - - 7(100) 

Total        1170 

 

A partir dos dados representados nas Tabelas 1 e 2, observa-se a maior combinação 

dos descritores dispostos na literatura internacional representada, principalmente, pela base 

Medline. Quanto mais específico for a busca pela publicação, representada pela combinação 

dos descritores, menor seria a porcentagem do aparecimento das mesmas. 

Fato este observado pelo maior número de artigos com o descritor único sistema 

urinário e sua diminuição com o arranjo deste com o idoso e associando enfermagem 

perioperatória. Esta afirmação sugere que ainda são insuficientes as pesquisas que abordem a 

temática, justificando a pesquisa aqui proposta.  

Além disso, mesmo com o transcorrer dos anos o comportamento quantitativo das 
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publicações permanece semelhante, embora as discretas diferenças: no período de 2005 foram 

realizados mais estudos com o sistema urinário; em 2007 associando este ao idoso; em 2004 e 

2005 abrangendo a enfermagem perioperatória e em 2005 com o diagnostico de enfermagem. 

Associando tais afirmativas com o quadro epidemiológico anteriormente descrito, 

representado pelo aumento nacional do número de idosos e suas conseqüentes enfermidades e 

internações decorrentes de cirurgias, são necessários estudos que possam identificar 

intervenções que favoreçam o restabelecimento, evitem complicações e prolonguem o período 

de internação destes sujeitos. 

 

 

1.7 Relevância 

A contribuição está na prática deste estudo, pelo esclarecimento da linguagem 

padronizada pelo uso do resultado de enfermagem Eliminação Urinária. Pode-se também 

associar o destaque na utilização da sistematização do cuidado ao idoso em condições 

cirúrgicas, já que considera as especificidades na assistência a clientela idosa, numericamente 

crescente nos ambientes de cuidado. 

Desta forma, por proporcionar padronização da mensuração dos resultados, o presente 

estudo pode colaborar com futuras pesquisas que abordem intervenções por favorecer sua 

avaliação. Os critérios aqui descritos podem padronizar o olhar ao sujeito do estudo e facilitar 

na observação de melhora ou piora do paciente a partir das ações de enfermagem. 

Contribui ainda na formação e/ou atualização do enfermeiro demonstrando mais 

claramente como avaliar o paciente idoso com a utilização da linguagem padronizada. 

Enfatiza, com isso, a aplicação dos princípios gerontológicos a prática de enfermagem 

perioperatória e coopera com os avanços das pesquisas no Núcleo de estudos e pesquisa em 

Gerontologia/NEPEG-UFF e Grupo de Estudos em Sistematização da Assistência de 

Enfermagem/GESAE-UFF. 

Ademais, observa-se a necessidade de fomento às pesquisas na área gerontológica, 

dado o aumento da população, e da temática idoso em cirurgia, ainda pouco abordada na 

literatura.  

Com isso, novos questionamentos podem surgir com o desenvolvimento desta 

pesquisa e há o estímulo a novos estudos que abordem esta problemática, tanto na de 

aplicabilidade de novas propostas terapêuticas, quanto dos possíveis resultados para as 

intervenções de enfermagem já padronizadas. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 Neste capítulo apresenta-se a revisão que subsidia o estudo por meio de abordagens 

referentes a: 1) Implicações do paradigma da gestão e qualidade em saúde na avaliação dos 

resultados; 2) Concepções da Classificação NOC na avaliação dos resultados; e 3) 

Inespecificades dos critérios de avaliação dos resultados para eliminação urinária em idoso 

hospitalizado. 

 

2.1 Implicações do paradigma da gestão e qualidade em saúde na avaliação dos 

resultados 

 

 Observa-se em vários países nas últimas décadas o aumento da preocupação na 

aplicação de medidas que aprimorem a qualidade nas organizações hospitalares, com o 

objetivo de incrementar seu gerenciamento e melhorar a eficiência destes serviços (GURDEL, 

VIERA; 2002). Para tanto, alguns instrumentos oficiais de avaliação da performance das 

organizações hospitalares utilizam um conjunto de critérios a serem avaliados a partir de 

padrões preestabelecidos, tendo por base a aplicação de conceitos e técnicas. 

Esses conceitos foram difundidos primeiramente em outras esferas, principalmente no 

setor industrial (D‘INNOCENZO, ADAMI, CUNHA, 2006) os quais forneceram subsídios 

para a utilização de ferramentas da qualidade. Contudo, a evolução desta nos serviços de 

saúde, embora com sua discussão recente, possui seus antecedentes desde a metade do século 

XIX. 

A avaliação desses serviços e programas de saúde tem potencial de produzir 

informação, tanto para a melhoria das intervenções em saúde como para o julgamento acerca 

da sua cobertura, acesso, equidade, qualidade técnica, efetividade, eficiência e percepção dos 

usuários a seu respeito. (OLIVEIRA, GONÇALVES, 2010) 

A aplicação desta avaliação  direta no paciente pode favorecer o esclarecimento de 

dados clínicos que sugerem a necessidade de modificação dos cuidados prestados por meio do 

fornecimento de informações sobre a prática assistencial e dos dados organizacionais. 

Essas discussões sobre o uso dos resultados dos pacientes para avaliar a assistência em 

saúde teve início com Florence Nightingale, a qual registrou e analisou as condições da 

assistência da saúde e os resultados dos pacientes na Guerra da Criméia. (MOORHEAD ET 

AL, 2010) 
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Por meio destes registros (COSTA ET AL, 2009), Florence arquivava os dados dos 

pacientes e utilizava seus conhecimentos de matemática e estatística, para realizar nas suas 

avaliações de práticas sistematizadas e manuseio de arquivos e através da utilização de 

gráficos, apresentava os dados em uma forma clara para favorecer exposição. Criou um 

diagrama e o utilizou para representar graficamente as taxas de mortalidade durante a Guerra 

da Criméia, mostrando assim o resultado de suas intervenções. 

Outras contribuições no âmbito da avaliação dos resultados foram obtidas pelas 

discussões de Ernest Codman, um cirurgião norte-americano que em 1910 propôs o sistema 

de padronização hospitalar (SILVA, 2009; FORTES, MATTOS, BAPTISTA, 2011) 

conhecido como ―resultado final‖. Segundo este, um hospital iria acompanhar cada paciente 

tratado por muito tempo para determinar se o tratamento foi eficaz. Se não fosse, o hospital 

tentaria determinar a razão, para que casos semelhantes pudessem ser tratados com sucesso no 

futuro. 

O Avedis Donabedian, pediatra armênio radicado nos Estados Unidos, também trouxe 

contribuições na avaliação dos resultados, principalmente sobre a avaliação de sua qualidade. 

Ele foi o pioneiro no setor saúde que se dedicou de maneira sistemática a estudar e publicar 

sobre qualidade em saúde. Fez uso da Teoria de Sistemas com a noção de indicadores de 

estrutura, processo e resultado adaptando-os ao atendimento hospitalar, abordagens que se 

tornaram um clássico nos estudos de qualidade em saúde (FRENK, 2000). 

A Estrutura refere às características relativamente estáveis e necessárias ao processo 

assistencial, como a área física, recursos humanos (número, tipo, distribuição e qualificação), 

recursos materiais e financeiros, sistemas de informação e instrumentos normativos técnico-

administrativos, apoio político e condições organizacionais (DONABEDIAN, 1980).  

Já o Processo corresponde à prestação da assistência segundo padrões técnico-

científico, como o processo de enfermagem (D‗INNOCENZO, ADAMI, CUNHA, 2006), 

estabelecidos e aceitos na comunidade científica sobre determinado assunto e, a utilização dos 

recursos nos seus aspectos quanti-qualitativos. Inclui o reconhecimento de problemas, 

métodos diagnósticos , diagnóstico e os cuidados prestados.  

Os Resultados referem-se às conseqüências das atividades realizadas nos serviços de 

saúde, ou pelo profissional em termos de mudanças verificadas no estado de saúde dos 

pacientes, considerando também as mudanças relacionadas a conhecimentos e 

comportamentos, bem como a satisfação do usuário e do trabalhador ligada ao recebimento e 

prestação dos cuidados, respectivamente ((DONABEDIAN, 1980). 
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Além disso, a contribuição na ampliação do conceito de qualidade é expandida pelo 

uso dos chamados sete pilares: eficácia, efetividade, eficiência, otimização, aceitabilidade, 

legitimidade e eqüidade. 

 

Quadro 4 – Os sete pilares da qualidade segundo Donabedian 

EFICÁCIA  

 

Capacidade de a arte e a ciência produzirem melhorias na saúde e no bem-estar. 

Significa o melhor que se pode fazer nas condições mais favoráveis, dado o 

estado do paciente e mantidas constantes as demais circunstâncias. 

EFETIVIDADE 

 

Melhoria na saúde, alcançada ou alcançável nas condições usuais 

da prática cotidiana. Ao definir e avaliar a qualidade, a efetividade pode ser mais 

precisamente especificada como sendo o grau em que o cuidado, cuja qualidade 

está sendo avaliada, alça-se ao nível de melhoria da saúde que os estudos de 

eficácia têm estabelecido como alcançáveis. 

EFICIÊNCIA  

 

é a medida do custo com o qual uma dada melhoria na saúde é alcançada. Se duas 

estratégias de cuidado são igualmente eficazes e efetivas, a mais eficiente é a de 

menor custo. 

OTIMIZAÇÃO 

 

torna-se relevante à medida que os efeitos do cuidado da saúde 

não são avaliados em forma absoluta, mas relativamente aos custos. Numa curva 

ideal, o processo de adicionar benefícios pode ser tão desproporcional aos custos 

acrescidos, que tais ―adições‖ úteis perdem a razão de ser. 

ACEITABILIDADE 

 

Sinônimo de adaptação do cuidado aos desejos, expectativas e valores dos 

pacientes e de suas famílias. Depende da efetividade, eficiência e otimização, 

além da acessibilidade do cuidado, das características da relação médico-paciente 

e das amenidades do cuidado. 

LEGITIMIDADE  

 

Aceitabilidade do cuidado da forma em que é visto pela comunidade ou sociedade 

em geral. 

EQÜIDADE  

 

Princípio pelo qual se determina o que é justo ou razoável na distribuição do 

cuidado e de seus benefícios entre os membros de uma população. A eqüidade é 

parte daquilo que torna o cuidado aceitável para os indivíduos e legítimo para a 

sociedade. 

Fonte: MALIK, A.; SCIESARI, L.M.C. Qualidade na gestão local de serviços e ações de saúde. In Cadernos 

Fundap. São Paulo, vol.19, p.7-24, 1996. 

 

O primeiro problema enfrentado por aqueles que procuram tratar a avaliação de forma 

sistemática é a enorme diversidade terminológica, tanto no que diz respeito às possíveis 

abordagens quanto no que concerne aos seus atributos ou componentes.  
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A partir disso, a enfermagem emerge com a Classificação NOC (MOORHEAD ET 

AL, 2010), a qual padroniza os critérios a serem avaliados nos clientes e utiliza de alguns 

conceitos propostos por Donabedian, principalmente para a avaliação do processo de 

enfermagem e os conceitos abordados pelos sete pilares. 

Esses conceitos ajudam e sustentam a compreensão da Classificação NOC e podem ser 

observados a seguir. 

 

2.2 Concepções da Classificação NOC na avaliação dos resultados  

 

A implementação de cuidados nas instituições de saúde pode ser realizada por 

profissionais de diferentes áreas, os quais contribuem para a alteração do quadro clínico do 

paciente. Entretanto, observa-se pouca clareza nos critérios de mensuração padronizada dos 

resultados obtidos a partir de intervenções de enfermagem. 

A mensuração desses resultados valida se os pacientes estão respondendo as 

intervenções fornecidas e auxilia na determinação de mudança na implementação destas. O 

uso de resultados padronizados fornece dados necessários para elucidar o conhecimento de 

enfermagem; progredir na teoria do desenvolvimento; e determinar a efetividade do cuidado 

para formular uma política de cuidados de saúde (MOORHEAD ET AL, 2010).  

Estudos sugerem o aumento da inquietação dos enfermeiros com os resultados de suas 

intervenções, (SEGANFREDO, ALMEIDA, UNICOVSKY, 2011; SEGANFREDO, 

ALMEIDA, 2010; GARDIN ET AL, 2009), mas a falta de uma linguagem comum e de 

medidas associadas para os resultados impede a agregação dos dados, a análise e a síntese de 

informações sobre os efeitos das intervenções e da prática de enfermagem. 

Devido a essa crescente demanda para descrever e medir os resultados da prática 

foram desenvolvidas terminologias, sendo a Nursing Outcomes Classification (NOC) iniciada 

em 1991 a mais utilizada (MACNEE, 2006). Um grupo de enfermeiros experientes 

pesquisadores da Universidade de Iowa realizou vasta revisão de literatura com o propósito de 

identificar indicadores e resultados do paciente, influenciados pelas  ações da enfermagem, 

sendo esses agrupados e refinados por enfermeiras peritas de diversas especialidades. Os 

Resultados de Enfermagem (RE) do Iowa Outcomes Project têm sido constantemente testados 

para verificar a sua validade e confiabilidade em várias especialidades.  

Enfermeiros de diferentes partes do mundo contribuem com esses estudos de validade 

e de confiabilidade dos resultados a classificação para a realidade de cada país, como a 

proposta do presente estudo. 
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A primeira publicação da NOC foi em 1997 com a proposta de 190 resultados. A 

segunda e terceira edições datam de 2000 e 2004 com 260 e 330 resultados, respectivamente. 

Em 2008, com tradução publicada para o português em 2010, foi elaborada a 4 ªedição, a qual 

abarca 385 resultados, dentre eles, o ‗Eliminação urinária‘ atualizado, foco deste estudo. A 

atual classificação apresenta a organização em sete domínios (Saúde funcional; Saúde 

fisiológica; Saúde psicossocial; Conhecimento e comportamento saudável; Saúde percebida; 

Saúde familiar e Saúde comunitária), nos quais se distribuem 31 classes  e 31 classes, 

conforme a Figura 1: 

 

 

Legenda:      Domínios;          Classes. 

 

Figura 1 – Representação dos domínios e classes da Classificação NOC 2010. 

 

 

A classificação NOC abrange os REs que descrevem o estado, comportamentos, 

reações e sentimentos do paciente, em resposta ao cuidado prestado, que possuem uma escala 

Likert de cinco pontos para avaliar os indicadores listados. Há 14 diferentes escalas para 

avaliar os resultados, as quais permitem a mensuração em qualquer ponto, de modo que o 

quinto ponto reflita a condição do paciente que mais se deseja em relação ao resultado, 

facilitando a identificação de alterações do seu estado, por meio de diferentes pontuações, 

através de avaliações ao longo do tempo. (SEGANFREDO, ALMEIDA, UNICOVSKY, 

2011) São elas: extensão sobre a qual se propaga; freqüência de características ou de uma 
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percepção afirmativa ou de aceitação; grau de intensidade; freqüência de deixar claro por 

relato ou comportamento; extensão de uma resposta ou estado negativo ou adverso; grau de 

proximidade a um estado desejado; grau de percepção das expectativas positivas; grau de 

informação cognitiva que é entendida (MOORHEAD ET AL, 2010).  O uso da NOC 

possibilita, dessa maneira, monitorar a melhora, a piora ou a estagnação do estado do paciente 

durante um período de cuidado. 

Cada resultado pode ser aplicado nos níveis individual, familiar e comunitário, 

composto estruturalmente por título, indicadores, escalas de mensuração e referências de 

apoio. Considera-se o termo como aquele que recebe os cuidados de enfermagem, nos quais 

se espera produzir cuidados esperados, isto é, efetivos. Para tanto, avaliam-se seus 

indicadores, definidos como comportamento, percepção ou estado mais concreto de um 

indivíduo, uma família ou uma comunidade que serve para medir o resultado. A fim de 

favorecer esta mensuração, há uma medida disponível para o indicador representada por uma 

escala de 5 pontos tipo Likert que quantifica o resultado de um paciente ou indicador de 

estado em um contínuo do menos ao mais desejável e provê uma avaliação em um dado 

tempo (MOORHEAD ET AL, 2010). 

O resultado de enfermagem abordado neste estudo, ‗Eliminação urinária‘, é graduado 

de acordo com 2 escalas de medida: 1) grau de comprometimento de saúde e bem-estar e 2) 

extensão de uma resposta ou estado negativo ou adverso, ambas com a representação de 1 a 5, 

de modo que considera-se o primeiro nível como o mais grave e o último com ausência de 

comprometimento. Entretanto, os parâmetros de graduação não estão representados no 

resultado, o que pode dificultar a padronização entre os profissionais na avaliação do paciente. 

apresentam pouca clareza,  

Além disso, do ponto de vista dos objetivos de aplicação da NOC na avaliação dos 

resultados do paciente, a classificação foi desenvolvida com o propósito de conceitualizar, 

rotular, definir e classificar os resultados e indicadores sensíveis aos cuidados de enfermagem. 

Uma das motivações para seu desenvolvimento foi a existência da classificação de 

diagnósticos de enfermagem da NANDA-INTERNATIONAL (NANDA-I), que resultou na 

idéia da criação de outras duas classificações, uma de intervenções (Nursing Interventions 

Classification/NIC) e outra de resultados de enfermagem, que poderiam ser utilizadas de 

forma interligada. (GARBIN, 2010). 

 As ligações entre os resultados avaliados a partir dessa classificação e os diagnósticos 

evidenciados pela NANDA-I, dá-se a partir do conhecimento de enfermagem, o qual 

relaciona o problema ao estado de saúde atual do paciente e os aspectos deste ao estado que se 
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espera que sejam desenvolvidos ou melhorados a partir de uma intervenção (Figura 2) 

(LUNNEY, 2011).  

 

 

Legenda: Nursing Knowledge: Conhecimento de enfermagem; Diagnoses classification: classificação de 

diagnósticos; Interventions classification: Classificação das intervenções; Outcomes Classification: Classificação 

dos resultados; Clinical decision making: Tomada de decisão clínica; Choice: escolha. 

Fonte: MOORHEAD, Sue. The Nursing Outcomes Classification. Acta paul. enferm.,  São Paulo,  v. 22,  n. 

spe,   2009 .   Disponível em:http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-

21002009000700004&lng=en&nrm=iso>. Acesso em 04/08/2009. 

 

Figura 2 – Relação do conhecimento das classificações com a tomada de decisão clínica em 

enfermagem; MACCS/UFF/Niterói, 2011. 

 

 

Este modelo representa o trabalho de enfermagem e o relaciona a aplicação de 

conhecimento da área a ao método científico. Pode ser baseado no processo de enfermagem e 

auxilia na interligação dos 3 domínios de conhecimento focado nos: 1) diagnósticos, 

2)intervenções e 3)resultados. As decisões clínicas sobre os cuidados dos pacientes são 

tomadas a partir dos problemas, possíveis resultados e intervenções. (MOORHEAD, 2009). 

Este processo não é linear, mas é embasado na reflexão de enfermagem e da resposta do 

paciente ao tratamento. Alterações no plano de cuidado podem ser feitas a partir da 

viabilidade desses resultados. 

Esse sistema de classificação tem sido desenvolvido em 5 fases (JONHSON, MAAS, 

MOORHEAD, 2000) que visam o seu aperfeiçoamento incluem: 1) o trabalho piloto e teste 

da metodologia, desenvolvida em 1992 e 1993; 2) construção do primeiro conjunto de 
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resultados em 1993 e 1996; 3) construção da taxonomia e testes clínicos em 1996 1 1997; 4) 

avaliação das escalas de medida de 1998 a 2002; e 5) refinamento e uso clínico da taxonomia, 

desde 1997. Sua atualização é possível graças à estrutura estável que permite a inserção de 

resultados, ao longo do tempo, conforme forem desenvolvidos. 

Deste modo, a avaliação de cada resultado do cuidado de saúde inclui não só a eficácia 

das intervenções, mas também sua efetividade. Na pesquisa sobre eficácia, os resultados das 

intervenções são estudados em condições controladas, de modo que se admitem condições 

ideais, sem consideração dos custos; as de efetividade são estudos não controlados realçando 

quais os resultados realmente conseguidos com a prática (MOORHEAD ET AL, 2010). 

Com a inclusão de novos resultados a classificação em questão, torna-se necessária a 

validação de tais resultados a fim de verificar sua aplicabilidade em diferentes situações. 

Alguns resultados da NOC, delineados para medir resultados sensíveis às intervenções de 

enfermagem, ainda não foram investigados quanto à validade de conteúdo e sensibilidade 

quando aplicadas intervenções de enfermagem (HEAD, FAAN, JOHNSON M, 2003; 

SCHNEIDER, BARKAUSKAS, KEENAN, 2008); contudo, os estudos já realizados têm 

mostrado que na maioria apresenta confiabilidade, validade e sensibilidade às mudanças 

(MAAS ET AL, 2003). 

Considera-se essa sensibilidade como alteração de um aspecto importante da 

adequação de uma medida, ou seja, a extensão na qual essa medida é capaz de captar 

mudanças em um fenômeno (MOORHEAD ET AL, 2010). Portanto, seu uso contribui na 

avaliação do efeito dos cuidados de enfermagem e na identificação dos resultados do paciente 

sensíveis a este cuidado. A medida de resultados deve indicar mudança quando modificações 

clinicamente relevantes tenham ocorrido, e não mostrar mudança quando modificações 

clinicamente discerníveis não tenham ocorrido (SCHNEIDER, BARKAUSKAS, KEENAN, 

2008). 

Para que seja favorecida a avaliação de cada resultado e sua sensibilidade no paciente 

exposto às intervenções de enfermagem, é necessária a clareza e objetividade de investigação 

dos critérios de 1 a 5 presentes em cada escala de mensuração da classificação.  

Estes dados tornam-se ainda mais discutíveis quando avaliados no idoso, o qual 

apresenta especificidades em sua investigação agravadas pelas modificações do processo de 

envelhecimento, discutidos na próxima parte da revisão sobre as Inespecificidades dos 

critérios de avaliação dos resultados para eliminação urinária nos idosos hospitalizados. 
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2.3 Inespecificidades dos critérios de avaliação do resultado Eliminação urinária no 

idoso 

 

O envelhecimento é um processo lento e gradativo que todo ser humano, resultante do 

somatório de alterações orgânicas, funcionais e psicológicas do envelhecimento normal, 

chamado de senescência, o qual pode ser ainda mais comprometido pela senilidade, isto é 

caracterizada por afecções que freqüentemente acometem os indivíduos idosos (MACEDO, 

2006; ELIOPOULOS, 2010). As doenças são as causadoras da perda das reservas orgânicas e, 

conseqüentemente, da aceleração do envelhecimento, processo de declínio gradativo da 

função dos vários sistemas orgânicos. 

Todos os sistemas orgânicos podem ser afetados por este processo, causando declínio 

no seu funcionamento. No sistema urinário, foco deste estudo, ocorre uma diminuição de 

função renal em cerca de 50% aos 80 anos. A atrofia da uretra, com enfraquecimento da 

musculatura pélvica associado à perda de elasticidade uretral e de colo vesical favorecem o 

aumento de freqüência e urgência urinária e incontinência urinária de esforço (SOUZA, 

2002).  

Os problemas urinários podem apresentar múltiplas causas, como fraqueza dos 

músculos, incapacidade dos rins de concentrar a urina, problemas neurológicos, uso de alguns 

medicamentos específicos, infecções e causas mecânicas tais como cálculo e aumento da 

próstata. (ELIOPOULOS, 2010). 

Alterações vesicais também contribuem com os problemas urinários no processo de 

envelhecimento. O controle urinário requer coordenação do sistema nervoso, adequação dos 

componentes do trato urinário, motivação na manutenção da continência, habilidade no 

reconhecimento dos sinais de eliminação urinária, além do ambiente. (DOWLING-

CASTRONOVO, BRADWAY, 2008). A bexiga contendo volume urinário aumenta a pressão 

e estimula nos sinais de eliminação no centro da micção. O indivíduo que dita se a eliminação 

urinária pode ocorrer ou não naquele momento, devido as convenções sociais (TOUHY, 

2005). Entretanto, se a pressão vesical é exercida por 500 ml de urina ou mais, torna-se mais 

difícil o controle da eliminação. 

O envelhecimento pode alterar a capacidade de armazenamento, aumento da 

irritabilidade vesical, contrações durante o enchimento e o esvaziamento incompleto. Essas 

alterações podem levar a prejuízos de freqüência urinária, noctúria, urgência urinária, 

encurtamento do período entre o desejo de urinar e a micção e vulnerabilidade a infecção. 

Esses quadros clínicos são potencializados com comprometimento cognitivo, dificuldade de 
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locomoção (até o toalete) ou de manipulação da comadre ou do urinol. Medicamentos que 

interferem na eliminação urinária, como diuréticos, sedativos, tranqüilizantes e hipnóticos 

devido a sonolência, confusão, ou limitação de mobilidade, podem promover a incontinência 

pela dificuldade de transmissão do desejo em urinar. 

Considera-se essa incontinência como um das afecções urinárias mais freqüentes, pois 

afeta cerca de 30% dos idosos que vivem em comunidade e 50% dos institucionalizados 

(TERRA, 2003), sendo mais presente nas mulheres do que nos homens. Pode ser definida 

como eliminação involuntária de urina, em local e momento inadequado. Não se trata de uma 

doença, mas sim de um sintoma. Este problema aumenta com a idade, apesar do 

envelhecimento em si não ser causa de incontinência urinária. (JACOB, GORZONI; 2008).  

Outras alterações fisiológicas no idoso (ELIOPOULOS, 2010). também podem 

interferir no processo de eliminação urinária do idoso , tais como: atrofia dos nefrons; 

diminuição da taxa de filtração glomerular; diminuição da reabsorção de glicose do filtrado 

glomerular e da concentração urinária; enfraquecimento da musculatura da bexiga; aumento 

prostático; diminuição do peristaltismo; diminuição do impulso neural para o sinal de defecar; 

enfraquecimento da musculatura respiratória com evolução de resposta a tosse ineficiente. 

Além disso, as infecções no trato urinário também são freqüentes nos idosos, graças as 

alterações do processo de envelhecimento descritas, favorecidas por condições como 

imobilidade, comorbidades como Diabetes mellitus, desnutrição e uso de cateter vesical, o 

qual responde com as infecções nosocomiais mais comuns nessa população em hospitais. O 

quadro infeccioso ainda é mais observado nas mulheres, devido ao encurtamento uretral, o 

que predispõe a contaminação e alterações urogenitais pós-menopausa. (JACOB, GORZONI; 

2008) 

Segundo Eliopoulos (2010), a retenção ‗urinária também pode ser observada nessa 

população devido ao enfraquecimento da musculatura do assoalho pélvico, o que leva ao 

acúmulo de quantidades de líquido na bexiga. A sua maior causa está relacionada a 

impactação fecal na mulher e a hipertrofia prostática no homem. Os sintomas observáveis 

incluem alteração na freqüência urinária; tensão no baixo ventre, gotejamento de urina, bexiga 

palpável; sensação de esvaziamento incompleto da bexiga. 

Quando em condições cirúrgicas, essas modificações do processo de envelhecimento 

podem potencializar o aparecimento de complicações urinárias.  As principais modificações 

patológicas observadas nesse período são relacionadas a dificuldades de controle de esfíncter, 

anúria e hematúria (SMELTZER, BARE, 2010; BORGHI, 2007). Estas complicações podem 

ser evitadas com prática de enfermagem pelo monitoramento das eliminações urinárias por 
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meio da evidenciação precoce do problema a partir das quais intervenções são implementadas 

para auxiliar os idosos nas eliminação espontânea de urina produzida no pós-operatório, e/ou 

nos problemas que a utilização de cateteres vesicais provocam.  

No período pós-operatório, condições (BORGHI, 2007) como a restrição no leito, dor 

a redução da tonicidade da bexiga, o medo, os pudores em utilizar-se de recipientes para 

eliminação da urina diferentes do encontrado no domicílio, podem comprometer a eliminação 

de urina espontânea no idoso. Se as manobras de estimulação espontânea não obtiverem 

sucesso o cateterismo o intermitente ou de demora podem ser utilizados, mas podem levar a 

outras complicações, como infecção ou retenção urinária após sua retirada. 

Neste âmbito, são necessários instrumentos de investigação para a evidenciação 

precoce do acometimento de problemas urinários nos idosos, principalmente, sob 

intervenções cirúrgicas, pouco observados na literatura. 

A aplicação do processo de enfermagem com o enfoque na segunda etapa (diagnóstico 

de enfermagem) com o auxílio da classificação NANDA-I auxilia essa identificação.  Os 

diagnósticos de enfermagem no domínio Eliminação e troca e classe Função urinária podem 

contribuir na investigação. Instrumentos de investigação do diagnóstico estão disponíveis 

(CARPENITO-MOYET, 2008; CARPENITO-MOYET, 2007) e favorecem o levantamento 

de suas características definidoras e fatores relacionados. 

Alguns estudos focam na informatização dos dados presentes neste diagnóstico 

(LOPES, HIGA; 2005) ou nos instrumentos que dele aprofundam (LOPES, HIGA; 2008) 

como tentativa de facilitação do armazenamento e comparação ao longo do tempo dos dados. 

Além deste, há ainda como diagnóstico de enfermagem os quais contribuem com a 

identificação dos transtornos urinários (NANDA-I, 2009): Incontinência urinária de esforço, 

Incontinência urinária de urgência; Risco de incontinência urinária de urgência; 

Incontinência urinária funcional: Incontinência urinária por transbordamento; Incontinência 

urinária reflexa; e Retenção urinária. 

Na literatura observa-se a escassos questionários de transtornos urinários. Um deles é 

a escala CHAMP TOOL (APÈNDICE A )(TOUHY, 2005), a qual não tem tradução para o 

português, mas avalia a continência, histórico, avaliação, medicação, mobilidade e plano de 

cuidados.  Com tradução para o idioma foram encontrados como o International Consultation 

on Incontinence Questionnaire -Short Form‖ (ICIQ-SF) (TAMANINI ET AL, 2004), com o 

enfoque na interferência na qualidade de vida e qualificação da perda urinária de pacientes de 

ambos os sexos e o King‘s Heath Questionário (CASTANEDA E PLÁCIDO, 2009), o qual 

avalia o impacto dos sintomas do trato urinário baixo na qualidade de vida de mulheres 
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portadoras de incontinência. 

Entretanto, mesmo com o perfil clínico transposto e com os esparsos roteiros de 

avaliação, observa-se pouca objetividade nos critérios de investigação e avaliação dos 

indicadores NOC para problemas urinários.  

A Classificação NOC (MOORHEAD ET AL, 2010) sugere o resultado ‗Eliminação 

urinária‘ como uma tentativa de objetivação de avaliação dos transtornos urinários com níveis 

de mensuração de 1 a 5  nos seus indicadores, mas também não esclarece parâmetros para esta 

graduação.  
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3. MÉTODO 

 

3.1 Referencial Metodológico 

 

 O verbete ‗Validar‘ pode ser definido como: ―qualidade ou caráter do que é válido. 

Legitimidade, valimento.‖ (AURÉLIO, 2010). A validade refere-se à medida daquilo que se 

propõe a medir e sua exatidão ou precisão. Existem diferentes tidos de validade, que variam 

de acordo com o propósito do investigador e com o tipo de informação fornecida. 

(LOBIONDO-WOOD; HABER, 2001).  

 Para a enfermagem, validar pode ser considerado como tornar legítimo uma situação 

clínica para os profissionais de enfermagem, neste contexto insere-se o estudo das 

classificações de enfermagem passíveis de validação. Os primeiros estudos surgiram para 

diagnósticos, e a partir de modificações no modelo destes, vieram os de intervenções e 

resultados (POLIT, 2011). 

 Hoskins (1989) descreveu 03 passos para a validação dos diagnósticos de 

enfermagem: 1º) definição conceitual dos diagnósticos de enfermagem por meio da literatura, 

mediante a identificação de características definidoras; 2º) validação, por especialistas, de 

uma listagem de características definidoras, procurando-se a concordância entre elas; 3º) 

constatação do diagnóstico e de suas características definidoras na prática clinica. 

 O presente estudo aborda 2 destas fases, conforme ilustrado na Figura 1: 
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ELIMINAÇÃO URINÁRIA (NOC 2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 3 – Modelo de pesquisa utilizado no estudo na validação do resultado de enfermagem 

Eliminação urinária com base no NOC/2010. MACCS/UFF, Niterói, 2012. 

 

 Assim, a Fase I consistiu na revisão integrativa do resultado de enfermagem 

Eliminação Urinária e seus indicadores.  

 Para tanto, construiu-se as definições conceituais, isto é, a adequação das definições 

aos requerimentos práticos da investigação. E, ainda determinou-se as definições operacionais 

dos indicadores, ou seja, procedimentos para realizar a mediação da variável definida 

conceitualmente (SAMPIERE, 2006).  

 Com isso, elaborou-se os critérios de investigação clínica dos indicadores do resultado 

de enfermagem eliminação urinária detalhadamente, que constituíram o Formulário de coleta 

de dados (ANEXO 1) utilizado na Fase 2. 

 Esta compreendeu a pesquisa de campo propriamente dita cuja, finalidade seria 

investigar a aplicabilidade dos critérios apontados pela literatura na prática, a seguir serão 

descritas detalhadamente ambas as fases. 

 

 

 

 
Quais os critérios de avaliação dos níveis 

de 1 a 5 dos indicadores do resultado 

Eliminação Urinária? 

Fase 2  

103 idosos com o diagnóstico de enfermagem 

Eliminação Urinária prejudicada NOC, 2010 

Avaliação do NOC Inicial 

Avaliação do NOC 2 

Avaliação do NOC n (alta hospitalar) 

Como ocorre a evolução dos níveis de 1 a 5 

no idoso em pós-operatório? 
Investigação nos idosos em pós-operatório tardio  

Fase 1  Revisão Integrativa 



31 

3.2 Fase 1: Revisão integrativa 

 

3.2.1 – Procedimentos metodológicos 

 

A revisão integrativa consiste num método com a finalidade reunir e sintetizar os 

estudos realizados sobre um determinado assunto, construindo uma conclusão, a partir dos 

resultados evidenciados em cada estudo, mas que investiguem problemas idênticos ou 

similares (POMPEO, ROSSI e GALVÃO, 2009).  

Trata-se de um método amplo de pesquisa de revisão, que inclui pesquisas 

experimentais e não-experimentais, combinando dados da literatura empírica e teórica 

(WHITTEMORE e KNAFL, 2005).   

Ganong (1987) afirma ainda como uma metodologia que assegura o alcance dos 

objetivos, realiza a análise de dados de forma minuciosa, examina as teorias adotadas e 

estabelece relação com os resultados, métodos e variáveis do estudo. E, também auxilia na 

identificação do consenso de especialistas sobre o tema, em que o conhecimento científico 

ainda não está fundamentado, contribuindo para o desenvolvimento de teorias sobre o 

fenômeno. 

Assim, esta fase seguiu as etapas, amparadas pelos estudos de Ganong (1987); Beyea e 

Nicoll (1998); Broome (2000) e Whittemore e Knafl (2005), Mendes, Silveira e Galvão 

(2008) aplicados em outros estudos de diagnostico de enfermagem (CAMPOS, 2005; 

POMPEO, 2007; CHAVES, 2008; SOUZA, 2010), que compreenderam as seguintes etapas: 

 

1) Formulação da Questão Norteadora; 

 

Consistiu na busca nas bases de dados para obtenção dos estudos a serem incluídos e 

analisados. Para Pompeo (2007) uma busca exaustiva seria um indicador de confiabilidade, 

amplitude e poder de generalizações das conclusões da revisão. 

Desta forma, a revisão integrativa procedeu a partir do questionamento: Quais os 

critérios de avaliação dos indicadores do Resultado de Enfermagem Eliminação urinária no 

idoso em pós-operatório? 

 

2) Processo de busca na literatura; 

 

Para realização do levantamento dos artigos determinou-se as palavras-chave mais 

adequadas à busca dos estudos. Para a investigação dos descritores realizou-se na base de 
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dados das Terminologias DECS (Descritores em Ciências da Saúde)
1
 e MeSH (Medical 

Subject Headings)
2
. 

Em função do termo Eliminação urinária não ser definido como descritor, selecionou-

se o termo Sistema urinário (Urinary tract). Para que se refinasse a busca, também utilizou-

seo termo Avaliação em enfermagem, Enfermagem cirúrgica e Idoso. Assim, a busca 

realizou-se on-line nas seguintes bases de dados: 

- PUBMED, disponibilizado pela U. S. National Library of Medicine, tendo mais de 

16 milhões de citações e inclui tanto a MEDLINE (Medical Literature and Retrieval System 

Online), além de outras fontes de dados, desde 1950. 

- LILACS (Latin American na Caribbean Health Science Literature Database) e 

BDENF (Banco de Dados de Enfermagem), para auxílio na busca por publicações nacionais a 

respeito do tema. O acesso a essas bases eletrônicas se deu através da BIREME (Biblioteca 

Regional de Medicina). 

- CINAHL (Cumulative Index to Nursing & Allied Health), fornecimento de texto 

completo para mais de 610 revistas indexadas desde 1981.  

- SCOPUS, indexa mais de 14.000 títulos de 4.000 editoras nas diversas áreas do 

conhecimento, possui cerca de 27 milhões de resumos, incluindo citações, desde 1996. 

Os critérios para inclusão dos artigos na revisão integrativa foram os seguintes: 

- Artigos publicados em inglês e português; 

- Ano de publicação entre 2002 e 2011; 

- Artigos indexados nas bases de dados utilizadas para o estudo que possuam resumo 

para análise; 

É válido destacar que também se utilizou a literatura complementar de livros. Devido a 

temática apresentar pouca abordagem em artigos, a fim de melhor compreensão dos métodos 

de avaliação da eliminação urinária no idoso foram utilizados livros dos últimos 5 anos para 

contribuir com as discussões sobre a temática. 

 

3) Categorização dos estudos; 

 

Após a leitura cuidadosa dos estudos identificados, realizou-se a categorização e 

avaliação dos mesmos para a identificação das informações relevantes dos estudos, sendo 

posteriormente documentadas de forma concisa e classificação dos níveis de evidência 

                                                             
1 BIREME.  Disponível em: <http://www.bireme.br> 

2 PUBMED. Disponível em: <http://www.ncbi.nlm.gov/Pubmed> 
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segundo a classificação de Oxford no APÊNDICE A (BROOME, 2000).  

Durante a extração dos dados dos artigos incluídos na revisão utilizou-se um 

instrumento (ANEXO 2) que possibilitou a investigação criteriosa das várias dimensões 

requeridas nos estudos (GANONG, 1987).  

Esta continha itens que possibilitaram a análise do estudo quanto a: identificação do 

autor e do artigo (título da publicação e do periódico, país, idioma, ano de publicação), 

objetivos propostos, referencial teórico utilizado, características metodológicas (delineamento 

de pesquisa, amostra, técnica utilizada para coleta e análise dos dados), resultados e 

conclusões obtidas e também definição dos indicadores clínicos do resultado de enfermagem 

Eliminação urinária e seus critérios de investigação. 

 

4) Avaliação dos estudos incluídos na literatura; 

 

Submeteu-se os artigos a leitura minuciosa de 2 avaliadores (mestranda e orientadora). 

As informações colhidas foram sintetizadas em um banco de dados contendo: nome do autor 

(ES), ano de publicação, objetivos, metodologia empregada, resultados obtidos, conclusão, 

definição dos indicadores clínicos do resultado de enfermagem Eliminação urinária e seus 

critérios de investigação. 

 

5) Interpretação dos resultados; 

 

A análise dos dados ocorreu em 2 etapas. Na primeira, realizou-se a síntese dos dados 

de identificação e caracterização da amostra, com utilização da estatística descritiva 

(distribuição de freqüências). Na segunda etapa, a análise de conteúdo dos artigos, agrupando 

as respostas das questões norteadoras em categorias. 

 

6) Síntese do conhecimento dos artigos analisados ou apresentação da revisão 

integrativa 

 

Para realização da análise do delineamento de pesquisa das publicações, observou-se 

as informações fornecidas pelos autores dos estudos, seguindo as orientações de Polit, Beck e 

Hungler (2004).  

 

3.3 Fase 1: Validação clínica - Investigação de campo em idosos em pós- operatório 

 

A validação clínica constitui-se na fase em que se visa obter as evidências de um 
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determinado fenômeno em um ambiente clínico real (FEHRING, 1986, 1987; HOSKINS, 

1989). 

Cuja finalidade compreendeu acompanhar clinicamente a evolução dos níveis de 1 a 5 

da escala NOC no idoso, utilizou-se uma abordagem quantitativa do tipo longitudinal 

prospectivo.  

A abordagem quantitativa foi escolhida por sua característica objetividade, na qual o 

pesquisador planeja desenvolver informações precisas e interpretáveis. Pode ser aplicável nas 

situações de estudo exploratório para um conhecimento mais aprofundado do problema ou do 

objeto de pesquisa. (POLIT; BECK; HUNGLER, 2004)  

 No estudo longitudinal prospectivo os sujeitos podem ser selecionados pela exposição 

causal ou problema (DYNIEWCZ, 2009), com isto, adotou-se o critério de presença do 

diagnóstico de enfermagem Eliminação urinária prejudicada como fator preponderante para 

o acompanhamento, já que com sua ausência não faria sentido avaliar os indicadores de 

Resultado para Eliminação Urinária.   

 Acompanhou-se pelo tempo de pós-operatório para que fosse observada a evolução 

clínica, no caso deste estudo, dos níveis indicadores do resultado Eliminação urinária. 

 

3.2.2. Campo de pesquisa  

  

 Este trabalho foi realizado nas clínicas cirúrgicas especializadas masculina e feminina 

nos 4º, 6º e 7º andares, respectivamente, do Hospital Universitário Antônio Pedro da 

Universidade Federal Fluminense (HUAP/UFF), localizado em Niterói, Rio de Janeiro. 

 As clínicas apresentam pacientes adultos e idosos de ambos os sexos. Atendem-se 

especialidades cirúrgicas de urologia, geral, torácica, ortopedia, neurocirurgia, mastologia, 

vascular e ginecologia. 

 

3.2.3. Sujeitos do estudo 

 

 Tratar-se do que Leopardi (2002, p. 186) identifica como amostra aleatória 

estratificada, ou seja, a população alvo é subdividida em subpopulações internamente 

homogêneas chamadas estratos. Neste estudo, realizou-se essa divisão pelas especialidades 

cirúrgicas de internação: geral, mastologia, vascular, urologia, ortopédica, torácica, 

ginecológica e neurocirurgia, conforme cálculo de amostra demonstrada na Tabela 3. 
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Tabela 3 – Distribuição da população e amostra do estudo do resultado de Enfermagem 

Eliminação Urinária em idosos em pós-operatório. MACCS/UFF, Niterói, 2012. 

Fonte: Pesquisador/Estatístico 

 

A amostra inicialmente pretendida foi de 291 idosos, mas analisou-se 103 idosos, ou 

seja, indivíduos acima de 65 anos em período de pós-operatório. Considerando que cada 

sujeito foi avaliado por 2 especialistas em médico-cirúrgica e enfermagem gerontológica para 

aumentar a fidedignidade da dados, totalizaram-se, portanto, 206 observações.  

E, se ainda associarmos, que se trata de um estudo longitudinal, com o tempo médio 

de 3,8 dias de avaliação para cada sujeito, observam-se 782,8 observações, o que justifica a 

proximidade e atendimento a amostra pretendida. 

Como critérios de inclusão, adotou-se:  

 Sujeitos com idade igual ou superior a 65 anos;-  

 Com o diagnóstico de enfermagem Eliminação urinária prejudicada no pós-operatório 

Como critérios de exclusão: 

 Sujeitos que não aceitaram a participação no estudo 

 Menos de 3(três) observações: 1 no pré-operatório imediato para detectar a 

preexistência de eliminação urinária prejudicada; outra no primeiro dia de pós- 

operatório; e uma outra na alta hospitalar;  

 Sujeitos que, se em sondagem vesical, ultrapassem 7 dias de cateter vesical de demora, 

já que pode interferir no pH e partículas urinárias pelo próprio cateter e não por 

variação da condição clínica do paciente (MARTHUR, 2006). 

3.2.4 Técnica e período de coleta dos dados 

  

 A Figura 3 apresenta a estrutura esquemática da coleta dos dados do estudo: 

Cirurgia População P Q PXQ z2 p x q x z
2
 (N-1)*e

2
 Denominador Numerador 

Amostra 

pretendida 

Amostra  

real 

Geral 155 35 65 2281,8 2,6896 6137,0 3850,0 9987,039256 951241,085 95 21 

Vascular 31 7 93 654,9 2,6896 1761,4 750,0 2511,437934 54604,576 22 9 

Urológica 81 18 82 1502,0 2,6896 4039,8 2000,0 6039,818099 327225,266 54 24 

Ortopédica 68 15 85 1306,6 2,6896 3514,3 1675,0 5189,262479 238969,849 46 18 

Torácica 12 3 97 265,3 2,6896 713,5 275,0 988,5219835 8562,2638 9 7 

Ginecológica 38 9 91 789,0 2,6896 2122,2 925,0 3047,227769 80644,6552 26 7 

Neurocirurgia 11 3 98 243,8 2,6896 655,6 250,0 905,59 7211,49 8 5 

Mastologia 44 10 90 900,0 2,6896 2420,6 1075,0 3495,64 106508,16 30 12 

Total 440 100  0      291 103 
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Figura 4 - Esquema de seleção dos sujeitos do estudo de validação do resultado de 

enfermagem Eliminação urinária com base no NOC/2010. MACCS/UFF, Niterói, 2012 

 

A coleta dos dados nos sujeitos do estudo ocorreu de março a julho de 2012 com o 

acompanhamento diário no pós-operatório por 2 avaliadores. 

Tais avaliadores receberam treinamento para padronizar o procedimento de coleta, e 

avaliação dos critérios de análise dos sujeitos do estudo. Este compreendeu em aula teórica de 

funcionamento do sistema urinário no idoso e dos testes de avaliação urinária. E ainda, 

IDOSO HOSPITALIZADO NAS CLÍNICAS 

CIRÚRGICAS 

Pré-operatório imediato 

Aplicação do questionário de Carpenito-Moyet 

(2008) 

ACOMPANHAMENTO 

SIM 

Pós-operatório imediato 

Aplicação do questionário de Carpenito(2008) 

SIM NÃO 

NOC 1 em Eliminação Urinária 

NOC 2 em Eliminação Urinária 

Inclusão 
EXCLUSÃO 

NOC n em Eliminação Urinária 

(ALTA HOSPITALAR) 

Eliminação Urinária Prejudicada? 

NÃO 

Eliminação Urinária Prejudicada? 

2 Avaliadores 
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introduziu-se normas do Procedimento Operacional Padrão/POP deste estudo (ANEXO 3), 

ambos também elaborados a partir dos dados obtidos na fase 1.  

Posterior a esta, acompanhou-se no cenário do estudo 3 dias e comparou-se as análises 

nos sujeitos em 10 pacientes. Discutiu as dúvidas e resultados obtidos a posteriori. Destaca-se 

que esses pacientes não entraram no cálculo total dos sujeitos do estudo. 

Como protocolo da coleta de dados, diariamente, realizava-se uma visita pela manhã 

as clínicas cirúrgicas cenário do estudo para o preenchimento do Controle diário de pacientes 

do POP (ANEXO 1/POP).  

E ainda, realizava-se a primeira abordagem dos sujeitos, ainda no pré-operatório 

imediato, ou seja, 24 horas antes da cirurgia (SMELTZER, BARE, 2009).  Naqueles que 

aceitassem a participação preenchia-se o formulário de registro geral (ANEXO 4/POP) e o 

formulário proposto por Carpenito-Moyet (2008) presente no Apêndice B, para a investigação 

do diagnóstico Eliminação urinária prejudicada no pré-operatório. A finalidade desta etapa era 

investigar se o diagnóstico de enfermagem em questão já se apresentava no pré-operatório ou 

era um agravamento clínico do pós-operatório. 

No primeiro dia de pós-operatório o formulário de Carpenito-Moyet (2008) era 

reaplicado para evidenciar a eliminação urinária prejudicada. Caso ausente, o sujeito foi 

excluído do estudo. Se presente, acompanhou-se diariamente pelos 2 avaliadores 

simultaneamente dos indicadores de Eliminação urinária da NOC realizada a partir do 

formulário elaborado na fase 1 deste estudo. 

Seguindo o POP, primeiramente, analisavam-se os dados em prontuário dos pacientes 

em análise para o balanço hídrico, ou seja, buscava-se o registro do ingerido e do eliminado. 

Este método favorecia a análise da quantidade de urina e ingestão de líquidos. Na ausência 

desses aspectos em prontuário, através do relato do paciente estes dados eram obtidos. Além 

disso, a dor ao urinar, ardência, hesitação e noctúria eram identificados também a partir da 

entrevista com o paciente. E, a partir do relato de perda involuntária de urina, aplicavam-se os 

questionários King´s Health e o Internacional Consulation on Incontinence, explicados na 

revisão integrativa, para a análise da continência urinária. 

Posteriormente, coletava-se uma amostra de urina não-estéril pela manhã de cada 

paciente para ser analisada pelos 2 avaliadores. Através da observação, analisava-se a cor e a 

transparência da urina. Após, fazia-se o teste fita reagente, explicada na fase 1 de revisão 

integrativa. Por ela, depois de submersa por 2 minutos na urina do paciente, analisava-se o 

pH, densidade, corpos cetônicos, urobilinogênio, sangue visível na urina, leucócito, nitrato, 

proteína, bilirrubina e glucogênio. Esses dados favoreciam a análise dos indicadores partículas 
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e sangue visíveis na urina, além do odor. 

Depois, palpava-se a região suprapúbica e na presença de enrijecimento, realizava-se a 

coleta do volume residual de urina através da sondagem vesical, para posterior mensuração. 

Com isso, investigava-se o esvaziamento completo da bexiga. 

 Por fim, os dados obtidos na avaliação dos indicadores, nos 103 pacientes, pelos 2 

avaliadores, nos dias de observação, foram transpostos para um banco de dados organizados 

no programa Excel for Windows. O mesmo foi enviado a dois consultores estatístico, para o 

tratamento e análise dos mesmos. 

 É válido destacar que não é o foco do estudo avaliar as intervenções de enfermagem 

realizadas, mas sim a análise dos critérios estabelecidos entre os avaliadores para os 

indicadores de Eliminação urinária com base na NOC. 

 

3.5. Análise dos resultados 

 

 Os dados foram apresentados na forma estatística descritiva e inferencial. Para o 

processo de validação utiliza-se o auxílio de um estatístico para os procedimentos utilizados 

de confiabilidade e validade dos instrumentos de medidas. A confiabilidade refere-se a 

precisão com que os instrumentos produzem os mesmos resultados sobre medidas repetidas e 

validade relaciona-se ao grau com um instrumento de medição mede exatamente aquilo que 

deveria medir (POLIT; BECK; HUNGLER, 2004). 

Para tanto, utilizou-se distribuição da frequência absoluta e percentual para o para a 

apresentação das informações encontradas na clientela idosa nos níveis dos indicadores do 

resultado de enfermagem Eliminação urinária.  

E ainda recorreu-se a testes estatísticos para a análise do grau de concordância entre os 

avaliadores, empregou-se o Índices de concordância (Alpha de Krippdendorff). Já para a 

análise de significância dos dados os testes de Mann-Whitney; qui-quadrado; Fisher-Freeman-

Halton. Na correlação entre os indicadores e a idade além dos dias de pós-operatório, 

utilizaram-se os Coeficientes de correlação de Spearman. E para comparar os escores médios 

entre a primeira e última avaliação, de ambos os avaliadores, com as variáveis idade, sexo, e 

especialidade clínica, aplicaram-se o Rho de Spearman; Teste de Mann-Whitney; e Teste de 

Kruskal-Wallis 
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3.6 Aspectos éticos 

 

Recorreu-se aos prontuários dos sujeitos envolvidos no estudo para buscar 

informações complementares, para posterior abordagem dos sujeitos para a pesquisa. Foram 

fornecidos esclarecimentos prévios, além de assegurado que suas identidades seriam mantidas 

em sigilo e que as informações relacionadas com sua privacidade permaneceriam em caráter 

confidencial, ficando restrita sua participação no mesmo, a qual foi confirmada por meio da 

assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido (ANEXO 4).  

Este estudo está de acordo com a resolução 196/96 e conta com a aprovação número 

0320.0.258.258-11 do Comitê de Ética em Pesquisa da instituição cenário (APÊNDICE E).  
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4. FASE 1: REVISÃO INTEGRATIVA DA LITERATURA 

 

Para a identificação dos critérios de avaliação dos indicadores da escala NOC, optou-

se primeiramente por uma busca na literatura através da revisão integrativa. Para tanto, 

iniciou-se com a questão: Quais os critérios de avaliação dos indicadores da Escala NOC 

Eliminação urinária no idoso em pós-operatório? 

Adotaram-se os descritores em português: sistema urinário, enfermagem 

perioperatória, idoso e avaliação em enfermagem, com as definições de acordo com o 

DECS(Descritores em ciências da saúde). E os equivalentes em inglês no MeSH(Medical 

Subject Headings): urinary tract, aged, surgical nursing, nursing assessment. 

A partir destes descritores e suas respectivas definições, realizou-se a busca dos 

estudos para posterior construção de um formulário de coleta dos dados detalhando os 

critérios para avaliação dos indicadores na fase 2 deste estudo. 

 

4.1 Caracterização das publicações analisadas 

 

Realizou-se a busca com a combinação dos descritores entre si nos meses de abril de 

2011 a fevereiro de 2012 com os estudos publicados de 2002 a 2011 nas bases de dados 

Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature (CINAHL), PubMed, Centro 

Latino-Americano e do Caribe de Informações em Ciências da Saúde (LILACS) e Scopus, de 

acordo com suas especificidades, conforme a Figura 5: 

 

Figura 5: Distribuição do resultado do processo de busca com a combinação dos descritores 

nas bases de dados: Cinahl, Pubmed, Lilacs e Scopus. MACCS/UFF-Niterói, 2012 

 

Fonte: Pesquisadora 
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Identificaram-se 304 publicações com a combinação dos descritores do estudo, 

distribuídos a maioria na PUBMED(180), seguidos pela SCOPUS(78), LILACS(26) e 

CINAHL(20). Do total, selecionou-se 181 por título; 111 pelo resumo; 42 pela primeira 

leitura integral e 41 após a segunda. 

 A Tabela 4 apresenta os perfis desses estudos com os critérios de Eliminação Urinária 

da escala NOC segundo ano, idioma(português e inglês), área de publicação (enfermagem, 

medicina e fisioterapia); e temática (diagnóstico. intervenção ou resultado). 

 

Tabela 4 – Distribuição das publicações (n=41) quanto a área de publicação, idioma e 

temática. MACCS/UFF. Niterói, 2012 

                Bases de dados 

Variáveis 

CINAHL PUBMED LILACS SCOPUS Total 

n % n % n % n % n % 
Ano de publicação           

2002 1 2,4 - - - - - - 1 2,4 

2003 - - - - 3 7,3 - - 3 7,3 

2004 2 4,9 3 - - - - - 5 4,9 

2005 1 2,4 2 4,9 2 4,9 - - 5 12,2 

2006 - - 2 4,9 - - 1 2,4 3 7,3 

2007 1 2,4 2 4,9 6 14,6 1 2,4 10 24,4 

2008 - - 1 2,4 3 7,3 2 4,9 6 14,6 

2009 1 2,4 1 2,4 1 2,4 - - 3 7,3 

2010 - - - - 1 2,4 2 4,9 3 7,3 

2011 1 2,4 1 2,4 - - - - 2 9,8 

Idioma           

Português - - 1 2,4 15 26,8 5 12,1 21 51,2 

Inglês 7 17,0 11 26,8 1 2,4 1 2,4 20 48,8 

Área de publicação 

Enfermagem 

Medicina 

Fisioterapia 

 

3 

4 

- 

 

7,3 

9,7 

- 

 

8 

4 

- 

 

19,5 

9,7 

- 

 

9 

4 

3 

 

22,5 

10 

7,3 

 

3 

2 

1 

 

7,3 

4,8 

2,4 

 

23 

14 

4 

 

56,1 

34,1 

9,8 

Temática 

Diagnóstico  

Intervenções 

Resultados 

 

6 

2 

- 

 

14,6 

4,9 

- 

 

9 

3 

2 

 

21,9 

7,3 

4,9 

 

9 

1 

2 

 

21,9 

2,4 

4,9 

 

7 

- 

2 

 

17,0 

- 

4,9 

 

31 

6 

6 

 

70,7 

14,6 

14,6 

Fonte: Pesquisadora. 

 

 Observou-se a maioria, 10(24,4%) publicados em 2007; 23(56,1%) na área de 

enfermagem, seguidos pela medicina em 14(34,1%) e fisioterapia com 4(9,8%), publicados na 

maior parte em português(51,2%) e em inglês(48,8%). 
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 Sobre a temática abordada nos estudos, a maioria 29(70,7%) referia-se a diagnóstico 

médico (ABREU, ET AL., 2007; HONÓRIO, SANTOS, 2008; MIDTHUN ET AL., 2004; 

HALILOGLU, RIZK, 2010; CAETANO ET AL., 2007; FELDENER ET AL., 2006; 

FOGAZZI, VERDESCA, GARIGALI, 2008; LOPES ET AL., 2005; REIS ET AL., 2003; 

FLETCHER, 2005; JAMIESON, 2010; TAMININI, 2004; TAMININI, 2003; ARAÚJO ET 

AL., 2007; SILVA, SANTOS, 2005; FRADE, 2007; BARBOSA ET AL., 2009; 

ENGSTRÖM ET AL., 2004; PELLAT, 2206; MAZHARI, KIMMEL, 2002, TIGHE, 2004; 

TURNER, 2008; SRIVASTA, ET AL., 2006; SCHUWARTZ, BARONE, 2006; 

HIRINCHSEN ET AL., 2009; MATHUR, FRACZYK, 2006; STRUTHERS ET AL., 2011; 

BARRAT, 2007; CHUN-LIANG ET AL. 2004), e 2 específicos de diagnóstico enfermagem 

(NEWMAN ET AL., 2005; FLETCHER, 2005). 

 Em 6(14,6%) relacionam-se intervenções para retenção urinária em pacientes com 

hiperplasia prostática benigna (STAMATIOU, 2009; NEGRO, MUIR, 2011); incontinência 

urinária na rede básica (BARBOSA ET AL., 2009), para idosos asilados (AL-SAMURRAI, 

2007) e frágeis (VINSNES, 2007), principais tecnologias no seu tratamento (FLETCHER, 

2005). Destes 2 apresentam intervenções específicas para enfermagem no controle de 

incontinência urinária (FLETCHER, 2005; VINSNES, 2007). 

Identificou-se em 6(14,6%) a abordagem de resultados  associados ao controle de 

incontinência urinária(VINSNES, 2007); retenção urinária(NEGRO, MUIR, 2011); novas 

tecnologias no controle vesical(NEWMAN ET AL., 2005); avaliação em pacientes pós-

trauma(JAMIESON, 2010) e da função renal no idoso(CARMO ET AL., 2005) 

 Portanto, observam-se poucos estudos dispostos na literatura sobre eliminação 

urinária, principalmente, em enfermagem. E, ao analisar especificamente sobre diagnósticos, 

intervenções e resultados, na avaliação deste último, os critérios dos indicadores de EU são 

pouco abordados. Mesmo que a necessidade de observação seja mencionada devido ao risco 



43 

morbidade e mortalidade que os problemas urinários podem causar, observou-se a dificuldade 

nessa avaliação devido a escassez de estudos que enfoquem essa temática. 

 

4.2 Indicadores do resultado NOC Eliminação urinária presentes na literatura 

 

 O resultado Eliminação urinária presente na NOC aponta como definição 

―Armazenamento e eliminação de urina‖(Moorhead, p., 2010). Como complementação desta, 

a literatura traz a necessidade de verificação deste padrão de eliminação no paciente a cada 24 

horas, principalmente no pós-operatório. 

 Esse tempo de investigação pode ser definido como mudanças acidentais e sucessivas 

da natureza, apreciáveis pelos sentidos orgânicos (MICHAELIS, 2012). Deve ser respeitado 

durante as 24horas por ser o período suficiente que podem ocorrer alterações de 

metabolização urinária, observáveis pelos indicadores.  

Especificamente no paciente cirúrgico, para Vazquez(2011), com a administração de 

medicamentos no transoperatório podem ocorrer complicações, como a sobrecarga de líquidos 

e edema pulmonar nas primeiras 24horas de pós-operatório. Estas podem ser observáveis pela 

ingestão e eliminação de líquidos nas primeiras horas de pós-operatório, indicadores presentes 

no resultado NOC em questão.  

Além disso, alterações devido ao jejum pré-operatório e medicações, além de reduzir o 

débito urinário, liberam uma quantidade de hormônio antidiurético, que aumenta a reabsorção 

pela retenção de sódio e água. (POTTER E PERRY, 2009). 

 Anestésicos e narcóticos reduzem a taxa de filtração glomerular e, consequentemente, 

o débito urinário. Anestésicos espinhais podem prejudicar o esvaziamento vesical pela 

dificuldade de percepção da necessidade de urinar graças a ação dos medicamentos nos 

esfíncteres e bexiga (LEWIS, 2007; POTTER E PERRY, 2009). Estas alterações também 

podem ser analisadas nas primeiras 24 horas. 

No paciente idoso, há o risco de mobilidade limitada devido ao processo de 

envelhecimento e problemas de filtração que potencializam a ação de medicações no trans e 

pós-operatório. Com isso, a avaliação da eliminação urinária torna-se mais específica.  

O tipo de cirurgia realizada também pode interferir na eliminação urinária. Cirurgias 

urológicas interferem na frequência e aspecto (como na cor e presença de sangue). 

Procedimentos abdominais devido a mobilização de órgãos, principalmente bexiga e ureteres 

mesmo em intervenções cirúrgicas não urológicas, e ortopédicos graças ao período 
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prolongado de imobilidade também podem interferir nos parâmetros de eliminação urinária, 

avaliáveis também nas primeiras 24horas. 

Com isso, os estudos apontam para definição, do resultado de Eliminação urinária o 

―processo de liberação do excesso de fluidos corporais e perdas metabólicas através do 

sistema urinário no período de 24 horas‖. (TEIXEIRA ET AL., 2010; FUMINCELLI, 2011 

FLETCHER, 2005) 

Para tanto, o conjunto dos indicadores da escala NOC para Eliminação urinária podem 

ser avaliados dependendo do quadro clínico do paciente. Na atual classificação incluem-se: 

padrão de eliminação, odor, quantidade, cor, transparência da urina; ingestão de líquido, 

esvaziamento incompleto da bexiga, reconhecimento da urgência, partícula e sangue visível 

na urina; dor, ardência e hesitação ao urinar; frequência urinária, retenção da urina, noctúria e 

a incontinência urinária, de pressão, urgência e funcional (MOORHEAD ET AL., 2010). 

 Entretanto, o padrão de eliminação pode ser apontado como um sinônimo (WANG, 

PALMER, 2010) para eliminação urinária. Com isso, sugere-se a retirada deste indicador. 

Outros termos semelhantes incluem: hábitos de eliminação, comportamento de eliminação, 

comportamento de micção, hábito de micção, hábitos de uso do toalhete, hábito vesical e 

hábito urinário. 

Além disso, com o suporte da literatura pôde-se observar que nem todos esses 

contribuem como o enfoque da classificação. ―de busca por resultados ou metas positivas‖ 

para o paciente (Lunney, 2010). A partir disso, reformulou-se a nomenclatura dos resultados 

que sugeririam quadros de estado de doença: esvaziamento incompleto da bexiga, sangue 

visível na urina, partículas invisíveis e incontinência urinária e suas subdivisões (de pressão, 

funcional e de urgência). E como sugestão sugere-se, esvaziamento completo da bexiga, 

sangue na urina, partículas na urina e continência urinária, respectivamente. 

É valido destacar ainda que os indicadores dor ao urinar, ardência ao urinar, hesitação 

para urinar, freqüência urinária, urgência para urinar e noctúria também remetem a quadros de 

doença. Entretanto, não se encontrou termos claros na literatura que pudessem levar a sua 

substituição e apresentar utilização objetiva na prática. 

 Além disso, conforme presente em discussões a seguir, os indicadores retenção 

urinária, além representar um quadro de doença, e reconhecimento da urgência apresentam 

suas definições e critérios de avaliação em outros indicadores. Por isso, também se sugere a 

retirada dos mesmos. 

Com isso, os indicadores apontados para a avaliação da escala NOC, para os quais 

atribuíram-se os critérios foram:  odor, quantidade, cor, transparência; ingestão de líquido 
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esvaziamento completo da bexiga, partículas na urina, sangue na urina, dor ao urinar, ardência 

ao urinar, hesitação urinária; noctúria e continência urinária.  

 

4.3 Grau de recomendação abordados nos estudos dos indicadores de Eliminação 

Urinária da Classificação NOC. 

 

Os estudos de Eliminação urinária que abordaram a questão norteadora desta revisão 

abrangeram diagnósticos, intervenções e resultados nas suas temáticas.  

A distribuição destes indicadores pelos graus de recomendação de acordo com a 

Classificação de Oxford (APÊNDICE A) apresenta-se na Tabela 5. 

 

Tabela 5 – Distribuição dos estudos (n=41) por indicadores 2 graus de recomendação, 

MACCS/UFF. Niterói, 2012. 

                           Grau de recomendação 

Indicadores  

B 

N 

C 

N 

Total 

N 

Odor da urina - 6 6 

Quantidade da urina - 2 2 

Cor da urina - 1 1 

Transparência da urina - 2 2 

Ingestão de líquidos - 2 2 

Esvaziamento completo da bexiga - 6 6 

Partículas invisíveis na urina 1 5 6 

Sangue na urina - 4 4 

Dor ao urinar - 2 2 

Ardência ao urinar - 1 1 

Hesitação urinária - 1 1 

Freqüência urinária - 1 1 

Noctúria - 2 2 

Continência urinária 2 19 21 
Fonte: Pesquisadora. 

  

No total dos 41 artigos, 9  (BARRAT, 2007; TIGHE, 2004; FOGAZZI, VERDESCA, 

GARIGALI, 2008; JAMIESON, 2010; NEGRO, MUIR, 2011; REIS ET AL., 2003; 

HADDAD ET AL., 2008; NEWMAN ET AL., 2005; PELLAT, 2007) contribuíram para a 

definição conceitual ou operacional de mais de um indicador. 

 Aqueles que atendiam a questão norteadora deste estudo, a maioria (19) abordava o 

indicador continência. E, principalmente, com enfoque na percepção da qualidade de vida dos 

pacientes incontinentes com estudos qualitativos (RET ET AL., 2007; REIS ET AL. 2003; 

FELDENER ET AL., 2003; WANG, PALMER, 2010; HADDAD ET AL., 2008; NEWMAN 
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ET AL., 2005; PELLAT, 2007; ABREU ET AL., 2007; HONÓRIO, SANTOS, 2008, 

HALILOGLU, RIZK, 2010, CAETANO ET AL., 2007; BORBA, LELIS, BRÊTAS, 2008) e 

descritivos(FRADE ET AL., 2007; BARBOSA ET AL., 2009, SILVA, SANTOS, 2003; 

ARAÚJO ET, 2007; TAMANINI, 2004; TAMANINI, 2003). E 2 foram classificados em B 

2BC com estudo de observação de pacientes idosos frágeis incontinentes (VINSNES, 2007); e 

B1B (AL-SAMURRAI, 2007) com o ensaio clínico randomizado em pacientes idosos 

incontinentes asilados. 

Do total dos estudos, 6 (FERNANDES, COSTA, SARAIVA, 2007; STAMATIOU, 

2009; NEGRO, MUIR, 2011; NEWMAN ET AL., 2005; PELLAT, 2007; ENGSTRÖM ET 

AL., 2004) contribuíram a compreensão do indicador esvaziamento completo da bexiga. Estes 

estudos com nível de evidência C4 descreveram a retenção urinária como complicação do 

envelhecimento, da patologia ou condição cirúrgica subjacente (STAMATIOU, 2009; 

NEGRO, MUIR, 2011, ENGSTRÖM ET AL., 2004), dos anestésicos utilizados 

((FERNANDES, COSTA, SARAIVA, 2007). Nenhum deles contribuiu com intervenções 

para o favorecimento do esvaziamento vesical, sejam específicas da enfermagem ou de outros 

profissionais de saúde. 

O mesmo número de estudos (6) auxiliaram na compreensão do indicador partículas 

invisíveis. Em sua maioria (5) apresentaram-se como revisões integrativas (CHUN-LIANG 

ET AL., 2004; FOGAZZI, VERDESCA, GARIGALI, 2008; TIGHE, 2004; BARRAT, 2007; 

SRIVASTAVA, 2007),  abordando como avaliar e quais parâmetros considerados, e por isso 

o nível de evidência C4. Entretanto, 1 dos estudos consiste do tipo coorte não randomizado de 

correlação de urinálise e pacientes em uso de cateter vesical de demora (SCHWARTZ, 

BARONE, 2006). Não se observaram estudos específicos de pacientes cirúrgicos e quais 

condições clínicas podem alterar a concentração dessas partículas no processo de 

envelhecimento.  

Sobre o indicador odor, os estudos (MATHUR, FRACYK, 2006; STRUTHERS ET 

AL., 2003; FOGAZZI, VERDESCA, GARIGALI, 2008; BARRAT, 2007; MIDTHUN ET 

AL., 2004) apresentaram nível de evidência C4. Apresentaram aspectos descritivos de como o 

cheiro interfere na identificação precoce de complicações urinárias como infecção e 

cetoacidose, provocando alteração no pH. Aspectos subjetivos do odor ou escalas de 

mensuração que facilitem a padronização da avaliação não foram encontrados na literatura. 

Observou-se o sangue invisível em 4 publicações (FOGAZZI, VERDESCA, 

GARIGALI, 2008; MAZHARI, KIMMEL, 2002; TIGHE, 2004; TURNER, 2008) na urina, 

encontrou-se 4 artigos para cada. Com nível de evidência C4, trataram de parâmetros 
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laboratoriais de análise da hematúria, mas não trataram da aplicabilidade da observação como 

um dos métodos de avaliação. Além disso, mesmo sendo clinicamente observada em pós-

operatório, nenhum estudo abordou esta temática   

Com 2 estudos, observaram-se publicações com o indicador quantidade urinária 

(NEGRO, MUIR, 2011; CARMO ET AL., 2005) com nível de evidência C4. E, como 

temática, adotaram a descrição da avaliação da função renal do paciente idoso (CARMO ET 

AL., 2005) e a descrição de resultados e tratamentos de retenção urinária(NEGRO, MUIR, 

2011).  Observa-se a ausência de estudos específicos de pacientes idosos e de sua 

diferenciação nos parâmetros de avaliação. 

Identificou-se a transparência da urina também em 2 estudos (LOPES ET AL., 2005; 

FOGAZZI, VERDESCA, GARIGALI, 2008), com nível de evidência C4. Para tanto, 

revisaram o diagnóstico das infecções do trato urinário(LOPES ET AL., 2005) e as 

características investigadas na urinálise (FOGAZZI, VERDESCA, GARIGALI, 2008). 

Nenhuma publicação que envolvesse técnicas objetivas de avaliação da transparência, como a 

associação de partículas urinárias, não foram encontrados. 

O indicador dor ao urinar apresentou-se em 2 publicações (FLETCHER, 2005, 

HADDAD ET AL., 2005) com nível de evidência C4. Um deles apresenta uma descrição das 

principais anormalidades na eliminação urinária do idoso (FLETCHER, 2005) e o outro 

(HADDAD ET AL., 2005) faz uma comparação entre os diferentes tipos de incontinência 

urinária e associa a dor como um diferencial entre eles. Estudos com associação de clínicas 

urinárias como cálculo urinário ou intervenções não-farmacológicas não foram observadas. 

Observado em 2 artigos (REIS ET AL., 2003, JAMIESON, 2010), a noctúria também 

analisou-se o nível C4 de evidência. Em um deles (REIS ET AL., 2003) realizou uma 

descrição sobre a incontinência urinária no idoso, apontando a noctúria como uma das 

subdivisões da incontinência. O outro (JAMIESON, 2010) descreveu algumas disfunções 

urinárias com possibilidades de avaliação e controle de pacientes pós-trauma. Não se 

identificou na literatura analisada as condições que precipitam a noctúria, sua relação com as 

condições cirúrgicas e com o processo de envelhecimento. 

2 estudos contribuíram com as discussões sobre a ingestão de líquidos (OLIVEIRA, 

GUEDES, LIMA, 2010; GASPAR, 2011). Ambos com nível de evidência C4, tratam da 

descrição de diferentes modelos de controle hídrico de idosos asilados (GASPAR, 2011) a 

partir de cálculos de ingesta hídrica satisfatórias. Os modelos utilizam para este cálculo o peso 

do paciente, caloria consumida e a associação de ambos. O outro estudo refere a uma pesquisa 

qualitativa do controle do balanço hídrico por enfermeiros(OLIVEIRA, GUEDES, LIMA, 
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2010). Observou-se a ausência de resultados clínicos do uso de um ou outro dos modelos 

apresentados ou as variações no balanço hídrico com as especialidades cirúrgicas. 

 Como os indicadores menos encontrados na literatura para contribuir com a questão do 

estudo, apontam-se cor da urina, ardência ao urinar, hesitação urinária, e frequência urinária 

apresentam-se em 1 estudo cada e nível de evidência C4.  

 A cor da urina foi encontrada no estudo (FOGAZZI, VERDESCA, GARIGALI, 2008) 

que descrevia as principais características da urinálise. Evidenciou-se a lacuna das variações 

das cores de urina a partir do uso de medicamentos ou condições cirúrgicas específicas e 

ainda sua alteração com o processo de envelhecimento. 

 Identificou-se a hesitação e frequência urinária no estudo de revisão (JAMIESON, 

2010) das disfunções urinárias; e a ardência (MIDTHUN ET AL., 2004) com a descrição e 

revisão de infecção do trato urinário. Por compreenderem em variáveis que dependem de 

relato do paciente, ambos os indicadores carecem de escalas que visem a padronização e 

facilitação de análise clínica. Pontua-se ainda a necessidade de associação com as condições 

cirúrgicas e com o processo de envelhecimento. 

Os estudos anteriormente apontados sustentam as definições conceituais e os critérios 

de avaliação por meio das definições operacionais dos indicadores do resultado Eliminação 

Urinária da Classificação NOC, presentes a seguir.  

 

4.3 Definições conceituais e operacionais e do Resultado Eliminação Urinária da 

Classificação NOC. 

 

Como indicadores listados pela literatura do Resultado de Enfermagem Eliminação 

Urinária, apontam-se odor da urina, quantidade da urina, cor da urina, transparência da urina, 

ingestão de líquidos, esvaziamento completo da bexiga, partículas invisíveis na urina, sangue 

invisível na urina, dor ao urinar, ardência ao urinar, hesitação urinária, freqüência urinária, 

noctúria, e continência urinária. 

 

1. Odor na urina 

 

As variações do odor da urina apresentam relação com as variações no pH de acordo 

com a literatura (FOGAZZI, VERDESCA, GARIGALI, 2008; MIDTHUN ET AL. 2004, 

HINRICHSEN ET AL., 2009), de modo que quanto mais alcalina a urina, maior o 

comprometimento do paciente. 
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 A definição conceitual, os critérios e método de avaliação do indicador em questão, 

apresentam-se no Quadro 6.  

 

Quadro 6 – Definição conceitual, critérios e método de avaliação do indicador odor da 

urinado. MACCS/UFF. Niterói, 2012  

INDICADOR Critérios 

1 2 3 4 5 

Odor da urina  

Definição conceitual: cheiro da urina; 
quanto mais concentrada a urina, mais 

forte o odor. A alteração do odor pode 

ser provocada pela presença de ácidos 

voláteis pH. 

 

 
pH  

urinário 

 8-9 

 

 
pH 

urinário 

7,5 

 

 
pH  

urinário   

7 

 

 
pH  

urinário  

6,5 

 

 
pH  

urinário 

 5-6 

 

 

 

Definição operacional: 

Homem: Lavar as mãos, em seguida 

lavar o pênis, retraindo todo o prepúcio, 

enxaguar e secar com gaze estéril ou 

toalha bem limpa. 

Mulher: No momento da higiene e da 

coleta, manter os grandes lábios 
afastados. Lavar a região genital de 

frente para trás, enxaguar e secar, 

usando gaze estéril ou toalha bem 

limpa. Não usar duas vezes a mesma 

gaze. Nunca inverter este movimento; 

Colher preferencialmente a primeira 

urina da manhã ou dar um intervalo 

mínimo de 4 horas após a última 

micção; Iniciar a micção. Desprezar o 

primeiro jato da urina, sem interromper 

a micção, e recolher o jato médio, 
evitando encher o frasco até a tampa. 

Desprezar também o jato final. Fechar 

o frasco imediatamente; Após a coleta 

no prazo máximo de uma hora, realizar 

a leitura da fita reagente, com inserção 

da mesma no volume urinário coletado 

e espera de 2 minutos para a 

observação do pH no prazo máximo de 

uma hora, conforme o esquema: 

 
 

1 2 3 4 5 

Referências 

BARRAT, J. What do with patients with abnormal dipstick 

urinalysis. Medicine journal., v. 35, n.7,pp. 365-367, 2007. 

FOGAZZI, G.B.; VERDESCA, S.; GARIGALI, G. Urinalysis: 

core curriculum 2008. American jornal of kidney diseases, 

v.51, n6, pp.1052-1-67, 2008. 

HINRICHSEN, S.C.A. ET AL. Fatores associados à 

bacteriúria após sondagem vesical na cirurgia ginecológica. 

Revista da Associação de medicina, v.55, n.2, pp.181-7, 2009. 

MIDTHUN, S. J. ET AL. Urinary tract infections: does the 

smell really tell? Journal gerontological of nursing , v.30, n.6, 

p.4-9, 2004. 

STRTHERS, A. ET AL.. Parental reporting of smally urine 

and urinary tract infection.¸Arch Dis Child, v.88. n.3, 250-2, 

2003. 

MATHUR, S., FRACZK, L. Limitations of urinary pH 

monitoring in long-term catheter users. , British Journal of 

Nursing., v.15, n.8, pp.427-33, 2006. 

 

Referências complementares 

POTTER, P. A.; PERRY, A.G. Fundamentos de Enfermagem. 

7ed., Rio de Janeiro: Elsevier, 2009. 

 

 De acordo com a variação do equilíbrio ácido-básico da urina, o seu pH pode alterar a 

partir de tão baixo como 5,5 a a 8,0, segundo a análise da fita reagente, melhor explicada no 

indicador partículas na urina, e estratificados de níveis de 1 a 7 conforme a divisão disponível 

no Quadro 7. Se uma amostra de urina for alcalina pode indicar a presença de bactéria 
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produtoras de uréase que converse ureia em amônia, responsável pelo odor urinário 

(BARRAT, 2007; STRUTHERS, 2003; MATHUR, FRACZYK, 2006;). 

O odor fétido pode indicar presença de flora anaeróbia Escherichia coli um dos mais 

comuns patógenos responsáveis por infecções do trato urinário em idosos. Um odor frutado e 

adocicado, pode ocorrer a partir de corpos cetônicos, indicando diabetes mellitus, a fome, 

exercício, a desnutrição, vômitos ou diarreia (MIDTHUN ET AL., 2004). E com isso, 

observa-se o critério corpos cetônicos distribuídos em níveis de 1 a 5 como no Quadro 7. 

Entretanto, o mesmo também aparece no indicador partículas analisado a posteriori. 

 

2. Quantidade de urina 

 

A quantidade de urina pode apresentar significação clínica se diminuída no paciente 

em pós-operatório, por ser indicativo de retenção urinária, sendo esta em conjunto com o 

comprometimento dos indicadores frequência urinária e esvaziamento completo da bexiga. 

(NEGRO, MUIR, 2011).  

Apresenta-se sua definição conceitual, critérios de avaliação dos níveis e 1 a 5 e qual 

seu método no Quadro 7. 

 

Quadro 7 – Definição conceitual, critérios e método de avaliação do indicador quantidade de 

urina. MACCS/UFF. Niterói, 2012  
 

 

Indicador 
Critério 

1 2 3 4 5 

QUANTIDADE DE URINA: 

Definição conceitual: volume 

urinário/VU eliminado no período de 

24h. 

Volume 

urinário 
Inferior 

100ml/24
h 

Volume 

urinário 
entre 100ml 
e 400ml/24h 

Volume 

urinário 
entre  

400ml e 
1000ml/24h 

Volume 

urinário entre 
1000ml e 

1500ml/24h 

Volume 

urinário  
entre 

1500ml e 1600 
ml/24h 

Definição operacional: 
- Colocar a planilha de controle 

hídrico no leito do paciente; Registrar 

em impresso próprio da seguinte 

forma: * Líquidos ingeridos em 24 h; 

(ingesta oral e infusões); * Líquidos 

eliminados em 24h. (diurese e perdas 

com vômito, diarréia, líquidos de 

drenagem, em ml). 

OBSERVAÇÃO: Pacientes não-

sondados, solicitar aproximação do 

volume urinário ao próprio paciente.  

 
 

Referências 

BENARAB, M.C.B.S. ET AL.. Avaliação da função renal do idoso 

em duas horas. Revista brasileira de anestesiologia., v.55, 

n.3,pp.269-78,  2005. 

NEGRO, C.L.A., MUIR, G.H. Chronic urinary retention in men; 

how we define it, and how does it affect treatment outcomes. Biju 

international, v.10, n.11, p.1-3, 2011. 

 

Referências complementares 

POTTER, P. A.; PERRY, A.G. Fundamentos de Enfermagem. 

7ed., Rio de Janeiro: Elsevier, 2009. 
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 Como método de avaliação da quantidade de urina no paciente, o balanço hídrico pode 

contribuir com a avaliação da quantidade de urina no paciente. Com valores que variam de 

100ml a 1600 ml de urina eliminada em 24 horas conforme estabelecido no Quadro 8, torna-

se possível a mensuração do volume urinário diário do paciente (NEGRO, MUIR, 2004; 

BENARAB, 2005). E este critério fornece um dos principais critérios de função renal para o 

paciente em pós-operatório e observação de algumas complicações, como retenção urinária. 

  

3. Cor da urina 

 

A cor da urina pode ser usualmente mais concentrada pela manhã ou na presença de 

déficits de líquido (FOGAZZI, VERDESCA, GARIGALI, 2008) e refletir em 

comprometimento renal. 

O Quadro 8 apresenta a definição conceitual, os critérios e método de avaliação dos 

níveis de 1 a 5 apontados pela literatura. 

 

Quadro 8 – Definição conceitual, critérios e método de avaliação do indicador cor de urina 

do. MACCS/UFF. Niterói, 2012 

 

Indicador Critério 

1 2 3 4 5 
COR DA URINA:  

Definição conceitual: coloração da urina; quando 

normal, varia de cor pálida ao âmbar, dependendo de sua 

concentração 

 

 

 
 

Amarelo 
âmbar 

 
 

Amarelo 
escuro 

 
 

Amarelo 
ouro 

 
 

Amarelo 
claro 

 
 

Amarelo 
citrino 

 

 

Definição operacional: 

Homem: Lavar as mãos, em seguida lavar o pênis, 

retraindo todo o prepúcio, enxaguar e secar com gaze 

estéril ou toalha bem limpa. 

Mulher: No momento da higiene e da coleta, manter os 

grandes lábios afastados. Lavar a região genital de frente 

para trás, enxaguar e secar, usando gaze estéril ou toalha 

bem limpa. Não usar duas vezes a mesma gaze. Nunca 
inverter este movimento; Colher preferencialmente a 

primeira urina da manhã ou dar um intervalo mínimo de 

4 horas após a última micção; Iniciar a micção. 

Desprezar o primeiro jato da urina, sem interromper a 

micção, e recolher o jato médio, evitando encher o 

frasco até a tampa. Desprezar também o jato final. 

Fechar o frasco imediatamente; Após a coleta, observar 

a coloração urinária, conforme o esquema: 

 

 
1 2 3 4 5 

Referências 

FOGAZZI, G.B.; VERDESCA, S.; GARIGALI, G. 

Urinalysis: core curriculum 2008. American jornal of 

kidney diseases, v.51, n6, pp.1052-1-67, 2008. 

 

Referências complementares 

POTTER, P. A.; PERRY, A.G. Fundamentos de 

Enfermagem. 7ed., Rio de Janeiro: Elsevier, 2009. 
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 A observação representa o método de avaliação da cor urinária pelos diferentes tons de 

amarelo conforme listados no Quadro 8. 

A pesquisa ainda aponta que condições patológicas como hematúria macroscópica, 

hemoglobinúria, mioglobinúria, icterícia, ácido úrico cristalúria, medicações como a 

rifampicina e fenitoína e alimentos podem alterar a coloração amarela da urina. Não se 

identificou estudos que estagiassem cores de urina diferente do amarelo, como alaranjada, 

azul e esverdeada (FOGAZZI, VERDESCA, GARIGALI, 2008). 

  

4. Transparência da urina 

 

A transparência da urina pode apresentar variações devido a  turvação como resultado 

de bactérias e leucócitos (piúria) (FOGAZZI, VERDESCA, GARIGALI, 2008) e sugerir um 

quadro de infecção urinária ou genital (LOPES, 2005). 

A representação deste indicador pode ser observada no Quadro 9 com sua definição 

conceitual, critério e método de avaliação. 

 

Quadro 9 – Definição conceitual, critérios e método de avaliação do indicador transparência 

da urina. MACCS/UFF. Niterói, 2012  

 

Indicador Critério 

1 2 3 4 5 

TRANSPARÊNCIA DA URINA: 
Definição conceitual: claridade; limpidez da 

urina. 

 
Leitosa 

 
Muito 

turva 

 
Turva 

 
Ligeiramente 

turva 

 
Límpido 

(transparente) 

Definição operacional: 

Homem: Lavar as mãos, em seguida lavar o 

pênis, retraindo todo o prepúcio, enxaguar e 

secar com gaze estéril ou toalha bem limpa. 

Mulher: No momento da higiene e da coleta, 

manter os grandes lábios afastados. Lavar a 

região genital de frente para trás, enxaguar e 

secar, usando gaze estéril ou toalha bem 

limpa. Não usar duas vezes a mesma gaze. 

Nunca inverter este movimento; Colher 
preferencialmente a primeira urina da manhã 

ou dar um intervalo mínimo de 4 horas após 

a última micção; Iniciar a micção. Desprezar 

o primeiro jato da urina, sem interromper a 

micção, e recolher o jato médio, evitando 

encher o frasco até a tampa. Desprezar 

também o jato final. Fechar o frasco 

imediatamente; Após a coleta, observar a 

transparência da urinária. 

Referências 

FOGAZZI, G.B.; VERDESCA, S.; GARIGALI, G. 

Urinalysis: core curriculum 2008. American jornal of 

kidney diseases, v.51, n6, pp.1052-1-67, 2008. 

LOPES, H. V. Diagnóstico das infecções do trato urinário. 

Revista Associação Médica Brasileira. , v.51, n.6, pp.301-12, 

2005. 

 

Referências complementares 

POTTER, P. A.; PERRY, A.G. Fundamentos de 

Enfermagem. 7ed., Rio de Janeiro: Elsevier, 2009. 
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Como avaliação, a observação do enfermeiro pode ser utilizada diariamente para a 

inspeção da urina do paciente. A respeito do grau de turvação da urina, pode ser 

comprometido pelo aumento de partículas, o outro descritor do resultado de eliminação 

urinária presente na NOC e ainda por secreções genitais. Entretanto, os parâmetros 

observacionais, presentes no Quadro 10, não se alteram (FOGAZZI, VERDESCA, 

GARIGALI, 2008). 

   

5. Ingestão de líquidos 

 

Para Gaspar (2011), a ingestão adequada de líquidos pode alterar por condições 

relacionadas ao seu aumento ou diminuição. E ambiente hospitalar pode ser responsável por 

essa modificação devido a alteração da rotina de ingesta hídrica do paciente. Associando 

ainda ao paciente cirúrgico, o período de restrição de ingesta hídrica devido ao período pré e 

pós-operatório também podem alterar a avaliação. 

No Quadro 10 apresenta-se o indicador em questão com sua definição conceitual, 

critérios e método de avaliação. 

 

Quadro 10 – Definição conceitual, critérios e método de avaliação do indicador ingestão de 

líquidos do Resultado de Enfermagem Eliminação Urinária no idoso em pós-operatório. 

MACCS/UFF. Niterói, 2012  

 

Indicador Critério 

1 2 3 4 5 

INGESTÃO DE 
LÍQUIDOS: Definição 

conceitual: Hidratação; 

ingesta de líquido diária 

média do cliente. 

 
Inferior a 500ml/dia 

 
500ml a 

800ml/dia 

 
800ml a 

1l/dia 

 
1l a 

1,5l/dia 

 
1,5 a 

2l/dia 

 

Definição operacional: 

- Colocar a planilha de 

controle hídrico no leito do 

paciente; Registrar em 

impresso próprio da 

seguinte forma: * Líquidos 

ingeridos em 24 h; (ingesta 

oral e infusões); * Líquidos 
eliminados em 24h. (diurese 

e perdas com vômito, 

diarréia, líquidos de 

drenagem, em ml).  

 

Referência 

GASPAR, P.M. Comparison of four standards for determining adequate 

water intake of nursing home residents.  Research and theory for nursing 

practice: an international journal., v. 25, n.1, pp.11-22, 2011. 

OLIVEIRA, S. K. P.; GUEDES, M. C.; LIMA, F. E.T. Balanço hídrico na 

prática clínica de enfermagem em unidade coronariana. Rev. Rene, v. 11, n. 

2, p. 1-212, 2010. 

Referências complementares 

POTTER, P. A.; PERRY, A.G. Fundamentos de Enfermagem. 7ed., Rio de 

Janeiro: Elsevier, 2009. 
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Métodos como balanço hídrico podem ser utilizados para avaliar a ingestão do 

paciente. O enfermeiro pode realizar avaliação precisa do equilíbrio hídrico, a fim de 

descobrir possíveis alterações, facilitando a antecipação dos cuidados de enfermagem que 

possam ser necessários (OLIVEIRA, 2010).  

Para tanto, o balanço hídrico pode auxiliar na avaliação de mecanismos de adaptação. 

A entrada e eliminação de água, sua distribuição no organismo e da regulação das funções 

renais e pulmonares, inerentes para a identificação precoce de complicações no pós-

operatórias podem ser investigadas (GASPAR, 2011).  

Em condições saudáveis, a totalidade de líquidos corporais e a concentração dos 

eletrólitos e minerais permanecem relativamente constantes. Contudo, continuamente, há uma 

troca de líquidos e solutos com o ambiente externo e entre os diferentes compartimentos do 

corpo. Assim, a ingestão de líquidos é equilibrada pela eliminação dos mesmos, evitando o 

aumento ou diminuição da quantidade de líquido no organismo. Desse modo, o registro 

adequado dessa equação pode auxiliar a tomada de decisões terapêuticas e assistenciais 

(OLIVEIRA, GUEDES, LIMA, 2010). 

O balanço hídrico pode favorecer o controle e avaliação da ingesta hídrica. Para isso, a 

literatura aponta como parâmetros considerados adequados de 1,5l a 2,0l por dia, enquanto 

inferiores a 1,5l níveis podem indicar risco de complicações. 

 

6. Esvaziamento completo da Bexiga 

 

Na Classificação NOC 2010, de acordo com Moorhead (2010), a nomenclatura deste 

indicador remete ao esvaziamento incompleto da bexiga. Devido a necessidade de busca por 

resultados positivos (LUNNEY, 2010) anteriormente descrita, sugere-se a alteração para 

esvaziamento completo da bexiga.  

Como problema evidenciado quando alterado este indicador, torna-se possível a 

evidenciação de retenção urinária do paciente, em associação com os indicadores quantidade 

urinária e frequência urinária (FERNANDES, COSTA, SARAIVA, 2007; PELLAT, 2007; 

STAMATIOU, 2009; ENGSTROM, 2004; NEGRO, MUIR, 2011). E ainda pode consistir em 

riscos maiores no paciente idoso, como de infecção urinária pela proliferação de 

microrganismos em região residual (NEWMAN, GAINES, 2005). 

O indicador esvaziamento completo da bexiga pode ser observado no Quadro 11 com 

sua definição, critérios e método de avaliação. 
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Quadro 11 – Definição conceitual, critérios e método de avaliação do indicador esvaziamento 

completo da bexiga. MACCS/UFF. Niterói, 2012  

Indicador Critério 

1 2 3 4 5 

ESVAZIAMENTO COMPLETO 

DA BEXIGA: 

Definição conceitual: 

Bexiga não dolorosa e palpável 

depois do esvaziamento da bexiga 

 

Volume 

urinário 

residual 

superior a 
200 ml 

 

Volume 

urinário 

residual 

entre 
150ml e 

200ml 

 

Volume 

urinário 

residual 

entre 
150ml e 

100ml 

 

Volume 

urinário 

residual 

entre 
100ml e 

50ml 

 

Volume 

urinário 

residual 

inferior a 50ml 
 

 

 

Definição operacional: 

- Colocar o paciente em posição 

dorsal no leito após a micção; 

- Realizar palpação em região supra-

púbica e em caso de rigidez, realizar 

sondagem de alívio e mensurar o 

volume residual: - biombo e foco de 

luz; colocar o paciente em posição 

(mulher: ginecológica; homem: 
pernas estendidas); 

- lavar as mãos; 

- abrir o pacote de sondagem 

(cateterismo vesical) no sentido 

diagonal, colocando uma das pontas 

sob a região glútea (se paciente 

abitado, abrir em mesa auxiliar); 

colocar PVPI na cuba redonda, que 

contém as bolas de algodão; 

abrir a sonda e a gaze; 

colocar xylocaína na gaze; 

calçar as luvas; 
lubrificar 5 cm da sonda; 

fazer a anti-sepsia: 

se mulher: duas bolas de algodão 

entre a vulva e os grandes lábios, 

duas bolas de algodão entre os 

pequenos lábios, uma bola de 

algodão no meato urinário; se 

homem: afastar o prepúcio e expor a 

glande, fazer antissepsia em 

movimentos circular ou, do meato 

em direção a glande, elevar o pênis 
perpendicularmente ao corpo do 

paciente,  coletar e mensurar o 

volume residual. 

Medida não invasiva: estimular o 

paciente a micção; colocar o paciente 

na posição dorsal; realizar antissepsia 

simples na região abdominal; 

posicionar o aparelho de 

ultrassonografia na região 

suprabúbica; realizar a mensuração 

do volume residual. 

Referências 

ENGSTROM, G. ET AL.. Prevalence of distress and symptom 

severity from the lower urinary tract in men: a population-bases 

study with the DAN-PSS questionnaire. Fam. Practice., v.21, n.6, 

pp. 617-22, 2004. 

FERNANDES, M.C.B.C.; COSTA, V.V.; SARAIVA, R.A. Retenção 

urinária pós-operatória: avaliação de pacientes em uso de 

analgesia com opióides. Revista latino-americana. ,v.15, n.2.; pp.318-

22, 2007. 

JAMIESON, K. Urinary dysfuntion: assessment and management 

in stroke pacitents. Nursing standart, v. 25, n.3, p. 49-55, 2005. 

NEGRO, C.L.A., MUIR, G.H. Chronic urinary retention in men; 

how we define it, and how does it affect treatment outcomes. Biju 

international, v.10, n.11, p.1-3, 2011. 

NEWMAN, D.K.; GAINES, Y.; SNARE, E. Inovation in bladder 

assessment: use of technology in extended care. , Journal of 

gerontological nursing, v.31, n.12, pp.33-41, 2005. 

PELLAT, G.C. Urinary elimination: part 2 - retention, incontinence 

e catheterization, British journal of nursing., v.16, n.8, pp.480-5, 

2007. 

Referências complementares 

JACOB, W; GORZONI, M.L. Geriatria e gerontologia: o que todos 

devem saber. s.ed, São Paulo: Ed Roca, 2008. 
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Devido a esta relação direta entre o esvaziamento completo da bexiga e retenção 

urinária e principalmente pelos mesmos critérios (JAMIESON, 2010, NEWMAN, GAINES, 

2005) de avaliação apontados pela literatura, sugere-se a retirada do indicador retenção 

urinária. 

Como critérios para avaliação do indicador esvaziamento completo, podem-se utilizar 

métodos de mensuração deste volume residual pós-eliminação urinária. O principal deles 

consiste na utilização de um aparelho de ultrassonografia como medida não invasiva 

(NEWMAN, GAINES, 2005). Entretanto, devido ao custo elevado da tecnologia 

compromete-se o uso da mesma no estudo. 

Outra forma trata-se da sondagem vesical após a micção do paciente para a retirada do 

volume residual, seja com técnica invasiva pelo uso de sondagem de alívio ou não-invasiva 

pelo uso de aparelho de ultrassonografia. Para tanto, como critérios de medida deste a 

literatura indica que volume residual pode ser medido mais de 20 minutos após a eliminação 

urinária pelo aumento do risco de falsos positivos para retenção urinária. O considerado 

normal fica em valores iguais ou inferiores a 50ml, sendo os de atenção até 100 ml 

(NEWMAN, GAINES, 2005). Os demais valores para estadiamento deste volume, 

apresentaram-se no Quadro 11.  

 

7. Partículas na urina 

 

Na Classificação NOC, Moorhead (2010), não apresenta a diferenciação entre as 

partículas. Entretanto, sugere-se essa modificação devido a presença de parâmetros 

diferenciados dependendo da clínica que o paciente apresente. Pode refere a densidade, ou 

seja, a osmolaridade reflete a concentração urinária de solutos (TIGHE, 2004; BARRAT, 

2007; SRISVASTAVA ET AL., 2007; FOGAZZI, VERDESCA, GARIGALI, 2008). 

A literatura aponta que um dos testes possíveis para controlar o aumento e diminuição 

dessas partículas na urina podem ser realizados pela enfermagem. Trata-se do teste de 

―dipstick‖, conhecido como fita reagente, o qual consiste na leitura realizada pela alteração 

das cores presentes na fita com o aumento ou diminuição dessas partículas (BARRAT, 2007).  

As partículas na urina podem ser identificadas como o indicador presente no Quadro 

12 com sua definição conceitual, critérios e método de avaliação. 
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 Quadro 12 – Definição conceitual, critérios e método de avaliação do indicador visíveis na 

urina. MACCS/UFF. Niterói, 2012. 

 

 

 

 

 

INDICADOR Critérios 

 1 2 3 4 5 

PARTÍCULAS  NA URINA: 
Definição conceitual: substâncias 
presentes na urina: glicose, cetona, 
urobilinogênio e leucócitos. Reflete 

a densidade, ou seja, a 
osmolaridade reflete a concentração 
urinária de solutos. 

Leucócito 

1 2 3 4 5 
 

Alto  
500 +++ 

Moderado  
125 +++ 

Baixo 70+ Traços 15+ 
                 

Negativo 

Nitrato 

1 2 3 
 

+  +  Negativo 

Urobilinogênio 

1 2 3 4 5 6 
 

Alto12(200
) ++++ 

Alto8(140)
+++ 

Moderado 
4(70)++ 

Baixo 2(35)+ 0,2(35) 

Proteína 

1 2 3 4 5 6 
 

Alto  
2000 
(20)++++ 

Alto 300 
(3,0)+++ 

Moderado 
100(1,0) 

Baixo 30(0,3) Negativo 

Densidade 

1 2 3 4 5 6 7 
 

1.030 
1.025 

1.020 1.015 1.010 1.000-
1.005 

Corpos cetônicos 

1 2 3 4 5 6 
 

160(16)+++
+ 

Alto(80)+
++ 

Moderado 
4,0(4,0) 

Baixo(15)+ 
Traços5 
(0,5)+ 

Negativo 

Bilirrubina 

1 2 3 4 
 

Alto 

4(70)++++ 

Moderado 

2(35) 

 Baixo 1(17)+ Negativo 

Glucogênio 

1 2 3 4 5 6 
 

Alto 
>2000(>11
0) 

Alto 
1000(60)+
++ 

Moderado 
500(30)++ 

Baixo 
250(15)+ 
Traços 100(5) 

Negativo 

Definição operacional: 

Homem: Lavar as mãos, em seguida 
lavar o pênis, retraindo todo o 
prepúcio, enxaguar e secar com 
gaze estéril ou toalha bem limpa. 
Mulher: No momento da higiene e 
da coleta, manter os grandes lábios 
afastados. Lavar a região genital de 
frente para trás, enxaguar e secar, 

usando gaze estéril ou toalha bem 
limpa. Não usar duas vezes a 
mesma gaze. Nunca inverter este 
movimento; Colher 
preferencialmente a primeira urina 
da manhã ou dar um intervalo 
mínimo de 4 horas após a última 
micção; Iniciar a micção. Desprezar 
o primeiro jato da urina, sem 

interromper a micção, e recolher o 
jato médio, evitando encher o frasco 
até a tampa. Desprezar também o 
jato final. Fechar o frasco 
imediatamente; Após a coleta no 
prazo máximo de uma hora, realizar 
a leitura da fita reagente, com 
inserção da mesma no volume 

urinário coletado e espera de 2 
minutos para a observação dos 
parâmetros no prazo, conforme o 
esquema ao lado: 
 

Referências  
BARRAT, J. What do with patients with abnormal dipstick urinalysis. Medicine journal., v. 35, 

n.7,pp. 365-367, 2007. 

FOGAZZI, G.B.; VERDESCA, S.; GARIGALI, G. Urinalysis: core curriculum 2008. American 

jornal of kidney diseases, v.51, n6, pp.1052-1-67, 2008. 

MAZHARI, R.; KIMMEL, P.L. Hematuria: an algorithmic approach to finding the cause. 

Cleveland clinic journal of medicine. , v. 69, n.11, 872-884, 2002. 

SCHWARTZ, D.S.; BARONE, J. E. Correlation of urinalysis and dipstick results with catheter-

associated urinary tract infections in surgical ICU patients. , v.32, n.17, pp.1797-1801, 2006. 

SRIVASTAVA, T. ET AL.. Essentials of laboratory medicine for the nephrology clinician. 

Pediatric Nephrol, . v.22, n.17, pp.170-82, 2007. 

TIGHE, P. Quality in dipstick urinalysis. Accred. Qual. Assur. , v.10, n.2, pp.52-4, 2004. 

 
 
Referências complementares 
POTTER, P. A.; PERRY, A.G. Fundamentos de Enfermagem. 7ed., Rio de Janeiro: Elsevier, 

2009. 
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Os leucócitos, por exemplo, fazem parte do grupo de partículas, principalmente os 

neutrófilos, e podem sugerir infecção no trato urinário. Caso ausente e não haja outro sinal ou 

sintoma de infecção como febre a investigação adicional não é necessária e se exclui o risco 

de infecção (BARRAT, 2007).  

Os nitratos também podem sugerir presença de infecção. Grupos específicos de 

bactérias, particularmente bactérias gram-negativas como a como Escherichia coli, geram 

nitratos e quando em quantidade significativa podem ser detectados por testes urinários 

(FOGAZZI, VERDESCA, GARIGALI, 2008) .Nem todas as bactérias produzem nitratos e, 

portanto, sua ausência não exclui uma infecção do trato urinário sem exame adicional.  

Já a glicose e cetonas podem indicar complicações no paciente diabético mellitus e ou 

servir de controle da mesma. Glicosúria pode ser anormal e mais testes devem ser realizados 

para estabelecer um diagnóstico de diabetes mellitus. Cetonúria pode estar associada com 

diabetes mellitus ou alguma forma de privação calórica (anorexia, vômitos prolongados, 

diarréia, fome, febre).  

O urobilinogênio pode aumentar na forma de bilirrubina conjugada na corrente 

sanguínea como em obstrução intra ou extra-hepática biliar. (FOGAZZA, VERDESCA, 

GARIGALI, 2008). Do mesmo modo, a excreção urinária de urobilinogênio aumenta em 

doenças do fígado, onde há uma redução na remoção de urobilinogênio reabsorvido na 

circulação porta. A excreção do urobilinogênio urinário ainda pode também aumentar quando 

há destruição significativa de glóbulos vermelhos (anemia hemolítica por exemplo, e malária) 

(BARRAT, 2007). 

As proteínas também podem ser consideradas como dos capazes de sugerir doença 

renal no paciente (FOGAZZA, VERDESCA, GARIGALI, 2008). Uma vez que a membrana 

basal glomerular é fisiologicamente impermeável à albumina, uma razão de aumento da 

albumina urinária pode ser um diagnóstico de doença glomerular. A glomerulonefrite ou (tais 

como nefrite) ou glomerulopatia (tais como nefropatia membranosa) (MAZHARI, KIMMEL, 

2002). 

 Além disso, a fita reagente ainda pode avaliar o pH urinário, presença de células, 

importantes para a mensuração dos indicadores odor e sangue na urina, respectivamente, e a 

densidade. Esta pode ser utilizada também na leitura na investigação das partículas, já que 

consiste número e peso de partículas dissolvidas (SRIVASTAVA ET AL., 2007). Desta 

forma, quanto maior a densidade, maior o peso e ou quantidade de partículas. 
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8. Retenção urinária 

 

O indicador retenção urinária pode apresentar alteração no idoso devido a alterações 

do processo de envelhecimento como o enfraquecimento da musculatura abdominal ou 

medicações que reduzem a peristalse como os anestésicos. A relação desta complicação pode 

estar no uso de drogas, anticolinérgicas ou analgésicas, tipo de cirurgia, terapia intravenosa, 

posição e perda da privacidade do paciente durante a micção. (FERNANDES, COSTA, 

SARAIVA, 2007). A idade avançada e o uso de analgesia controlada pelo paciente são fatores 

que aumentam a probabilidade de retenção urinária. 

A definição conceitual, operacional e critérios de avaliação podem ser identificados no 

Quadro 13. 

 

Quadro 13 – Definição conceitual, critérios e método de avaliação do indicador retenção 

urinária. MACCS/UFF. Niterói, 2012 

Indicador Critério 

1 2 3 4 5 

RETENÇÃO URINÁRIA: 

Definição conceitual: 

Esvaziamento incompleto da bexiga; 

inabilidade ou falha no esvaziamento 
completo vesical. 

 

Volume 

urinário 

residual 
superior a 

200 ml 

 

Volume 

urinário 

residual 
entre 

150ml e 

200ml 

 

Volume 

urinário 

residual 
entre 

150ml e 

100ml 

 

Volume 

urinário 

residual 
entre 

100ml e 

50ml 

 

Volume 

urinário 

residual 
inferior a 

50ml 

 

 

 

 

Volume 

urinário 

Inferior 

100ml/24h 

 

Volume 

urinário 

entre 

100ml e 

400ml/24h 

 

Volume 

urinário 

entre  

400ml e 

1000ml/24

h 

 

Volume 

urinário 

entre 

1000ml e 

1500ml/24

h 

 

Volume 

urinário  

entre 

1500ml e 

1600 

ml/24h 

2 
 ou menos 

micções 

em 24h; 

Acima de 

8  micções 

em 24h 

3  micções 
em 24h 

4  
 micções 

em 24h 

5 
micções 

em 24h 

6 a 8 
micções/24

h 

 

 

Definição operacional: 

- Colocar o paciente em posição 

dorsal no leito após a micção; 

- Realizar palpação em região supra-

púbica e em caso de rigidez, realizar 

sondagem de alívio e mensurar o 

volume residual: - biombo e foco de 
luz; colocar o paciente em posição 

(mulher: ginecológica; homem: 

Referências 

ENGSTROM, G. ET AL.. Prevalence of distress and symptom 

severity from the lower urinary tract in men: a population-

bases study with the DAN-PSS questionnaire. Fam. Practice., 

v.21, n.6, pp. 617-22, 2004. 

FERNANDES, M.C.B.C.; COSTA, V.V.; SARAIVA, R.A. 
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pernas estendidas); 

- lavar as mãos; 

- abrir o pacote de sondagem 

(cateterismo vesical) no sentido 

diagonal, colocando uma das pontas 

sob a região glútea (se paciente 

abitado, abrir em mesa auxiliar); 

colocar PVPI na cuba redonda, que 

contém as bolas de algodão; 

abrir a sonda e a gaze; 

colocar xylocaína na gaze; 
calçar as luvas; 

lubrificar 5 cm da sonda; 

fazer a anti-sepsia: 

se mulher: duas bolas de algodão 

entre a vulva e os grandes lábios, 

duas bolas de algodão entre os 

pequenos lábios, uma bola de 

algodão no meato urinário; se 

homem: afastar o prepúcio e expor a 

glande, fazer antissepsia em 

movimentos circular ou, do meato 

em direção a glande, elevar o pênis 
perpendicularmente ao corpo do 

paciente,  coletar e mensurar o 

volume residual. 

Medida não invasiva: estimular o 

paciente a micção; colocar o paciente 

na posição dorsal; realizar antissepsia 

simples na região abdominal; 

posicionar o aparelho de 

ultrassonografia na região 

suprabúbica; realizar a mensuração 

do volume residual 

Retenção urinária pós-operatória: avaliação de pacientes em 

uso de analgesia com opióides. Revista latino-americana. ,v.15, 

n.2.; pp.318-22, 2007. 

JAMIESON, K. Urinary dysfuntion: assessment and 

management in stroke pacitents. Nursing standart, v. 25, n.3, p. 

49-55, 2005. 

NEGRO, C.L.A., MUIR, G.H. Chronic urinary retention in men; 

how we define it, and how does it affect treatment outcomes. 

Biju international, v.10, n.11, p.1-3, 2011. 

NEWMAN, D.K.; GAINES, Y.; SNARE, E. Inovation in bladder 

assessment: use of technology in extended care. , Journal of 

gerontological nursing, v.31, n.12, pp.33-41, 2005. 

WAREING, M. Urinary retention: issues of management and 

care. Emergency nurse,vol. 11, n.8, 2004. 

 

Referências complementares 

JACOB, W; GORZONI, M.L. Geriatria e gerontologia: o que 

todos devem saber. s.ed, São Paulo: Ed Roca, 2008. 

POTTER, P. A.; PERRY, A.G. Fundamentos de Enfermagem. 

7ed., Rio de Janeiro: Elsevier, 2009. 

 

 

 A literatura pontua a retenção urinária como sinônimo de esvaziamento completo da 

bexiga, outro indicador do resultado em questão (WAREING, 2004). Por sugerir um quadro 

de complicação observado no paciente em pós-operatório e por apresentar critérios clínicos 

diferenciados, defende-se sua presença destacada na avaliação. 

 Além disso, seus critérios de avaliação sugeridos pela literatura apresentam a 

associação da avaliação dos indicadores quantidade de urina, esvaziamento completo da 

bexiga e frequência urinária (FERNANDES, COSTA, SARAIVA, 2007; PELLAT, 2007; 

STAMATIOU, 2009; ENGSTROM, 2004; NEGRO, MUIR, 2011). Com isso, os mesmos 

parâmetros utilizados nos indicadores em separado contribuem na avaliação de retenção 

urinária. 

 Portanto, por apresentar associação de indicadores observados na prática; pela 

presença em estudos como uma complicação com potenciais de morbimortalidade no paciente 

(FERNANDES, COSTA, SARAIVA, 2007; NEGRO, MUIR, 2011. NEWMAN, GAINES; 
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SNARE, WAREING, 2004.); defende-se a retenção um resultado de enfermagem em 

separado na classificação NOC, além de um indicador de Eliminação urinária. 

 

9. Sangue na urina 

 

A necessidade de observação do sangue na urina pode estar no controle de 

complicações como a perfuração de órgãos intra-abdominais (TURNER, 2008; MAZHARI, 

KIMMEL, 2002).  

O indicador pode ser identificado no Quadro 14 com sua definição conceitual, critérios 

e método de avaliação. 

 

Quadro 14 – Definição conceitual, critérios e método de avaliação do indicador sangue na 

urina. MACCS/UFF. Niterói, 2012  

 

Indicador Critério 

1 2 3 4 5 

SANGUE VISÍVEL NA URINA: 

Definição conceitual: Hematúria; definida 

como mais de 5 células por campo no 

sedimento urinário. 

 

Alto 200+++ 

Não lisados 

 

 

Moderado  

80++ 

 

Baixo 

 +25 

 

Traços  

+-10 

 

Negativo 

Definição operacional: 
Homem: Lavar as mãos, em seguida lavar o 

pênis, retraindo todo o prepúcio, enxaguar e 

secar com gaze estéril ou toalha bem limpa. 

Mulher: No momento da higiene e da coleta, 

manter os grandes lábios afastados. Lavar a 

região genital de frente para trás, enxaguar e 

secar, usando gaze estéril ou toalha bem 

limpa. Não usar duas vezes a mesma gaze. 

Nunca inverter este movimento; Colher 

preferencialmente a primeira urina da 

manhã ou dar um intervalo mínimo de 4 
horas após a última micção; Iniciar a 

micção. Desprezar o primeiro jato da urina, 

sem interromper a micção, e recolher o jato 

médio, evitando encher o frasco até a tampa. 

Desprezar também o jato final. Fechar o 

frasco imediatamente; Após a coleta no 

prazo máximo de uma hora, realizar a 

leitura da fita reagente, com inserção da 

mesma no volume urinário coletado e espera 

de 2 minutos para a observação do 

parâmetro sangue na urina, conforme 

esquema: 
 

1 2 3 4 5 
 

Referências da revisão integrativa 

FOGAZZI, G.B.; VERDESCA, S.; GARIGALI, G. Urinalysis: core 

curriculum 2008. American jornal of kidney diseases, v.51, n6, 

pp.1052-1-67, 2008. 

MAZHARI, R.; KIMMEL, P.L. Hematuria: an algorithmic 

approach to finding the cause. Cleveland clinic journal of medicine. 

, v. 69, n.11, 872-884, 2002. 

TIGHE, P. Quality in dipstick urinalysis. Accred. Qual. Assur. , 

v.10, n.2, pp.52-4, 2004. 

TURNER, B. Haematuria: causes and management. Nursing 

standart. , v.23, n.1, p.50-56, 2008. 

 

Referências complementares 

ELIOPOULOS, C. Enfermagem gerontológica. 6.ed. Porto Alegre: 

Artmed, 2010. 

POTTER, P. A.; PERRY, A.G. Fundamentos de Enfermagem. 7ed., 

Rio de Janeiro: Elsevier, 2009. 

SMELTZER, S. C. BARE, B. G. Tratado de enfermagem médico-

cirúrgica. 10 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2009 
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 Pode ser detectada também pelo teste de ―dipstick‖ anteriormente descrito pelo qual a 

fita reagente apresenta colocação diferenciada, conforme o esquema no Quadro 14 na 

presença de elevado número de eritrócitos ou por lise de eritrócitos (TURNER, 2008; 

MAZHARI, KIMMEL, 2002; FOGAZZI; VERDESCA; GARIGALI, 2008).  

Isto também pode ocorrer no repouso ou devido ao pH alcalino e / ou densidade 

relativamente baixa. A detecção de hemoglobina apresenta de 95% a 100% de sensibilidade e 

65% a 93% de especificidade (FOGAZZI; VERDESCA; GARIGALI, 2008).   

 Como principais causas de aparecimento de hematúria, pontua-se neoplasias e litíase 

no trato urinário, hipertrofia prostática benigna ou ainda retenção urinária. Nesses casos, a 

proteína na urina também pode aumentar na excreção urinária (MAZHARI, KIMMEL, 2002). 

Algumas condições não-clínicas também podem causar hematúria, tais como o exercício 

vigoroso, devido a lise de células musculares e não representar quadro de doença (TURNER, 

2008). 

 Há ainda alguns pontos mais específicos ao paciente cirúrgico, como uso de 

analgésicos, anticoagulantes, complicações vasculares pós-operatórias (trombose venosa 

profunda, por exemplo), hipercalciúria(pela hipertermia maligna). E esses podem aumentar o 

risco do paciente apresentar sangue na urina ( MAZHARI, KIMMEL, 2002). 

  

10. Dor ao urinar 

 

O indicador dor ao urinar pode apresentar alterações no pós-operatório devido a 

mediadores inflamatórios liberados na terapêutica cirúrgica(SMELTZER, BARE, 2009), se 

referente a cirurgia urológica, ou sugerir alterações clínicas como cálculo vesical e infecção 

urinária.  

A apresentação da sua definição conceitual, critérios e método de avaliação do 

indicador podem ser observadas no Quadro 15 a seguir. 
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Quadro 15 – Definição conceitual, critérios e método de avaliação do indicador dor ao 

urinar. MACCS/UFF. Niterói, 2012  

Indicador Critério 

1 2 3 4 5 

DOR AO URINAR: 

Definição conceitual: disúria; 

micção dolorosa ou difícil 

10 

na Escala 

Verbal de 

dor 

7 a 9 

na Escala 

Verbal de 

dor 

4-6 

na Escala 

Verbal de 

dor 

1-3 

na Escala 

Verbal de 

dor 

0 

na Escala 

de dor 

 

Definição operacional: 

- Estimular a micção do paciente. 
Após, solicitar que o próprio e 

classifique sua dor em notas que 

variam de 0 a 10, de acordo com a 

intensidade da sensação. Nota zero 

corresponderia a ausência de dor, 

enquanto nota 10 a maior 

intensidade. 

 

 

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 

 
OBSERVAÇÃO: Pacientes 

sondados, inviabiliza a avaliação do 

indicador por este requerer 

eliminação espontânea. 

Referências  

FLETCHER, K. Elimination: geriatric self-learning module. 

Medsurg Nursing. V.1, n.2, p.127-131, 2006. 

HADDAD, M. et al.. Comparação da qualidade de vida nos 

diferentes tipos de incontinência urinária feminina.  Revista 

brasileira de fisioterapia, v. 13, n.2. p. 116-22, 2009. 

 

Referência complementar 

POTTER, P. A.; PERRY, A.G. Fundamentos de Enfermagem. 7ed., 

Rio de Janeiro: Elsevier, 2009. 

SMELTZER, S. C. BARE, B. G. Tratado de enfermagem médico-

cirúrgica. 11 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2009. 

 

 Em condições cirúrgicas, principalmente urológicas e ginecológicas devido ao edema 

ou processo inflamatório local, podendo estar acompanhada de esvaziamento incompleto da 

bexiga e ser mais uma associação de identificação de retenção urinária. E ainda, nos primeiros 

dias de retirada da sonda vesical também pode-se observar dor na eliminação urinária. 

 Para sua avaliação, a Escala Subjetiva de Dor com o pedido de mensuração da mesma 

pelo próprio paciente pode ser indicada. O idoso pode pontuar de 0 para casos de menor 

intensidade a 10 pontos para maior intensidade de dor (HADDAD et al., 2009). 

 

11. Ardência ao urinar 

 

A ardência ao urinar pode aumentar em quadros de infecção urinária em ambos os 

sexos e vaginal na mulher (MIDTHUN et al., 2004). 

 Apresenta-se no Quadro 16 com sua definição conceitual, critério e método de 

avaliação. 
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Quadro 16 – Definição conceitual, critérios e método de avaliação do indicador ardência ao 

urinar. MACCS/UFF. Niterói, 2012  

Indicador Critério 

1 2 3 4 5 

ARDÊNCIA AO URINAR: 

Definição conceitual: sensação desconfortável 

(queimação) ao urinar. 

10 

na 

SUDS 

7 a 9 

na 

SUDS 

4-6 

na 

SUDS 

1-3 

na 

SUDS 

0 

na 

SUDS 

 

Definição operacional: 

Estimular a micção do paciente. Após, solicitar que o 
próprio e classifique sua ardência em notas que 

variam de 0 a 10, de acordo com a intensidade da 

sensação. Nota zero corresponderia a ausência, 

enquanto nota 10 a maior intensidade. 

OBSERVAÇÃO: Pacientes sondados, inviabiliza a 

avaliação do indicador por este requerer eliminação 

espontânea. 

 

 

 

 
 

Referências  

MIDTHUN, S. J. et al. Urinary tract infections: does 

the smell really tell? Journal gerontological of nursing , 

v.30, n.6, p.4-9, 2004. 

HADDAD, M. et al.. Comparação da qualidade de 

vida nos diferentes tipos de incontinência urinária 

feminina.  Revista brasileira de fisioterapia, v. 13, n.2. 

p. 116-22, 2009. 

 

Referências complementares 

DALLACORTE, R.R; SCHNEIDER, R. H.; 

BENJAMIN, W.W. Perfil das infecções do trato 

urinário em idosos hospitalizados na Unidade de 

Geriatria do Hospital São Lucas da PUCRS. Scientia 

Medica, Porto Alegre, v. 17, n. 4, p. 197-204, 2007.  

NARDOZZA J., REIS, R.B., CAMPOS, R.S.M. Manual 

de urologia. São Paulo: PlanMark, 2010 

POTTER, P. A.; PERRY, A.G. Fundamentos de 

Enfermagem. 7ed., Rio de Janeiro: Elsevier, 2009. 

 

 Geralmente, este indicador pode ser associado a infecção no trato urinário. Esta 

apresenta como fatores de risco: sexo feminino, idade, colonização vaginal e prepucial, 

fatores imunológicos intrínsecos e anomalias congênitas do trato urinário (NARDOZZA, 

REIS, CAMPOS, 2010).  

Na literatura não foi identificada uma escala específica de identificação de ardência 

urinária. Entretanto, a Escala de Unidades Subjetivas de Desconforto (SUDS), utilizada em 

outro estudo (HADDAD et al., 2009) pode mensurar ardência. Trata-se de uma escala de 0 a 

10 para medir a intensidade subjetiva de desconforto experimentado por um indivíduo. O 

próprio paciente avalia qual o seu estadiamento na escala.  
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Assim como a dor, a avaliação da ardência depende de escalas subjetivas. Observa-se 

a lacuna de critérios objetivos que facilitem a mensuração e aumentem a precisão e 

padronização desses indicadores. 

 

12. Hesitação urinária 

A hesitação urinária pode ser analisada pela demora na saída do jato urinário, devido a 

obstrução ou problemas na peristalse (POTTER, PERRY, 2009). 

 O Quadro 17 apresenta sua definição conceitual, bem como os critérios de 1 a 5 e o 

método de avaliação. 

 

Quadro 17 – Definição conceitual, critérios e método de avaliação do indicador hesitação 

urinária. MACCS/UFF. Niterói, 2012  

Indicador Critério 

1 2 3 4 5 

HESITAÇÃO URINÁRIA: 

Definição conceitual: dificuldade em 

expelir o primeiro jato de urina  

 

Inicio 

miccional 

acima de 

20s 

 

 

Inicio 

miccional 

de 15 a 

20 s 

 

 

Inicio 

miccional 

de 10 a 

15 s 

 

 

Inicio 

miccional 

de 5 a 10 s 

 

 

Inicio 

miccional 

de 2 a 5 s 

 

Definição operacional: 

- Estimular a micção do paciente. Orientar o 

paciente a contabilizar em segundos o 

tempo de saída do primeiro jato miccional. 

Registrar no impresso. 
OBSERVAÇÃO: Pacientes sondados, 

inviabiliza a avaliação do indicador por este 

requerer eliminação espontânea. 

Referências  

JAMIESON, K. Urinary dysfuntion: assessment and 

management in stroke pacitents. Nursing standart, v. 25, 

n.3, p. 49-55, 2005. 

 

Referências complementares 

POTTER, P. A.; PERRY, A.G.  Fundamentos de 

Enfermagem. 7ed., Rio de Janeiro: Elsevier, 2009. 

 

 Problemas prostáticos (câncer de próstata e hiperplasia prostática benigna) nos homens 

e enfraquecimento da musculatura do assoalho pélvico nas mulheres característicos dos idosos 

podem levar ao aumento de demora de saída urinária (JAMIESON, 2005). 

Algumas condições relacionadas ao processo de hospitalização no pós-operatório 

como a retirada de cateter vesical de demora utilizado no pré-operatório e/ou pós-operatório 

podem provocar a hesitação urinária. E, edema local pós-operatório, principalmente em 

cirurgias urológicas e ginecológicas podem obstruir parcial ou totalmente o trajeto uretral, 

causando assim a demora na saída da urina. 
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O fato do processo de envelhecimento aumentar o tempo de saída do primeiro jato, 

pode dificultar a avaliação do indicador e aos quadros de comprometimento clínico no idoso. 

Por isso, o acompanhamento desde o primeiro dia de pós-operatório pode facilitar na 

identificação e avaliação de piora do estado do paciente. 

 

13. Frequência urinária 

 

Considera-se esperada o a eliminação a cada 3 a 5 horas, tendo como parâmetros 

considerados de atenção para a avaliação da frequência urinária para a enfermagem podem 

aparecer pelo seu aumento ou diminuição excessiva (JAMIESON, 2005).  

A definição conceitual, critérios e método e avaliação podem ser observados a seguir. 

 

Quadro 18: Definição conceitual, critérios e método de avaliação do indicador frequência 

urinária. MACCS/UFF. Niterói, 2012  

Indicador Critério 

1 2 3 4 5 

FREQÜÊNCIA URINÁRIA: 

Definição conceitual: intervalos 

miccionais; número de vezes 

que o paciente urina durante 
24h. 

2 

 ou menos 

micções em 24h; 

Acima de 8  
micções em 24h 

3  micções em 

24h 

4  

 micções 

em 24h 

5 

micções 

em 24h 

6 a 8 

micções/

24h 

 
 

Definição operacional: 

- Colocar a planilha de controle 

hídrico no leito do paciente; 

Pedir ao paciente que Registre 

em impresso cada vez que faz 

eliminação urinária. No final de 

24h, contabilizar o número de 

vezes. 

 OBSERVAÇÃO: Pacientes 

sondados, inviabiliza a 

avaliação do indicador por este 
requerer eliminação espontânea. 

Referências  

JAMIESON, K. Urinary dysfuntion: assessment and management in 

stroke pacitents. Nursing standart, v. 25, n.3, p. 49-55, 2005. 

 

Referências complementares 

FERNANDES, M.C.B.C.; COSTA, V.V.; SARAIVA, R.A. Retenção 

urinária pós-operatória: avaliação de pacientes em uso de analgesia com 

opióides. Rev. Latino-Am. Enfermagem, v. 15,  n. 2, 318-322,  2007 

HIGA, R.; LOPES, M.H.B.M.; REIS, M.J. Fatores de risco para 

incontinência urinária na mulher. Rev. esc. enferm. USP [online]. vol.42, 

n.1, pp. 187-192, 2008. 

NEGRO, C.L.A., MUIR, G.H. Chronic urinary retention in men; how we 

define it, and how does it affect treatment outcomes. Biju international, 

v.10, n.11, p.1-3, 2011. 

STAMATIOU, K. Management of benign prostatic hypertrophy – 

related urinary retention. Urology journal., v.6, n.4, p.237-44, 2009. 

POTTER, P. A.; PERRY, A.G.  Fundamentos de Enfermagem. 7ed., Rio 

de Janeiro: Elsevier, 2009. 
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 A partir da definição e parâmetros apresentados pela literatura com definição e 

critérios de avaliação, expostos no Quadro 18, sugeriu-se a retirada do indicador de retenção 

urinária. Entretanto, a literatura aponta parâmetros somente referente pela diminuição como 

identificação de possíveis complicações clínicas no pós-operatório, como a retenção urinária 

(NEGRO, MUIR, 2011; STAMATIOU, 2009). Esta diminuição, em conjunto com a avaliação 

dos indicadores esvaziamento completo da bexiga e quantidade de urina, anteriormente 

descritos, pode identificar tal complicação. Pode ser causada pelo uso de drogas 

anticolinérgicas ou analgésicas, tipo de cirurgia, terapia intravenosa, posição e perda de 

privacidade durante a micção(FERNANDES, COSTA, SARAIVA, 2007). 

 

14. Noctúria 

 

No indicador Noctúria quanto maior o número de micções noturnas, maior o 

comprometimento do indicador.  Já foi considerada a produção de urina noturna superior a 0,9 

ml/min ou 33% da urina diurna, mas devido a dificuldade dessa mensuração na prática, evita-

se essa definição. O quadro 19 apresenta a definição conceitual, os critérios de investigação 

de 1 a 5 e o método de avaliação do indicador em questão. 

 

Quadro 19: Definição conceitual, critérios e método de avaliação do indicador noctúria. 

MACCS/UFF. Niterói, 2012  

Indicador Critério Método de 

avaliação 1 2 3 4 5 

NOCTÚRIA: Definição 

conceitual: 

Número de despertares 

noturnos após ter ido deitar 

com a expectativa de só se 

levantar pela manhã.. 

 

4 ou mais 

micções 

noturnas 

 

3 

micções 

noturnas 

 

2  

micções 

noturnas 

 

1  

micção  

noturna 

 

Nenhuma 

micção 

noturna 

 

 

 Entrevista 

 

Definição operacional: 

- Colocar a planilha de 

controle hídrico no leito do 

paciente; Pedir ao paciente 
que Registre em impresso 

cada vez que faz eliminação 

urinária após ter deitado para 

dormir. No despertar, 

contabilizar o número. 

 OBSERVAÇÃO: Pacientes 

sondados inviabiliza a 

avaliação do indicador por 

este requerer eliminação 

espontânea. 

Referências  

REIS, R.B. et al.. Incontinência urinária no idoso. Acta cirúrgica brasileira, 

v.18, n.5, p.47-51, 2004. 

JAMIESON, K. Urinary dysfuntion: assessment and management in stroke 

pacitents. Nursing standart, v. 25, n.3, p. 49-55, 2005. 

 

Referências complementares 

HIGA, R.; LOPES, M.H.B.M.; REIS, M.J. Fatores de risco para 

incontinência urinária na mulher. Rev. esc. enferm. USP [online]. vol.42, 

n.1, pp. 187-192, 2008.  
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Alterações hormonais devido ao processo de envelhecimento expõem o paciente idoso 

a essa condição. O aumento na secreção de vasopressina e hormônio natriurético pode levar a 

eliminação dos líquidos ingeridos durante o dia no período noturno bem como a liberação de 

desmopressina verificada e a sensibilidade dos túbulos renais a esse hormônio (REIS, 2003).   

A noctúria como único indicador por não sugerir um problema específico. A história 

clínica e o diário miccional do paciente podem direcionar a investigação e o tratamento. As 

suas principais causas podem incluir a diminuição da capacidade vesical e/ou o aumento na 

produção de urina no período noturno(JAMIESON, 2005). A noctúria ainda pode estar 

associada a outros sintomas do trato urinário inferior como ardência, sugerindo infecção, a 

distúrbios do sono ou relacionar-se ao tempo em que o paciente permanece na cama. 

 

15. Continência urinária 

 

O indicador continência urinária pode avaliar os pacientes com perda involuntária de 

urina. Na classificação atual da NOC (MOORHEAD, 2010), há a diferenciação entre as 

incontinências urinária, de pressão, urgência e funcional. E, conforme anteriormente descrito, 

pela necessidade do caráter positivo do resultado e pelo critério de avaliação, sugere-se a 

alteração do resultado para continência. 

O Quadro 20 apresenta sua definição conceitual critérios e método de avaliação. 

 

Quadro 20 – Definição conceitual, critérios e método de avaliação do indicador continência 

urinária. MACCS/UFF. Niterói, 2012  

Indicador Critério 

1 2 3 4 5 

CONTINÊNCIA URINÁRIA: 

Definição conceitual:  
Ações voluntárias relacionadas ao 
evento fisiológico de esvaziamento da 

bexiga. Este é composto por atributos 

específicos, incluindo lugar de micção, 

tempo, posição e estilo, influenciados 

pela física e ambientes sociais. 

 

Pontuação 

100 na 

escala KHQ 
 

Pontuação 

21 na Escala 

ICIQ 

 

Perda 

urinária 

igual ou 

superior a 8g 

Pontuação 

60 a 100 

na escala 
KHQ 

 

Pontuação 

14 - 21 na 

Escala 

ICIQ 

 

Perda 

urinária 

entre 6g e 

8g 

Pontuação 

40 a 60 

na escala 
KHQ 

 

Pontuação 

7 - 14 na 

Escala 

ICIQ 

 

Perda 

urinária 

entre 4g e 

6g 

Pontuação 

40 a 0 

na escala 
KHQ 

 

Pontuação 

7 - 0 na 

Escala 

ICIQ 

 

Perda 

urinária 

entre entre 

2g e 4g 

Pontuação 

0 

na escala 
KHQ 

 

Pontuação 

0 na Escala 

ICIQ 

 

Perda 

urinária 

igual ou 

inferior a 

2g 

Definição operacional: 
- Questionar o paciente sobre episódios 

de perda urinária involuntária 

- Se presentes, aplicar as escalas KHQ 

Referência 

ABREU, N.S. et al.. Qualidade de vida na perspectiva de idosas 
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e ICIQ; e fornecer o absorventes para 

serem pesados e avaliados conforme a 

escala. 

com incontinência urinária. Revista Brasileira de Fisioterapia., 

v.11, n.6, 429-36, 2007. 

AL-SAMURRAI, N.R. et al. Introducing a new incontinence 

management system for nursing home residents. , v. 8, n. 4, p. 

253-61, 2007. 

ARAÚJO, M.P. et al... Impacto urodinâmico em mulheres com 

incontinência urinária. Revista Associação brasileira de medicina., 

v.53, n.2, pp.122-5, 2007. 

BARBOSA, S.S. et al.., Como profissionais de saúde da rede 

básica identificam e tratam a incontinência urbn´pariua 

feminina. O mundo da saúde. , pp.449-56, v. 33, n.4, 2009. 

BORBA, A.M.C. et al.. Significado de ter incontinência urinária e 

ser incontinente na visão das mulheres. Texto contexto - enferm.,  

Florianópolis,  v. 17,  n. 3, Sept.  2008. 

CAETANO, A.S. et al... Incontinência urinária e a prática de 

atividades físicas. Revista brasileira de medicina do esporte., v.13, 

n.4, pp.270-274, 2007. 

FELDENER, P.C. et al... Diagnóstico clinica e subsidiário da 

incontinência urinária.  Revista brasileira ginecológica e 

obstétrica., v.28, n.1, pp.54-62, 2006. 

FRADE. A.B. et al... Estudo urodinâmico de pressão de perda ao 

esforço nas posições ortostática e sentada em mulheres com 

incontinência urinária. Revista brasileiroa de Ginecologia e 

obstetrícia, v. 29, n.3, pp.91-95, 2007. 

HADDAD, M. et al.. Comparação da qualidade de vida nos 

diferentes tipos de incontinência urinária feminina. Revista 

brasileira de fisioterapia., v.3, n.2, p. 116-122, 2008. 

HONÓRIO, M.O.; SANTOS, S.M.A. incontinência urinária e 

envelhecimento: impacto no cotidiano e na qualidade de vida. 

Revista brasileira de enfermagem, v.62, n.1, 2009. 

PELLAT, G.C. Urinary elimination: part 2- retention, 

incontinence e catheterization, British journal of nursing., v.16, n.8, 

pp.480-5, 2007. 

REIS, R.B. et al.. Incontinência urinária no idoso. Acta cirúrgica 

brasileira, v.18, n.5, p.47-51, 2004. 

SILVA, MA.P.M.; SANTOS, V.L.C.G. Prevalência da 

incontinência urinária em adultos e idosos hospitalizados. Revista 

da Escola de Enfermagem USP, v.39, n.1, pp.39-45, 2—5. 

HALILOGLU, B.; RIZK, D.E.E. Subjective versus objective 

measurement of surgical outcomes of treatment of female stress 
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urinary incontinence: it is not just black and white. Int. 

urogynecological journal, v.21, n.3, p.761-2, 2010. 

TAMANINI, J.T.N et al.. Validação do “King’s health 

questiinnaire” para o português em mulheres com incontinência 

urinária” , Revista de saúde pública, v.37, n.2, 2003. 

TAMANINI, J.T.N et al... Validação para português do 

“Internacional consulation on incontinence questionnaire-short 
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WANG, K.; PALMER, M.H. Women’s toileting behaviour related 

to urinary elimination: concept analysis. Journal of advanced 
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Referências complementares 

HIGA, R.; LOPES, M.H.B.M.; REIS, M.J. Fatores de risco para 

incontinência urinária na mulher. Rev. esc. enferm. USP [online]. 

vol.42, n.1, pp. 187-192, 2008.  

JACOB, W; GORZONI, M.L. Geriatria e gerontologia: o que 

todos devem saber. s.ed, São Paulo: Ed Roca, 2008. 

 

 

 Em casos de incontinência, o paciente pode apresentar perda involuntária de urina que 

pode trazer problemas sociais e higiênicos. (RET et al.., 2007; REIS et al.. 2003; FELDENER 

et al.., 2003; WANG, PALMER, 2010; HADDAD et al.., 2008; NEWMAN et al.., 2005; 

PELLAT, 2007; ABREU ET AL., 2007; HONÓRIO, SANTOS, 2009, HALILOGLU, RIZK, 

2010, CAETANO ET AL., 2007; BORBA, LELIS, BRÊTAS, 2008; FRADE ET AL., 2007; 

BARBOSA ET AL., 2009, SILVA, SANTOS, 2003; ARAÚJO ET, 2007; TAMANINI, 2004; 

TAMANINI, 2003; VINSNES, 2007; AL-SAMURRAI, 2007). 

 Na Classificação NOC (MOORHEAD, 2010) referente a continência urinária 

observam-se os indicadores incontinência urinária, de pressão, urgência e funcional.  Quando 

por pressão ou esforço, pode ser definida como a queixa de perda involuntária de urina 

durante atividade física ou ao espirrar e tossir. Já quando urgente; a perda ocorre por 

necessidade precedida de urgência urinária. Enquanto a funcional, pode associar a problemas 

de percepção de eliminação urinária e/ou comprometimento físico que impedem a chegada a 

tempo ao toalhete (BARBOSA ET AL., 2009). Entretanto, como critério de avaliação 

investigado, a literatura aponta os mesmos instrumentos de avaliação independente do tipo de 

incontinência apresentada pelo paciente (ABREU ET AL., 2007). 
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 Para avaliar esta perda, HALOLOGLU, RIK(2010) propõe-se mensurações a partir de 

aspectos subjetivos, com o relato do próprio paciente sobre a eliminação involuntária por 

meio da quantificação da perda e instrumentos. A literatura (TAMANINI ET AL., 2003; 

TAMANINI ET AL., 2004) aponta 2 destes validados para o português: International 

Consulation on Incontinence Questionnaire-Short Form (ICIQ-SF) para ambos os sexos e o 

King‘s health questionnaire (KHQ) somente em mulheres. 

Desenvolvido em 2001 por Avery, o ICIQ-SF (APÊNDICE C) trata-se de um 

instrumento auto-administrável para a avaliação do impacto da incontinência urinária e 

qualificar a perda de urina em homens e mulheres. Apresenta quatro questões capazes de 

avaliar a frequência, gravidade e o impacto da incontinência urinária além de um conjunto de 

oito itens de autodiagnostico relacionados as causas ou a situações que levam a perda urinária 

involuntária vivenciadas pelos pacientes. 

Já o KHQ (APÊNDICE D), desenvolvido por Kelleher em 1997 em inglês, avalia a 

qualidade de vida de mulheres com incontinência urinária.  Composto por 21 questões, estas 

podem ser divididas em oito domínios: percepção geral de saúde, impacto da incontinência 

urinária, limitações de atividades diárias, limitações físicas, limitações sociais, relacionamento 

pessoal, emoções, sono/disposição. Além destes domínios, o questionário em questão ainda 

aborda duas outras escalas independentes: uma avalia a gravidade da incontinência urinária 

(medidas de gravidade) e outra a presença e a intensidade dos sintomas urinários (escala de 

sintomas urinários). 

A avaliação desses critérios para investigação de continência no paciente idoso pode 

apresentar resultados diferenciados (TAMANINI ET AL., 2003; TAMANINI ET AL., 2004). 

Fatores como idade, números de partos, diminuição dos níveis de estrogênio na menopausa, 

tratamento de câncer de próstata, incapacidades físicas e mentais e algumas doenças como 

Parkinson, e acidente vascular cerebral, além das medicações de cirurgias podem interteferir 

devido a diminuição do tônus muscular pélvico e danos nervosos (SILVA, SANTOS, 2005). 

 

4.4 Métodos de avaliação dos indicadores de Eliminação Urinária no idoso em pós-

operatório 

Os critérios dos indicadores Eliminação Urinária da escala NOC apontados pela 

literatura podem facilitar na padronização de avaliação do resultado. Nos indicadores odor, 

quantidade, ingestão de líquidos, partículas, sangue visível, frequência urinária, noctúria e 

continência, o estabelecimento de métodos de avaliação dos níveis de 1 a 5 da escala pode 

auxiliar. 
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De acordo com Haliloglu e Risk (2010), a identificação de melhora ou piora do 

paciente bem como a comparação de dados para estudos depende de indicadores de fácil 

avaliação, padronizados e objetivos.  

Em condições cirúrgicas devido a modificação do funcionamento fisiológico pela 

terapêutica operatória e pelo uso de medicamentos, observa-se a necessidade de 

monitoramento e identificação precoce de complicações (SMELTZER E BARE, 2009). Para 

tanto, fazem-se necessários parâmetros precisos, ou seja, capazes de determinar com exatidão 

e claros, isto é, de fácil percepção. 

Como modo de facilitar a análise destes indicadores, a literatura aponta alguns 

métodos de avaliação como exame físico, em especial pela inspeção (observação), para o 

pontuar a cor e transparência da urina. De acordo com Paula e Cintra (2005), o exame físico 

nos idosos requer avaliação clínica específica. Esses pacientes podem apresentar maior 

suscetibilidade para limitações e manifestar as chamadas ―Síndromes Geriátricas‖, como 

incontinência urinária, analisável nos indicadores do resultado Eliminação urinária. Assim, os 

mínimos sinais e sintomas devem ser observados, interpretados e fundamentados para a 

identificação precoce de complicações urinárias, como a infecção. 

Um estudo sobre o perfil das infecções urinárias em pacientes hospitalizados 

identificou que a idade média dos pacientes em infecção urinária nos idosos com 79,8 anos 

com preponderância do sexo feminino (72%) no período pós-menopausa. Aproximadamente 

um terço das infecções iniciou mais de 3 dias após a data de internação. Mais freqüentemente 

a doença originava-se na comunidade, sendo a causa da hospitalização. O uso de sonda 

vesical de demora entre as duas semanas anteriores até a data do diagnóstico da ITU esteve 

associado com 13 dos 32 diagnósticos (40,6%). Em 10 desses casos a sondagem ocorreu 

durante a internação; somente 3 pacientes apresentavam histórico de uso de sondagem vesical 

de demora no momento de internação hospitalar.  

Incontinência urinária e incontinência fecal prévios à ITU eram queixas de 59,4 e 

40,6% dos pacientes, respectivamente. Pelo menos um episódio de ITU nos últimos 12 meses 

foi verificado em 25% dos casos. E a taxa geral de mortalidade dos pacientes avaliados foi de 

9,8%. A taxa de letalidade dos pacientes avaliados com infecção hospitalar foi de 22,3%. 

A partir desses dados faz-se necessário o uso de indicadores para a evidenciação 

precoce de infecção urinária. Para essa observação clínica, faz-se necessária acurácia, isto é, 

julgamento de um avaliador quanto ao grau de relevância, especificidade e consistência das 

pistas existentes a partir deste exame físico. Essas interpretações fundamentam e contribuem 

para a obtenção dos resultados desejáveis. As interpretações de baixa acurácia podem 
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comprometer a obtenção dos dados e levar à omissão de cuidados acarretando prejuízos ao 

paciente (MATOS, CRUZ, 2009). 

Além disso, a falta de acurácia pode comprometer a padronização já que pode alterar 

com o olhar de um profissional para outro. A habilidade clínica pode variar de acordo com a 

formação do enfermeiro.  A qualidade da graduação sem o amplo conhecimento necessário 

para colocar em prática o método específico de sua especialidade, pode comprometer a 

atividade junto aos pacientes. (HERMIDA, 2004). Deste modo, a inspeção que já apresenta 

seu caráter subjetivo, pode variar e comprometer a avaliação diária do paciente se não 

padronizada. 

Especificamente sobre a cor da urina, além do caráter subjetivo na avaliação 

profissional, a diferenciação nas cores pode também afetar a análise. Medicações como 

rifampicina e condições patológicas como tumores vesicais podem causar variações na 

coloração da urina diferente do tom de amarelo (FOGAZZI, VERDESCA, GARIGALI, 

2008). A literatura apresentou somente as diferenciações dos tons de amarelo para a 

graduação nos níveis de 1 a 5, mas não das outras cores. 

Em algumas especialidades cirúrgicas, essa coloração também pode sofrer variações 

tanto pela medicação, quanto como indicação de melhora clínica do paciente. Na 

especialidade urológica, observa-se presença de hematúria nas fases pré e pós-operatória, a 

qual pode ser observada no indicador sangue na urina. A diminuição no sangramento pode ser 

avaliada a partir da observação deste indicador. 

Já em pacientes de cirurgia geral, por exemplo, devido a comprometimento hepático 

precisam de monitoramento da colocação alaranjada na urina pela icterícia (NICOLLUZZI, 

2006). Observa-se a lacuna de estudos que abordem a variação desta coloração nos níveis de 1 

a 5 na escala NOC.  

Outro método de avaliação pela literatura refere a análise realizada pelo paciente sobre 

seu quadro clínico.  Nos indicadores dor, ardência, hesitação urinária e continência o sujeito 

quem faz a avaliação do seu quadro. Por meio das escalas subjetivas de dor, desconforto e 

observação do paciente no seu jato urinário e continência, o próprio pode fornecer 

informações clínicas ao enfermeiro.  

Uma experiência, sensorial e emocional desagradável pode estar associada a lesões 

reais ou potenciais precisa de informações fornecidas pelo paciente. Desta maneira, a 

avaliação não pode negligenciar a descrição do paciente sobre o padrão, a intensidade e a 

natureza dessas sensações. Considerando, por ser subjetiva, somente o indivíduo pode 

descrevê-la da forma como é sentida. Escalas de avaliação, além de respeitar a subjetividade 
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do paciente, podem ajudar na análise da eficácia das intervenções, pois só ele é capaz de 

descrever e avaliar com exatidão. As escalas permitem esta validação pelo paciente, assim 

como o grau de comprometimento e/ou alívio obtido pela terapia (BOTTEGA, FONTANA, 

2010) pela comparação dos dados obtidos pelos profissionais. 

Além disso, o envolvimento do próprio paciente no seu tratamento e a necessidade de 

avaliação mais ampla de como e quanto determinada doença ou intervenção terapêutica 

atingem a qualidade de vida podem auxiliar na avaliação do seu quadro de saúde. A 

mensuração da qualidade de vida ajuda a selecionar e monitorar problemas psicossociais de 

um paciente, demonstra a percepção da população sobre diferentes problemas de saúde e 

mede os resultados das intervenções médicas (FONSECA ET AL., 2005). Por isso, a 

Sociedade Internacional de Continência (ICS) recomenda o uso de questionários de qualidade 

de vida em estudos sobre incontinência urinária, incluído, portanto na avaliação do indicador 

continência. 

Outro método de avaliação apontado pela literatura consiste no uso da tecnologia. O 

esvaziamento completo da bexiga, por exemplo, pode ser analisado por uma técnica não-

invasiva através do uso de um aparelho individual de ultrassonografia em 3D (NEWMAN, 

GAINES, SNARE, 2005). E, para tanto, há a necessidade de o enfermeiro e/ou paciente 

tenham acesso ao mesmo na instituição.  

Devido a essa limitação do custo, esta pesquisa não utilizou o aparelho em questão, 

mas a sondagem para coleta e mensuração do volume urinário residual. Mesmo esta sendo 

invasiva, traduz também em avaliação criteriosa. Se realizada na técnica correta reduz os 

riscos ao sujeito do estudo.  

O esvaziamento vesical pode ser observado por meio da sondagem vesical. O volume 

urinário em cada esvaziamento não deve ultrapassar 500 ml, conforme discutido nas 

definições operacionais do indicador esvaziamento completo. Na impossibilidade de se 

realizar o cateterismo intermitente utilizam-se sondas de demora que devem ser fixadas de 

modo a não originar fístulas. Pode requerer para seu esvaziamento, a utilização de manobras 

específicas não invasivas, como o Credê (compressão em baixo ventre com a mão espalmada 

ou fechada) ou Valsalva (inspiração profunda seguida de expiração forçada, o que aumenta a 

pressão intrabdominal) (POTTER, 2009).   

Essa questão pode ser beneficiada quando o paciente em análise já apresenta sonda 

vesical de demora. Entretanto, esta pode comprometer a avaliação de outros parâmetros como 

dor e ardência ao urinar; hesitação, frequência e continência urinária, além da noctúria. Pela 

revisão, identificou-se que a definição conceitual destes indicadores remete a micção, e esta 
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consiste no reflexo autonômico da medula espinhal que dá a característica voluntária a 

eliminação urinária (POTTER, PERRY, 2009; LENT, 2001). Com isso, cabe a avaliação dos 

os indicadores dor, ardência ao urinar, hesitação, frequência continência urinária e noctúria 

somente nos pacientes com eliminação urinária sem o auxílio de sonda vesical. 

Entretanto, o paciente com sonda vesical pode apresentar complicações específicas 

como ardência e dor ao redor da sonda, o que também carece de avaliação, já que pode 

evidenciar complicações como infecção urinária (HINRICHSEN, 2009). Para tanto, o método 

de avaliação considerado pode ser o relato do próprio paciente, embora os indicadores do 

resultado não abordem essas questões específicas do paciente sondado. 

Além desses, o vazamento de urina ao redor da sonda observado pela inspeção no 

exame físico também pode representar uma complicação específica relacionada ao 

desposicionamento ou má adequação do tamanho da sonda e uretra do paciente (POTTER, 

2009). Evidenciações clínicas como condições de higiene e presença de secreções vaginais 

apresentam como método de avaliação a inspeção no exame físico e/ou relato do paciente, 

mas não se observam em indicadores na Eliminação urinária da classificação NOC. 

Outro método de avaliação que a literatura indicou como possível para os indicadores 

consistiu na fita reagente (dipstick) para sangue visível na urina, odor e partículas visíveis na 

urina. Este teste traz informações sobre patologias renais e do trato urinário, bem como 

algumas condições clínicas extra-renais (COLOMBELI, FALKBERG, 2006), observáveis no 

paciente cirúrgico como intoxicação por anestésicos (SMELTZER, BARE, 2009).  

Alguns aparelhos eletrônicos podem facilitar e padronizar a leitura das fitas reagentes, 

melhorando assim o grau de precisão ao eliminar parte do elemento subjetivo inerente à 

leitura das mudanças de cor pelo olho humano. As tiras reativas de urina constituem um meio 

simples e rápido de realizar dez ou mais análises bioquímicas clinicamente importantes, como 

pH, proteínas, glicose, cetonas, hemoglobina, bilirrubina, urobilinogênio, nitrito, densidade e 

leucócitos(LAMMERS ET AL., 2001; LIMA, ET AL. 2001). 

A partir desses critérios identificados anteriormente, o resultado Eliminação Urinária 

da classificação NOC pode auxiliar na identificação de algumas complicações no período pós-

operatório no idoso. 
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4.5 Complicações no idoso em pós-operatório observáveis pelos indicadores de 

Eliminação urinária presentes na literatura 

 

A morbidade e mortalidade aumentada após cirurgia nos idosos, em comparação com 

a outras faixas etárias traz a necessidade de monitoramento precoce de complicações. 

Identifica-se como as principais complicações no idoso em pós-operatório em pós operatório 

como urinárias, imunológicas, neurológicas, pulmonares e cardiovasculares (SIEBER, 

BARNETT, 2011). A maioria destas pode ser identificada e/ou monitorada pelos indicadores 

do resultado de enfermagem em questão. 

A incontinência urinária, por exemplo, pode ser uma das complicações avaliadas 

através do indicador continência. Trata-se de uma das síndromes geriátricas, ou seja, grupo de 

quadros clínicos de maior atenção no paciente idoso (JACOB, 2008). Diante do crescente 

aumento da incidência, aumenta a necessidade necessária de investigação e de suas 

repercussões em suas vidas. E qualidade e adesão do tratamento dependem de critérios claros 

de investigação e acompanhamento do tratamento, possíveis pelos indicadores da NOC. 

Especificamente sobre o paciente cirúrgico, imobilidade, uso de anestésicos e algumas 

modalidades cirúrgicas como urológicas, ginecológicas e abdominais podem levar os 

pacientes a episódios incontinentes e interferir na avaliação do indicador. E devido a 

alterações hormonais ou anatômicas abdominais esse risco pode aumentar (HIGA, LOPES, 

REIS 2008; ROTHROCK, 2007).  

Devido a alterações no processo de envelhecimento, essa incontinência pode ser mais 

observada no idoso. Prejuízo na mobilidade, lucidez e a existência de doenças associadas 

como diabetes mellitus e insuficiência cardíaca, podem aumentar o risco de episódios 

incontinentes (REIS ET AL. 2003; HONÓRIO, SANTOS 2008).  

 Além disso, no trato urinário inferior pode ser observada diminuição da contração da 

musculatura detrusora, capacidade vesical e da habilidade de adiar micção. Contrações 

involuntárias da musculatura vesical e o volume residual pós-miccional também podem 

aumentar com a idade e interferir na graduação dos níveis do indicador continência. 

Algumas doenças mais incidentes nos idosos também contribuem para o 

desenvolvimento de incontinência urinária e podem ser avaliadas pelo indicador continência. 

A hiperplasia prostática benigna pode levar a alterações no trato urinário inferior como a 

instabilidade do músculo detrusor. Fatores como o trofismo vaginal e a presença de distopias 

também influenciam a incontinência e influenciam no indicador (JACOB, 2008) 
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Além dessas, quadros de inflamação da bexiga, trauma ou inflamação do esfíncter 

ureteral(POTTER, PERRY, 2009) podem ser também observados por alguns indicadores, 

como, transparência da urina, ardência ao urinar e partículas visíveis na urina. E devido ao 

processo de envelhecimento, algumas especificidades podem ser observadas nestes quadros 

inflamatórios podem ser observados. Mulheres no climatério, devido ao ressecamento vaginal, 

ficam mais propensas a apresentar inflamações locais, as quais interferem no resultado destes 

indicadores(OLIVEIRA, JESUS, MERIGHI, 2008).  

A retenção urinária pode ser outra complicação analisada por meio dos indicadores 

frequência urinária, ingestão de líquidos e quantidade de urina. A sua etiologia no pós-

operatória pode se relacionar ao uso de drogas anticolinérgicas ou analgésicas, tipo de 

cirurgia, terapia intravenosa, posição e perda da privacidade do paciente durante a micção 

(FERNANDES, COSTA, SARAIVA, 2007). Estudo recente, realizado em artroplastia total 

de quadril, concluiu que o gênero masculino, a idade avançada e o uso da analgesia controlada 

pelo paciente são fatores que aumentam a probabilidade de retenção urinária (O‘RIORDIAN, 

2000; FERNANDES, COSTA, SARAIVA, 2007).  

Como complicações imunológicas, a infecção urinária pode ser destacada. Os 

indicadores odor, transparência, partícula visíveis, principalmente leucócitos, nitratos e 

proteínas, bem como dor e ardência podem apontar o desenvolvimento de infecção urinária no 

paciente (TIGHE, 2004; BARRAT, 2007; SRISVASTAVA ET AL., 2007; FOGAZZI, 

VERDESCA, GARIGALI, 2008).  

A detecção de leucócitos por fitas reagentes de urina, observáveis no indicador de 

partículas na urina, podem sugerir a presença de infecção urinária. Uma coloração na área 

reagente de nitrito sugere a presença de bactérias, bem como o aumento na densidade urinária 

(TIGHE, 2004; BARRAT, 2007; SRISVASTAVA ET AL., 2007; FOGAZZI, VERDESCA, 

GARIGALI, 2008).  

O trato urinário pode apresentar bactérias, fungos e vírus. A natureza do 

microorganismo invasor depende, na maior parte dos casos, da história da infecção, dos 

fatores subjacentes do hospedeiro (anomalias congênitas ou fatores obstrutivos ao longo do 

aparelho urinário), do uso de agentes antimicrobianos e da instrumentação do trato urinário. 

Observa-se a maioria das infecções urinárias causadas por bactérias gram-negativas, 

principalmente pela Escherichia coli (SATO, 2005; LOPES ET AL., 2005).  

O idoso pode apresentar outros fatores que aumentam o risco de infecções urinárias. 

Além de maior suscetibilidade a adquirir infecção hospitalar devido a alterações fisiológicas 

do envelhecimento, declínio da resposta imunológica, o uso de fraldas e a realização de 
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procedimentos invasivos como sondagem vesical aumentam o risco de infecção 

urinária(FERNANDES, MACHADO, OLIVEIRA, 2008). 

Esses fatores aumentam a taxas de morbidades urinárias, bem como custos com o 

tratamento e mortalidade precoce, o que aumenta a necessidade de precisão e diagnóstico 

imediato através de bases clínicas e laboratoriais. Para tanto, um teste ideal deve apresentar 

alta acurácia, requerer limitada perícia técnica e ter baixo custo, possibilitando um rápido 

diagnóstico em pacientes de alto risco.  

Um exemplo seria o teste com tiras reagentes, em que somente nitrito e presença 

leucocitária, presentes no indicador partículas visíveis na urina. Estes mostram razoável 

precisão e exatidão, em comparação com a cultura quantitativa (DEVILLÉ, 2004; LOPES ET 

AL., 2005). Os testes que utilizam tiras reagentes detectam significativamente mais infecções 

por bactérias gram-negativas do que por espécies gram-positivas, uma vez que o teste de 

nitrito não revela a presença de patógenos gram-positivos em muitos casos (SATO, 2005). 

Entretanto, nas infecções com gram-positivas apresentam baixa incidência. 

Podem-se observar esses quadros infecciosos com maior incidência com a idade. 

Mulheres acima dos 65 anos apresentam maior taxa de hospitalizações por pielonefrite do que 

os homens e mulheres mais jovens. Em idosos, a causa mais comum consiste na bacteremia. 

Pacientes, presença de ITU prévias, uso de cateteres vesicais de demora, outras doenças 

concomitantes, institucionalização e declínio cognitivo associam-se a piores prognósticos 

(DALLACORTE, SCHNEIDER, BENJAMIN, 2007). 

Referente as complicações neurológicas, o resultado eliminação urinária pode 

contribuir na sua identificação e monitoramento por meio do indicador partículas na urina. 

Pacientes idoso podem apresentar alterações de consciência no pós-operatório associado pela 

impregnação por anestésicos pela diminuição de volume vascular com perda volêmica, a qual 

pode ser observada pelos indicadores de quantidade de urina e frequência urinária. Além 

disso, pacientes em pós-operatório podem apresentar alterações neurológicas pelo acúmulo de 

bilirrubina associado a problemas hepáticos. 

A alteração na perfusão cerebral pela vasodilatação pelo uso de anestésicos ou perda 

volêmica no transoperatório (SMELTZER, BARE, 2009; ROTHROCK, 2007) podem ser 

observados pelos indicadores sangue na urina (se cirurgia urológica), e/ou quantidade de 

urina. A dificuldade da transmissão de impulsos nervosos por essa diminuição na perfusão 

pode provocar alterações neurológicas e confusão nos pacientes idosos, perceptíveis nos 

indicadores descritos. 
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Já a presença de bilirrubina na urina pode indicar disfunção hepática e se caracterizar 

por problemas neurológicos no idoso (MIZOLI, DEZOTI, VATTIMO, 2008). A eliminação 

do excesso de bilirrubina pela urina pode ser a associada a clínica de diminuição de orientação 

do paciente idoso no tempo e espaço, indica comprometimento neurológico por disfunção 

hepática. Estas conduções podem ser evidenciadas no paciente cirúrgico devido ao uso de 

anestésicos ou naqueles em submetidos a procedimentos hepáticos. Com isso, precisam de 

monitoramento através do indicador partículas na urina no resultado de enfermagem em 

estudo. 

Nas complicações cardiovasculares, os quadros hemorrágicos também podem ser 

identificados pelos indicadores quantidade de urina e sangue na urina, esta última em 

cirurgias urológicas. A vasodilatação e perda de sangue conforme anteriormente descritos 

podem provocar diminuição na filtração renal e na produção de urina. Com isso, há redução 

de frequência e quantidade de urina eliminada. Faz-se necessário o acompanhamento destes 

indicadores, uma vez que o leve acometimento pode ser esperado nos primeiros dias de pós 

operatório (SMELTZER, BARE, 2009). A persistência ou agravamento pode indicar 

complicações que carecem de intervenções precoces. 

Além dessas complicações cirúrgicas específicas, a literatura aponta ainda que alguns 

agravamentos do quadro clínico preexistente no paciente podem ser observados. O aumento 

da frequência urinária, poliúria (POTTER, 2009) pode ser visto no diabetes insipidus e 

mellitus, agravados pelo uso de anestésicos no intraoperatório. O aumento da produção de 

vasopressina, observado em algumas pessoas com mais de 65 anos de idade, pode também 

aumentar a produção de urina (HIGA, LOPES, REIS, 2008), bem como pela perda do tônus 

muscular e a capacidade de armazenamento, observados no diabetes insipidus. 

Após a análise desses indicadores e dos critérios e parâmetros propostos de suas 

avaliações pela literatura, formulou-se o instrumento (ANEXO 1) de avaliação do resultado 

Eliminação urinária. O mesmo foi aplicado e acompanhado nos idosos em pós-operatório e 

seus resultados são apresentados a seguir. 
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5. FASE 2: VALIDAÇÃO CLÍNICA: Investigação nos idosos em pós- operatório 

 

Após a construção do instrumento de coleta dos dados com base na revisão integrativa 

da fase 1 deste estudo, iniciou-se a segunda etapa, com a investigação do comportamento 

clínico dos indicadores do resultado de eliminação urinária em idosos no pós-operatório.  

 

4.2.1 Caracterização dos sujeitos 

Para caracterizar os sujeitos investigados neste estudo apresenta-se as variáveis idade, 

sexo (masculino e feminino), especialidade cirúrgica e presença do diagnóstico de 

enfermagem Eliminação urinária prejudicada no pré-operatório, observadas na Tabela 5. 

 

Tabela 5 – Distribuição dos sujeitos idosos no pós-operatório com eliminação urinária 

prejudicada no pós-operatório (n=103). MACCS/UFF-Niterói, 2012. 

                                    Sexo  

Características 

Masculino 

n(%) 

Feminino 

n(%) 

Total 

n(%) 

Valor p 

Idade (anos)     

65-74 27(35,5) 49(64,5) 77(73,8)  

74-85 7(26,0) 20(74,0) 26(27,2) 0,980
1 

Estado civil     

Solteiro 6(24) 19(76) 25(24,3) 0,556
2 

Casado 16(32,6) 33(67,4) 49(47,6)  

Viúvo 6(46,1) 7(53,9) 13(12,6)  

Divorciado 6(37,5) 10(62,5) 16(15,5)  

Especialidade cirúrgica*     

Geral 3(14,3) 18(85,7) 21(20,4) < 0,001
3 

Ginecologia - 12(11,7) 12(11,7)  

Mastologia - 12(100) 12(11,7)  

Neurocirurgia - 6(100) 6(5,8)  

Ortopedia 9(50) 9(50) 12(11,7)  

Torácica 1(14,3) 6(85,7) 7(6,7)  

Urologia 19(79,2) 5(20,8) 24(23,3)  

Vascular 2(22,2) 7(77,8) 9(8,7)  

Dias de pós-operatório    0,829
1 

1-3 15(35,7) 27(64,3) 42(40,8)  

3-5 16(28,6) 40(71,4) 56(54,4)  

Acima de 5 3(60) 2(40) 5(4,8)  

Eliminação urinária no pré-operatório     

Sim 21(52,5) 19(47,5) 40(38,8) 0,001
2 

Não 13(20,6) 50(79,4) 63(61,2)  
Fonte: Pesquisadora/Estatística 

1 – teste de Mann-Whitney; 2- qui-quadrado; 3 – Fisher-Freeman-Halton; * Teste calculado desconsiderando as 

categorias ―Ginecologia‖ e ―Mastologia‖. 
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Do total de 103 idosos, observa-se uma maioria (67%) do sexo feminino; sendo 77 

(73,8%) na faixa etária entre 65 e 74 anos; 49(47,6%) casados; com 24(23,3%) da 

especialidade cirúrgica urológica. Destaca-se que 56(54,4%) sujeitos possuíam de 3 a 5 dias 

de pós-operatório e, sem eliminação urinária prejudicada no pré-operatório. Evidenciou-se 

também Eliminação urinária prejudicada no pré-operatório em 40(38,8%) dos pacientes, 

sendo 21(52,5%) do sexo masculino e 19(47,5%) do feminino. 

 Nas diferenças nas frequências percentuais identificadas entre os sexos, destaque para 

a especialidade cirúrgica numericamente mais expressiva das mulheres na cirurgia geral 

(85,7%), enquanto nos homens a urológica (79,2%).  

 Na análise do valor p, observa-se a significância nas variáveis especialidade cirúrgica 

(p<0,001
3
) na cirurgia geral e da Eliminação urinária prejudicada no pré-operatório 

(p=0,001
2
). 

 Todos os 103 pacientes do estudo permaneceram ou desenvolveram o diagnóstico de 

enfermagem Eliminação urinária prejudicada no pós-operatório, este detalhado quanto suas 

características definidoras e fatores relacionados na Tabela 6. 

  

Tabela 6 – Distribuição do diagnóstico de enfermagem Eliminação Urinária Prejudicada nos 

idosos (n=103) no pós-operatório. MACCS/UFF-Niterói, 2012. 

                                                   Variáveis 

 

Eliminação urinária prejudicada 

Sexo Idade(anos)  

Masculino 

n(%) 

Feminino 

n(%) 

65-74 

n(%) 
74-84 

n(%) 
Total 

n(%) 

Características definidoras    

Disúria 33(35,9) 58(64,1) 71(76,3) 22(23,7) 93(90,3) 

Freqüência (poliúria) 2(20,0) 8(80,0) 6(75,0) 4(25,0) 8(7,8) 
Hesitação (Dificuldade/demora para 

iniciar a micção) 

- 3(100) 2(66,7) 1(33,3) 3(2,9) 

Noctúria 11(19,0) 47(81,0) 42(70,0) 16(30,0) 58(56,3) 
Retenção urinária 1(33,3) 2(66,7) 2(100) - 2(1,9) 

Fator relacionado      

Infecção no trato urinário 7(50,0) 7(50,0) 8(47,3) 5(35,7) 14(13,6) 
Múltiplas causas 22(28,2) 56(71,8) 60(76,9) 18(23,0) 78(75,7) 

Obstrução anatômica 2(66,7) 1(33,3) 3(100) - 3(2,9) 

Total     103(100) 

Fonte: Pesquisadora 

 

 Observa-se a disúria como a característica definidora mais evidente em 93(90,3%) dos 

idosos em estudo, em ambos os sexos e faixas etárias. Como fator relacionado, a maioria 

apresentou múltiplas causas, associadas ao uso de anestésicos e/ou condições de pós-

operatório como a imobilidade e restrição hídrica. 
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5.2 Indicadores do resultado Eliminação urinária nos idosos em pós-operatório 

  

 Com a identificação do diagnóstico de enfermagem Eliminação urinária prejudicada 

no primeiro dia de pós-operatório, acompanhou-se os sujeitos diariamente até a alta hospitalar 

por 2 avaliadores simultaneamente. Na Tabela 7 apresenta-se o índice de concordância destes 

pelo teste de Alpha de Krippdendorff. 

 

Tabela 7 – Índices de concordância (Alpha de Krippdendorff) entre os dois avaliadores por 

dia de avaliação e por indicador clínico avaliado. MACCS/UFF-Niterói, 2012. 

Indicador 
Avaliação 

Geral 
1

a 
2

 a
 3

 a
 4

 a
 5

 a
 6

 a
 7

 a
 

Odor da urina 0,796 0,938 0,952 0,700 0,848 0,904 0,833 0,785 

Quantidade de urina 0,588 -0,122 1,000 0,833 0,465 0,986 1,000 0,262 

Cor da urina 0,830 -0,061 1,000 0,833 0,702 0,750 1,000 0,427 

Transparência da 

urina 

0,725 0,579 0,976 0,700 0,472 0,987 1,000 0,518 

Ingestão de líquidos 0,410 0,760 0,910 0,700 0,583 0,810 0,833 0,441 

Esvaziamento 

completo da bexiga 

0,752 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0,928 

Leucócitos 0,996 0,937 1,000 0,833 0,823 0,997 0,833 0,885 

Nitrato 0,967 0,853 1,000 0,833 0,847 1,000 0,833 0,863 

Urobilinogênio 1,000 0,663 1,000 0,833 0,876 0,701 1,000 0,780 

Proteína 0,842 0,920 1,000 0,833 0,148 0,827 1,000 0,443 

Densidade 0,715 0,966 0,750 0,700 0,416 0,503 1,000 0,425 

Corpos cetônicos 0,983 0,353 1,000 1,000 0,723 1,000 1,000 0,736 

Bilirrubina 1,000 0,667 1,000 0,833 0,800 1,000 1,000 0,782 

Glucogênio 0,956 0,578 1,000 0,833 0,878 1,000 1,000 0,806 

Sangue visível na 

urina 

0,787 0,768 1,000 1,000 0,762 0,703 1,000 0,743 

Dor ao urinar 0,930 0,829 1,000 * 0,917 0,703 1,000 0,870 

Ardência ao urinar 0,945 0,579 1,000 * 0,860 1,000 1,000 0,869 

Hesitação para urinar 1,000 0,280 1,000 0,000 0,920 0,603 1,000 0,692 

Frequência urinária 0,710 -0,225 1,000 0,700 0,325 0,774 0,833 0,307 

Noctúria 0,564 0,354 1,000 0,000 0,315 0,764 0,833 0,404 

Continência urinária 0,806 0,807 1,000 * 0,805 1,000 1,000 0,865 
* Não foi possível calcular devido a insuficiência na amostra. 

Fonte: Pesquisadora 

 

 A interpretação do Índice de concordância Alpha de Krippdendorff pode ser realizado 

pela aproximação dos valores obtidos a 1,0. Com isso, os indicadores esvaziamento completo 

da bexiga (0,928), presença de leucócitos (0,885) e dor ao urinar (0,87) apresentaram maior 

concordância entre os avaliadores. Já quantidade de urina (0,262), densidade (0,425), 

frequência urinária (0,307) e noctúria (0,404) apresentaram os índices de menor concordância.  
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A Tabela 8 apresenta a correlação entre idade dos idosos do estudo e os níveis dos 

indicadores de Eliminação Urinária da Escala NOC de acordo com os 2 avaliadores 

comparando, a primeira e a última avaliação, pelo teste de correlação de Spearman. 

 

Tabela 8 – Coeficientes de correlação de Spearman entre idade dos idosos do estudo e os 

níveis dos indicadores de Eliminação Urinária da Escala NOC de acordo com os avaliadores 1 

e 2 na primeira e última avaliação. MACCS/UFF-Niterói, 2012. 

 

Indicadores 

1ª Avaliação Última Avaliação 

Avaliador 1 Avaliador 2 Avaliador 1 Avaliador 2 

Rho Valor p Rho 
Valor 

p 
Rho 

Valor 

p 
Rho 

Valor 

p 

Odor da urina -0,050 0,618 -0,040 0,691 0,010 0,918 0,038 0,700 

Quantidade de urina 0,003 0,973 -0,011 0,916 0,065 0,512 0,065 0,512 

Cor da urina -0,101 0,344 -0,110 0,302 -0,103 0,300 -0,141 0,155 

Transparência da urina 0,076 0,443 0,067 0,499 -0,084 0,399 -0,103 0,299 

Ingestão de líquidos -0,001 0,994 -0,011 0,915 -0,010 0,921 -0,015 0,884 

Esvaziamento completo da bexiga -0,241 0,029
*
 -0,183 0,101 -0,167 0,092 -0,167 0,092 

Leucócitos -0,119 0,229 -0,119 0,229 -0,126 0,205 -0,126 0,205 

Nitrato -0,156 0,115 -0,156 0,115 -0,131 0,186 -0,098 0,322 

Urobilinogênio 0,025 0,804 0,025 0,804 -0,105 0,290 -0,124 0,214 

Proteína -0,074 0,460 -0,082 0,412 -0,153 0,122 -0,153 0,122 

Densidade -0,006 0,948 -0,006 0,948 0,229 0,020
*
 0,080 0,422 

Corpos cetônicos -0,104 0,294 -0,104 0,294 -0,143 0,148 -0,193 0,051 

Bilirrubina 0,177 0,074 0,161 0,104 0,067 0,503 0,067 0,503 

Glucogênio -0,010 0,919 -0,006 0,953 -0,119 0,233 -0,206 0,036
*
 

Sangue visível na urina 0,043 0,669 0,014 0,890 -0,100 0,315 -0,068 0,492 

Dor ao urinar -0,140 0,246 -0,217 0,073 -0,180 0,069 -0,194 0,050
*
 

Ardência ao urinar -0,116 0,341 -0,116 0,341 -0,196 0,047
*
 -0,196 0,047

*
 

Hesitação para urinar -0,210 0,088 -0,210 0,088 -0,022 0,829 -0,070 0,482 

Frequencia urinária -0,032 0,796 -0,069 0,574 -0,160 0,106 -0,108 0,276 

Noctúria 0,037 0,769 0,070 0,571 0,031 0,753 0,027 0,787 

Continência urinária
 

-0,056 0,649 -0,105 0,389 --
1 

--
 

-0,040 0,688 

* Significante ao nível de 5% 

1 – Todos os pacientes apresentaram média NOC igual a 5 na última avaliação 

Fonte: Pesquisadora/Estatística 

 

 De acordo com a análise de correlação de Spearman, quando o sinal é negativo 

significa que à medida que a idade aumenta, o valor médio da escala NOC tende a diminuir, 
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ou seja, o indicador apresentava valores piores para indivíduos mais velhos. Levando-se ainda 

em consideração o valor p significante em nível de 5%, observa-se que quanto mais velhos os 

idosos tem-se piora para os indicadores esvaziamento completo da bexiga (-0,241), pelo 

avaliador 1 na primeira avaliação. Já na última avaliação, identifica-se que a ardência ao 

urinar (-0,196) piora com o avançar da idade pelo avaliador 1 e pelo 2 a presença de 

glucogênio (-,206), dor (-0,194) e ardência ao urinar (-0,196). 

 De mesma forma utilizou-se tal coeficiente para correlacionar o número de dias de 

pós-operatório com a presença dos indicadores, conforme analisa-se na Tabela 9. 

 

Tabela 9 – Coeficientes de correlação de Spearman entre número de dias de pós-operatório 

dos idosos e os níveis dos indicadores de Eliminação Urinária de acordo com os avaliadores 1 

e 2 na primeira e última avaliação. MACCS/UFF-Niterói, 2012 

Indicadores 

1ª Avaliação Última Avaliação 

Avaliador 1 Avaliador 2 Avaliador 1 Avaliador 2 

Rho Valor p Rho Valor p Rho Valor p Rho Valor p 

Odor da urina 0,155 0,118 0,172 0,083 0,130 0,190 0,167 0,092 

Quantidade de urina -0,128 0,198 -0,113 0,254 0,203 0,040* 0,203 0,040* 

Cor da urina -0,165 0,120 -0,174 0,100 0,316 0,001** 0,424 <0,001** 

Transparência da urina -0,213 0,030* -0,213 0,031* 0,005 0,963 -0,006 0,952 

Ingestão de líquidos -0,065 0,517 -0,075 0,451 0,114 0,250 0,099 0,319 

Esvaziamento completo da bexiga -0,025 0,822 -0,130 0,244 -0,146 0,141 -0,146 0,141 

Leucócitos 0,063 0,525 0,063 0,525 -0,002 0,981 -0,002 0,981 

Nitrato 0,023 0,814 0,023 0,814 0,012 0,907 0,082 0,413 

Urobilinogênio -0,201 0,041* -0,201 0,041* -0,180 0,068 -0,045 0,651 

Proteína -0,216 0,029* -0,222 0,024* -0,019 0,850 -0,019 0,850 

Densidade -0,056 0,577 0,034 0,734 -0,021 0,837 0,222 0,024* 

Corpos cetônicos 0,119 0,232 0,119 0,232 0,302 0,002** 0,326 0,001** 

Bilirrubina -0,256 0,009** -0,201 0,042* -0,146 0,141 -0,146 0,141 

Glucogênio 0,109 0,271 0,077 0,438 0,090 0,368 0,192 0,052 

Sangue visível na urina 0,387 <0,001** 0,403 <0,001** 0,278 0,005** 0,278 0,005** 

Dor ao urinar 0,146 0,227 0,071 0,561 0,324 0,001** 0,280 0,004** 

Ardência ao urinar 0,311 0,009** 0,311 0,009** 0,120 0,228 0,120 0,228 

Hesitação para urinar -0,378 0,002** -0,378 0,002** 0,174 0,080 0,201 0,042* 

Frequência urinária -0,053 0,667 -0,111 0,366 0,390 <0,001
**

 0,391 <0,001
**

 

Noctúria -0,067 0,588 -0,083 0,501 0,194 0,049* 0,197 0,046* 

Continência urinária -0,020 0,870 -0,217 0,072 --1 -- 0,110 0,269 

* Significante ao nível de 5% **Significante ao nível de 1% 

1 – Todos os pacientes apresentaram  média NOC igual a 5 na última avaliação/Fonte: Pesquisadora/Estatística 
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 Seguindo a interpretação pelo sinal negativo e a significância do valor p, aponta-se a 

piora de alguns indicadores dado o aumento de dias de pós-operatório. De acordo com a 

primeira avaliação, ambos avaliadores sugerem a piora da transparência da urina (-0,213), 

urobilinogênio (-0,201), proteína (-0,206 e -0,222), bilirrubina (-0,256 e -0,201) e hesitação 

urinária (-0,378).  

Já para última avaliação, o nível de significância e o sinal positivo da correlação de Spearman 

apontam que a quantidade (0,203), cor (0,316 e 0,424), densidade (0,222), presença de corpos 

cetônicos (0,302 e 0,326), sangue visível (0,278), dor (0,324 e 0,280) e hesitação ao urinar 

(0,201), frequência urinária (0,390 e 0,391) e noctúria (0,194 e 0,197) tendem a diminuir com 

o aumento do número de dias de pós-operatório. 

 Por fim, no intuito de comparar os escores médios entre a primeira e última avaliação, 

de ambos os avaliadores, com as variáveis idade, sexo, e especialidade clínica apresenta-se na 

Tabela 10 os dados de correlação e significância.  

 

5.3 Discussão 

 

 O perfil dos idosos do estudo evidenciou a maioria do sexo feminino, entre 65 e 74 

anos de idade, casada, da especialidade cirúrgica urológica, internados de 3 a 5 dias de pós-

operatório e no pré-operatório sem o diagnóstico de enfermagem Eliminação urinária 

prejudicada. Já no pós-operatório, evidenciou-se este diagnóstico em todos os sujeitos, tendo 

a disúria na característica definidora e múltiplas causas como fator relacionado na maioria. 

 Esta maioria feminina evidenciada pode ser inferida pelo perfil de feminilização da 

velhice que indica, desde o ano 2000, 55% da população da população idosa brasileira do 

sexo feminino (CAMARANO, 2006; MARTINS ET AL, 2009). Segundo o IBGE (2007), o 

maior número de idosas encontra-se na região Sudeste (57,2%), sede do presente estudo.  

E mesmo nascendo mais homens, a expectativa de vida ao atingir 60 anos, o sexo feminino 

apresenta 19,3 anos de vida, em média, enquanto o masculino 16,8. (GARRIDO; MENEZES, 

2002, p. 4), acordando com maioria da faixa etária dos sujeitos da pesquisa. E quanto ao 

estado civil dessa clientela, os idosos estudados podem não refletir os achados demográficos 

do Brasil e das Américas, nos quais a idade aponta para a viuvez.  

 O estudo ainda evidenciou a maioria destes idosos na especialidade cirúrgica 

urológica. Não foram encontrados estudos recentes de levantamento do perfil do idoso por 

especialidade cirúrgica, mas podemos inferir que por se tratar da análise de eliminação 

urinária no pós-operatório, na cirurgia urológica espera-se que o idoso apresente este 
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comprometimento. A presença de sangue visível na urina e partículas neste tipo de cirurgia 

merecem atenção e evidenciam o diagnóstico de eliminação urinária prejudicada, que podem 

necessitar de acompanhamento destes indicadores pelo resultado Eliminação urinária da 

NOC.  

 Já no tempo de internação do idoso em pós-operatório, a faixa entre 3 a 5 dias  

aproxima com estudos anteriores com permanência de 1 a 9 dias neste mesmo período 

perioperatório (MOTTA,2001). Idosos com internamentos prolongados apresentaram maior 

mortalidade. Quanto maior tempo de permanência no hospital, pior o comprometimento 

clínico dos pacientes. Em estudo desenvolvido com 322 idosos internados em hospital 

universitário, o índice de infecções hospitalares, dentre elas a urinária, foi proporcional ao 

tempo médio de internação.  Evidenciou que a média de 15,7 dias de internação já associa 

algum tipo de infecção. Assim, quanto mais dias de período pós-operatório, maior o risco de 

infecção (LENARDI ET AL, 2010). 

 Além disso, associando a ausência do diagnóstico de enfermagem Eliminação urinária 

prejudicada no pré-operatório na maioria dos sujeitos do estudo, por não se tratar de um 

critério de inclusão, esperava-se este dado. Pacientes em pré-operatório de procedimento 

ortopédico, por exemplo, pelo problema urinário não representar a queixa principal podem 

não evidenciar este diagnóstico de enfermagem no pré-operatório. E devido ao período de 

repouso prolongado, restrição hídrica, além das modificações do processo de envelhecimento, 

desenvolveram a Eliminação urinária prejudicada no pós-operatório, e foram analisados no 

estudo. 

 Sobre esta questão, Fernandes, Costa e Saraiva (2006) sugerem que o uso de drogas 

anticolinérgicas ou analgésicas, tipo de cirurgia, terapia intravenosa, posição e perda da 

privacidade do paciente durante a micção podem interferir e prejudicar a eliminação urinária 

do paciente em pós-operatório, refletindo nas múltiplas causas como principal fator 

relacionado identificado.  

A disúria representa a principal queixa, pode evidenciar complicações como 

esvaziamento incompleto da bexiga, infecção urinária incontinência urinária, além da 

retenção urinária (HEILBERG,SCHOR, 2003; SILVA, SANTOS 2005). E seu 

comprometimento pode ser analisado pelos indicadores do resultado de enfermagem 

eliminação urinária, foco do presente estudo. 

A seguir, a discussão desses indicadores observados nos sujeitos do estudo. Como 

tentativa de melhor compreensão, primeiramente analisamos a concordância dos 2 avaliadores 

na análise destes indicadores para posterior discussão dos achados nos sujeitos em estudo. 
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5.4 Concordância dos avaliadores na análise dos indicadores do Resultado Eliminação 

Urinária no idoso em pós-operatório 

 

 O interesse pela análise dos 2 avaliadores do estudo faz-se necessária para a discussão 

se o formulário elaborado na Fase 1 deste estudo através da revisão integrativa conseguiu 

padronizar a observação dos indicadores da NOC para Eliminação urinária. 

 Essa padronização de conduta profissional pode beneficiar na reprodução dos mesmos 

resultados, racionalização das rotinas e a segurança da assistência de enfermagem. Com a 

necessidade de assegurar e qualificar a assistência de enfermagem prestada ao paciente, 

propostas de melhora da comunicação nas ações em equipe de trabalho em saúde, com a 

qualificação profissional e o aumento da força de trabalho em enfermagem, podem contribuir 

nas estratégias estabelecidas. Dentre elas, a padronização dos procedimentos traz orientação 

aos questionamentos, esclarece condutas, deve ser construída embasada em diretrizes e 

normas institucionais e ser seguida pelos profissionais de saúde de uma mesma instituição 

(GUERRERO, BECCARIA, TREVISAN, 2009; NETTO, 2008), como o formulário 

elaborado neste estudo. 

 Esta padronização pode ser inferida através da concordância na análise nos avaliadores 

nos indicadores esvaziamento incompleto da bexiga, presença de leucócitos e dor ao urinar, 

além do odor, nitrato, urobilinogênio, bilirrubina e continência urinária. 

 A definição operacional para a maioria desses indicadores (leucócitos e dor ao urinar, 

além do odor, nitrato, urobilinogênio, bilirrubina), apontou para o uso da fita reagente. Esta 

consegue estabelecer padrões para as possíveis variações da urina do paciente pela 

modificação nas cores presentes na tira, conforme já discutido anteriormente. E diminui a 

discordância nas interpretações nos diferentes profissionais que podem analisar esse paciente. 

As fitas reagentes podem melhorar o grau de precisão ao eliminar parte do elemento 

subjetivo inerente à leitura das mudanças de cor pelo olho humano. As tiras reativas de urina 

constituem um meio simples e rápido de realizar dez ou mais análises bioquímicas 

clinicamente importantes. Destas incluem, patologias renais e do trato urinário, como 

infecções e extra-renais, analisáveis pelo excesso de metabólitos. Além disso, permite uma 

avaliação da função renal e fornece indícios sobre a etiologia da disfunção. Por sua 

simplicidade, baixo custo e facilidade na obtenção da amostra para análise, pode ser 

considerado exame de rotina (COLOMBELI, FALKENBERG, 2006). 
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Já no esvaziamento incompleto da bexiga, a análise pela mensuração do volume 

urinário residual também contribuiu na padronização de observação, seja por meio da 

sondagem vesical ou uso de ultrassonografia. 

Os pacientes do estudo devido ao custo elevado da tecnologia mencionada, foram sondados se 

presente a queixa de desconforto abdominal durante a palpação na região supra-abdominal, 

após a eliminação vesical, sugestivo de esvaziamento urinário incompleto, conforme presente 

na literatura (POTTER, 2007). Com isso, a concordância dos avaliadores se deu neste 

indicador pela associação de dados coletados com entrevista do paciente, a partir do relato do 

desconforto, e a mensuração do volume residual pela sondagem vesical. 

A pesquisa ainda apontou o indicador dor ao urinar como de concordância na entre os 

avaliadores. Por ser um indicador subjetivo, esperava-se que este apresenta-se maior 

discordância do que o encontrado. Entretanto, o treinamento no lidar com o paciente e a 

mensuração através das escala subjetivas contribuíram para o equiparação na observação. 

Considera-se a percepção de dor como auto-observada, adquirida por meio de 

processos de aprendizagem, sendo o relato verbal (oral ou escrito) uma das formas de 

descrever e comunicar essa percepção. As palavras (relato verbal oral ou escrito) contribuem 

nos instrumentos desenvolvidos para auxiliar na avaliação por possibilitarem o acesso aos 

aspectos psicológicos associados à dor, sua intensidade, processos desencadeantes e 

potencializadores da dor.  

Por outro lado, os indicadores quantidade de urina, ingestão de líquidos, densidade, 

frequência urinária e noctúria apresentaram menor concordância entre os avaliadores. 

Quando o paciente apresenta o balanço hídrico e sondagem vesical intermitente, a 

padronização destes indicadores pode ser favorecida devido à precisão na mensuração de 

entrada e saída de líquidos pela mensuração direta pelos profissionais. Entretanto, a ausência 

deste balanço traz a necessidade dessa medida através do relato do paciente, o que pode 

aumentar o risco de imprecisão. 

A equipe de enfermagem pode avaliar a eliminação urinária do paciente. As 

informações, conhecimentos e habilidades facilitam a avaliação precisa do equilíbrio hídrico, 

a fim de descobrir possíveis alterações, facilitando a antecipação dos cuidados de 

enfermagem. Para tanto, faz-se necessário o uso de um raciocínio clínico, crítico e 

investigador baseado na realidade com validação da exatidão dos dados e da confiabilidade 

das fontes, incluindo a monitoração, a identificação e o questionamento (GUEDES, 

OLIVEIRA, LIMA, 2010). 
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Com isso, a mensuração de indicadores quantitativos de eliminação urinária como 

quantidade de urina, ingestão de líquidos, frequência urinária e noctúria a partir da sondagem 

vesical e do balanço hídrico, podem aumentar a precisão da avaliação urinária. E, quando 

ausentes, o uso do relato do paciente pode auxiliar, mas não sendo utilizado como parâmetro 

único de análise. Os registros de enfermagem e observação contínua podem favorecer a 

precisão e melhora da avaliação destes indicadores. 

 Além disso, a densidade urinária apresentou discordância entre os avaliadores. Como a 

definição operacional apontou para o uso da fita reagente como método de avaliação, não se 

esperava este achado. Este aspecto foi atribuído a proximidade nas cores de análise da fita 

reagente para densidade urinária. 

 A padronização de investigação dos dados a partir da observação pode variar de 

acordo com o olhar do profissional e prejudicar a avaliação (SILA, SABÓIA, TEIXEIRA, 

2009). Para diminuir esta questão, sugere-se que o mesmo enfermeiro avalie, a eliminação 

urinária nestes aspectos, a fim de favorecer a análise padronizada do indicador. 

 Com estes apontamentos e concordâncias dos avaliadores na maioria dos indicadores, 

discute-se a seguir o comportamento destes no idoso em pós-operatório.  

 

5.5 Investigação do Resultado de Enfermagem Eliminação Urinária no idoso em pós-

operatório 

 

 Alguns indicadores do Resultado de Enfermagem Eliminação Urinária puderam ser 

observados no paciente idoso em pós-operatório como sugestivos de piora com o avançar da 

idade. Esses abrangem esvaziamento completo da bexiga na primeira avaliação e na última 

avaliação a presença de glucogênio, ardência e dor ao urinar. 

 No primeiro dia de pós-operatório, as modificações do processo de envelhecimento, 

bem como a ação residual de medicações anestésicas podem ter sido responsáveis pelos piores 

escores do indicador esvaziamento completo da bexiga. Observaram-se comorbidades, 

diminuição de ingesta hídrica, uso de múltiplo medicamentos, nesses pacientes. E ainda 

possivelmente contribuíram para a piora do indicador, alterações anatômicas e funcionais do 

envelhecimento como enfraquecimento do assoalho pélvico, redução da capacidade vesical, 

insuficiência do músculo detrusor e infecção urinária (LOUREIRO ET AL, 2011). 

 A especialidade cirúrgica também comprometeu o esvaziamento da bexiga, 

principalmente as especialidades ginecológica, urológica e geral. O edema local pós-
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operatório nos procedimentos prostáticos e vesicais podem comprimir a uretra e dificultar a 

passagem de urina, e seu volume residual. 

 Já na cirurgia geral, a contração da musculatura abdominal contribui para o processo 

miccional. E, no primeiro dia de pós-operatório a dor abdominal e o enfraquecimento da 

musculatura podem dificultar micção e comprometer o indicador esvaziamento completo da 

bexiga (MOTA, BARROS, 2008). 

 Outro indicador que também sugeriu piora no escore com a idade do paciente, 

consistiu na presença de glucogênio. Esta alteração pode ser atribuída ao agravamento de 

diabetes mellitus ou ao uso de medicações que apresentam como uma das reações adversas a 

hiperglicemia. 

  Ao ser hospitalizado, pontua-se a necessidade de monitoramento da glicose e seus 

metabólitos do paciente idoso diabético submetido a procedimento cirúrgico. Testes de 

análise da glicose sanguínea ou pela urina podem contribuir com essa análise (ORTOLAN ET 

AL, 2009). Devido a dificuldade de metabolização da glicose, podem ser observados aumento 

dos seus metabólitos, como o glucogênio, além de do resistência tecidual ao efeito da insulina 

com gliconeogênese e catabolismo da massa magra, com elevação das taxas de glicemia. Esse 

quadro pode ocorrer no paciente idoso saudável, mas piora no diabético devido a dificuldade 

subjacente de diminuição da glicemia. 

 Referente a ardência ao urinar, observou-se a infecção urinária como referente neste 

indicador. A liberação de mediadores inflamatórios ou a ação de antibióticos podem ter sido 

as responsáveis pela piora nos escores. A maioria das ITU em idosos são assintomáticas. 

As infecções bacterianas mais comuns em populações idosas ocorrem como resultado da 

interação entre virulência bacteriana e fatores biológicos e comportamentais do hospedeiro. 

Outros fatores contribuintes incluem a alteração da flora vaginal protetora pré-menopáusica e 

a contaminação da bexiga por organismos uretrais durante o ato sexual.  

A principal responsável pela ocorrência de infecções renais por microorganismos gram 

positivos, especialmente o Staphylococcus aureus. A incidência aumenta com a idade, sendo 

que mulheres acima dos 65 anos apresentam maior taxa de hospitalizações por pielonefrite do 

que os homens e mulheres mais jovens. Em idosos, as ITU são a causa mais comum de 

bacteremia e bacteriúra, sendo esta possível responsável pela ardência urinária e por altas 

taxas de morbimortalidade (SOBEL, KAYE, 2005). Nesses pacientes, presença de ITU 

prévias, uso de cateteres vesicais de demora, outras doenças concomitantes, 

institucionalização e declínio do status cognitivo associam-se a piores prognósticos. 
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Por outro lado, nas primeiras eliminações urinárias após a retirada da sonda vesical, o 

paciente também pode relatar desconforto ou ardência pela passagem do próprio conteúdo 

urinário (POTTER, 2009). E esta carece de avaliação, pois sua persistência pode indicar uma 

complicação após a retirada ou pela permanência prolongada da sonda. 

 A dor ao urinar também apresentou piora no idoso com o decorrer da idade. Prováveis 

causas identificadas nos pacientes em estudo incluem ressecamento da mucosa do trato 

urinário. Além disso, retirada de sonda vesical permanecida por período prolongado também 

pode ocasionar piora desde indicador, devido ao alargamento uretral. (Schneider, Miller, 

2008)  

 Observou-se ainda a piora de alguns indicadores com o aumento do tempo de pós-

operatório. Dentre os quais destacam-se: transparência da urina; presença de urobilinogênio, 

proteína, densidade, bilirrubina e hesitação ao urinar.  

 Alguns deles podem ser associados como sinais ou fatores de risco para infecção do 

trato urinário, tais como transparência da urina, proteína e densidade. Esse dado apresenta 

relevância, pois se pode inferir que quanto maior o tempo de internação, maior o risco de 

infecção do trato urinário. E a avaliação ou identificação precoce destes indicadores podem 

contribuir com o monitoramento desta complicação. 

 Sobre esta questão, Silva et al (2009) aponta que as infecções do trato urinário podem 

aumentar com o tempo de internação do paciente, o que eleva consideravelmente o custo 

hospitalar e à ocorrência de complicações graves como bacteremia, septicemia e óbito. A 

maioria destas ITU podem estar associadas ao uso de dispositivo invasivo, cateter urinário ou 

sonda vesical de longa duração.  

 Existem vários fatores de risco associados à infecção durante o uso do cateter vesical 

de demora, entre eles, a colonização do meato uretral e a duração da cateterização 

(CONTERNO, LOBO, MASSON, 2011). No homem idoso, além da doença prostática a 

infecção pode ser decorrente de estreitamento uretral e outras anormalidades anatômicas. Na 

mulher idosa, além da menopausa, alterações anatômicas e funcionais da bexiga relacionadas 

ou não à multiparidade, infecções recorrentes, podem aumentar o risco, conforme observado 

nas idosas em estudo (HEILBERG, SCHOR, 2003).  

E podem ser observados pelos indicadores proteínas, densidade e transparência da 

urina, de modo que infecções urinárias mais graves, aumentam a concentração de proteínas e 

a densidade, que comprometem a transparência da urina. A colonização do meato uretral por 

bactérias potencialmente patogênicas ainda pode ser considerada fator de risco para a 

bacteriúria relacionada à cateterização urinária.  
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 Os indicadores urobilinogênio e bilirrubina também apresentaram piora com o 

aumento do tempo de pós-operatório. O uso prolongado de medicações pode diminuir a 

função hepática e provocar o aumento destas partículas no paciente. 

  A bilirrubina, principal componente dos pigmentos biliares, consiste o produto final 

da destruição da porção "heme" da hemoglobina e outras hemoproteínas. A primeira 

bilirrubina a ser produzida nesse processo é a bilirrubina indireta (também chamada de 

bilirrubina não conjugada). Essa bilirrubina sofre o processo de conjugação e passa a ser 

bilirrubina direta (ou conjugada). Na urina, observa-se principalmente a forma direta (FORTI, 

DIAMENT, 2008). 

 Seu aumento da bilirrubina direta pode ser causado principalmente por deficiência na 

eliminação da bilirrubina pela bile ou por obstrução do fluxo de bile. E ainda lesão mais 

intensa dos hepatócitos (onde há deficiência na conjugação e também refluxo da bilirrubina 

conjugada para o sangue). Tais alterações podem ser observadas no uso prolongado de 

medicações anti-inflamatórias ou antibióticos, o pode ser observado nos pacientes do estudo. 

Já o urobilinogênio também consiste em um produto de redução formado pela ação de 

bactérias sobre a bilirrubina conjugada no trato gastrintestinal. Excreta-se a maior parte nas 

fezes. E uma pequena parte pode ser reabsorvida através da via êntero-hepática e reexcretrada 

na bile e na urina. Os níveis urinários aumentados de urobilinogênio indicam a presença de 

processos hemolíticos, disfunção hepática ou porfirinúria (SIQUEIRA ET AL, 2009). Estes 

também podem ser representados com o uso prolongado dos medicamentos citados. 

 Observaram-se ainda os indicadores que melhoraram com o tempo de pós-operatório 

no paciente. Dentre estes, incluem: quantidade e cor da urina, presença de corpos cetônicos, 

sangue visível na urina, dor ao urinar, ardência ao urinar, frequência urinária e noctúria. 

 A hidratação venosa pode ter sido responsável pela melhora da quantidade e cor da 

urina e frequência urinária. A restrição hídrica pré-operatória reduz o volume urinário no pós-

operatório. E nos primeiros dias, devido a permanência da ação dos anestésicos, há a 

diminuição de peristalse e da eliminação, além do aumento da concentração urinária. Com a 

hidratação e a diminuição dos efeitos dos anestésicos, tais indicadores tendem a apresentar 

melhora, conforme observado no estudo. 

O propósito da hidratação venosa no pós-operatória, visa atentar restrição hídrica dos 

primeiros dias após a cirurgia e diminuir a oligúria e a retenção de sódio conseqüentes à maior 

liberação de aldosterona e hormônio antidiurético (ADH) causada pelo trauma cirúrgico. 

Outro tipo de hidratação, baseada no balanço hidroeletrolítico diário, visa a reposição de água 

e eletrólitos segundo as perdas diárias, o que subentende que a administração pode estar 
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condicionada à reação orgânica ao trauma. Já a hidratação com sobrecarga hidrossalina tem o 

objetivo de bloquear ou reduzir a liberação de ADH e aldosterona afetando assim a resposta 

do organismo à cirurgia (MORIYA ET AL, 2000). 

Acredita-se que essa hidratação ainda interferiu indiretamente nos indicadores de dor e 

ardência ao urinar, pela eliminação de mediadores inflamatórios locais. Além disso, ambos 

podem ocorrer nos casos de infecção urinária e apresentam melhora nos primeiros dias de 

terapia com antibiótico e, consequentemente, com o decorrer do pós-operatório. 

Com esquema curto de antimicrobianos, cuja duração pode variar desde uma única 

dose até três dias, mostrou-se eficaz e encontra-se padronizado na literatura (HEILBERG, 

SCHOR, 2003), conforme utilizados nos idosos em estudo. As vantagens do esquema curto 

em relação ao convencional podem ser: melhora dos sintomas, como a ardência e dor ao 

urinar; redução dos custos, maior aderência do paciente à terapia e diminuição dos efeitos 

colaterais. 

 Entretanto, por esse mesmo motivo esperava-se que a noctúria apresentasse piora no 

decorrer dos dias de pós-operatório devido ao aumento da produção de urina, o que não 

ocorreu. Atribui-se este achado a alterações ambientais, que puderam interferir na eliminação 

noturna de diurese desse paciente e a diminuíram à noite. 

 Fumincelli et al 2011 afirma que em ambiente hospitalar, o enfermeiro necessita 

promover a micção em um local privativo, permitir tempo adequado e fornecer estímulos 

sensoriais para o relaxamento esfincteriano e a capacidade de urinar. Na ausência dessas, 

aumenta-se o risco de problemas miccionais, como a noctúria. Aos clientes que apresentam a 

função urinária alterada, medidas interventivas e de impacto podem fazer-se necessárias, 

como a cateterização vesical e a coleta de exames. Como este estudo não apresentava como 

enfoque a análise das intervenções e sim análise dos indicadores de resultado, ponta-se aqui 

este achado como uma lacuna e se estimulam estudos dos fatores desencadeadores da 

noctúria. 

 A presença de corpos cetônicos também apresentou melhora com os dias de pós-

operatório, atribuída ao controle glicêmico do pós-operatório e regulação hormonal. Com 

isso, observa-se declínio nos níveis de glicose e da eliminação dos seus metabólicos, como os 

corpos cetônicos. 

 O estresse gerado pela cirurgia pode estimular mecanismos de defesa do organismo, 

definidos como ―Resposta Neuro-Endócrino-Imuno-Metabólica ao Trauma‖, com o intuito de 

sobreviver ao evento lesivo inicial. As modificações endócrinas e as respostas imunológicas 

deflagradas levam a um conjunto de alterações metabólicas para proteger as principais 
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funções fisiológicas. Dentre essas alterações, destacam-se as elevações de catecolaminas 

circulantes, glucagon, cortisol e hormônio do crescimento, desencadeiam um estado de 

resistência tecidual ao efeito da insulina com gliconeogênese e catabolismo da massa magra 

(ALVES ET AL, 2011). E com o aumento dos dias de pós-operatório, esse estresse cirúrgico 

diminui e podem normalizar as taxas e metabólitos da glicose, como os corpos cetônicos. 

 Referente a melhora do sangue visível na urina, nos pacientes em monitoriamento 

deste indicador, nos primeiros dias de pós-operatório esperava-se a hematúria pela degradação 

provocada com o procedimento cirúrgico. Isso ocorreu na cirurgia ginecológica e urológica, 

em que há degradação de parte do tecido vesical e, até a cicatrização tecidual do órgão, esse 

sangramento pode ocorrer (ROTHROCK, 2007). E com o decorrer dos dias de pós-operatório 

observou-se a melhora do indicador. 

 Outras correlações possíveis a partir dos dados apresentados podem ser, dos escores 

dos indicadores com o sexo e a especialidade cirúrgica. 

 O sexo feminino apresentou melhores escores nos níveis da NOC tanto na primeira 

quanto na última avaliação do estudo. Este dado poderia ser inesperado pelas modificações do 

processo de envelhecimento nas mulheres que predispõe a problemas urinários. 

 Dentre essas alterações, pontuam-se alguns dos distúrbios urinários em mulheres mais 

idosas, como incontinência urinária. E estes podem ser causados pela diminuição da 

capacidade da bexiga, que passa de 500 a 600ml para 250 a 300ml, pelo baixo nível de 

estrógeno, após a menopausa e doenças crônicas e aumento do índice de massa corpórea. 

Também podem contribuir cirurgias ginecológicas e multiparidade, além de alterações 

anatômicas, como o menor comprimento uretral (HIGA, LOPES, REIS, 2008). 

  Entretanto, pode-se inferir que a busca pelo controle de doenças e exames periódicos 

diminuíram os comprometimentos urinários das mulheres no estudo, representados pelos 

escores mais altos na escala NOC. 

Para além das questões de gênero, pesquisas apontam que podem coexistir outros fatores 

inerentes ao funcionamento dos serviços de saúde, capazes de diminuir o acesso dos homens a 

esses serviços. Aspectos relacionados ao trabalho, à acessibilidade, às especificidades das 

equipes profissionais e à estrutura de funcionamento desses serviços, como outros elementos 

influenciadores de uma menor procura dos homens pelas assistências em saúde (ALVES, 

2011 ET AL), o que piora a avaliação dos escores na escala NOC. 

Além disso, a maioria dos problemas urinários no sexo masculino apresentam início lento. 

Com isso, quando identificados já podem evidenciar piores escores nos indicadores. E ainda 

traduzem necessidade de mais tempo de recuperação. 
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No homem, a presença do prostatismo, ou seja, patologias que envolvem a próstata 

podem o tornar suscetível a problemas urinários. Dentre estes, destacam-se a incontinência e 

infecção urinária, além da hiperplasia benigna e a neoplasia prostática. E podem retardar no 

desenvolvimento de sintomas obstrutivos, como alteração na frequência urinária e 

esvaziamento completo da bexiga, conforme nos idosos em estudo (HEILBERG,SCHOR, 

2003). 

Outra inferência ainda pode ser realizada a partir da especialidade cirúrgica, a qual 

apontou a cirurgia geral nos escores maiores dos indicadores da NOC, apontando melhores 

quadros urinários. Este dado pode ser discutido a partir da falta de relação direta entre os 

procedimentos abdominais, conforme abordadas na cirurgia geral e comprometimentos 

urinários. 

Mesmo que a imobilidade no período de pós-operatório, uso de anestésicos e diminuição de 

peristalse possam interferir na eliminação urinária e sejam observados na cirurgia geral, os 

pacientes desta especialidade apresentaram melhores escores. Embora a presença de 

urobilinogênio e bilirrubina na urina possam ser utilizados no monitoramento de paciente 

hepatopatas (SMELTZER, BARE, 2010), nem todos os de cirurgia geral apresentam 

comprometimentos hepáticos. Procedimentos gástricos e esofágicos, por exemplo, não se 

esperam diretamente alterações nesses indicadores, como no presente estudo. 

 É válido destacar que por se tratar de paciente em pós-operatório, conforme discutido 

na Fase 1 deste estudo, a retenção urinária pode ser considerada como uma das possíveis 

complicações mais observadas em estudos anteriores (FERNANDES, COSTA, SARAIVA, 

2007; PELLAT, 2007; STAMATIOU, 2009; ENGSTROM, 2004; NEGRO, MUIR, 2011). 

Para tanto, a associação dos indicadores esvaziamento completo, frequência e quantidade de 

urina puderam auxiliar na identificação desta complicação clínica. 
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6.  CONCLUSÃO 

  

 Como iniciativa de incentivo a este estudo, pensou-se na elaboração de uma pesquisa 

que envolvesse as intervenções de enfermagem nos problemas urinários. E, como na prática, 

observou-se a lacuna de critérios para a avaliação destas no paciente, partiu-se para a 

identificação de critérios da eliminação urinária no idoso, para num futuro possa-se 

desenvolver a pesquisa de intervenções e nesta envolva a avaliação destes indicadores. 

 Partindo desta premissa, analisou-se os indicadores do resultado de enfermagem 

Eliminação urinária na escala de resultados NOC, primeiro pela literatura e depois através do 

acompanhamento direto ao paciente idoso hospitalizado em pós-operatório. 

Considerou-se a eliminação urinária como uma temática ainda pouco abordada. Na 

fase 1 do presente estudo, as pesquisas que contribuíram com a discussão dos critérios, 

definições conceituais e operacionais, em sua maioria apresentaram caráter descritivo.  

Teve-se os indicadores apontados como inerentes a eliminação urinária: odor, 

quantidade, cor, transparência; ingestão de líquido esvaziamento completo da bexiga, 

partículas na urina, sangue na urina, dor ao urinar, ardência ao urinar, hesitação urinária; 

noctúria e continência urinária. Ressalta-se, porém, a necessidade de estudos clínicos com 

maiores níveis de evidência para a melhor compreensão destes na prática clínica.  

 Além disso, pontua-se o baixo número de artigos que abordassem o idoso como 

sujeito. Devido às especificidades do processo de envelhecimento, esta clientela apresenta 

características peculiares, se comparadas com outras faixas etárias podem interferir na 

investigação dos indicadores citados. 

 Referente aos critérios de avaliação destes indicadores, a literatura apontou métodos, 

em sua maioria de fácil aplicação no paciente. Dentre eles, o que contribuiu com a maior parte 

dos indicadores foi a fita reagente. Esta pode ter seu uso diário, de baixo custo e não invasivo, 

conseguindo captar complicações precocemente pela análise urinária. Entretanto, na prática 

pouco se observa seu uso, e questiona-se o porque do não estímulo de tal prática. 

 Ainda evidenciaram-se pela literatura poucos estudos que abordassem critérios 

específicos aos pacientes com sondagem vesical. Alguns dos indicadores, como as partículas 

presentes na urina, podem apresentar alterações nos parâmetros, como a variação de pH. E, 

nenhum estudo clínico foi encontrado para a discussão de quanto ou como seria essa variação.  

Pela classificação NOC os indicadores abordam a micção do paciente, ou seja, o 

caráter espontâneo. Pacientes em sondagem vesical perdem nesse aspecto e podem apresentar 
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complicações específicas, como ardência ao redor da sonda e obstrução do cateter. Estas 

podem ser observadas na prática, mas não se encontrou estudos que as considerassem.  

 Ao aplicar os critérios dos indicadores evidenciados pela literatura para o 

acompanhamento no idoso em pós-operatório, com o avançar da idade, alguns deles 

apresentaram comportamentos variados.  

 Quanto mais velhos os idosos tem-se piora no esvaziamento completo da bexiga, a 

presença de glucogênio, dor e ardência ao urinar. Estes achados apontam para o 

comprometimento hepático e maior risco de infecção urinária com o aumento da idade, 

direcionando a necessidade de intervenções que abordem estes aspectos. 

 Levando-se em consideração os dias de pós-operatório, quanto maior o tempo piora, 

principalmente, transparência da urina; presença de urobilinogênio, proteína, densidade, 

bilirrubina e hesitação ao urinar. Destaque que esses agravamentos acompanharam o paciente 

na alta hospitalar, levando a necessidade de orientações de controle e identificação precoce de 

comprometimento clínico a estes pacientes. 

 Além disso, observou-se que as mulheres apresentaram menor comprometimento 

urinário se comparadas aos homens, o que não era esperado. Estudos que apontem os motivos 

que levam a essa variação ser interessantes no intuito da compreensão do que o sexo feminino 

dessa clientela apresentou de diferencial que sugeriu a melhora nas complicações urinárias. 

 Do mesmo modo, a especialidade cirurgia geral indicou melhora no quadro urinário. 

Pôde-se inferir que o comprometimento clínico abdominal, foco dessa especialidade em 

questão, pode não interferir diretamente com o quadro urinário. Entretanto, estudos mais 

aprofundados podem apontar para algum aspecto ou comportamento específico que favoreça 

as demais especialidades e reduzam o risco de complicações urinárias.  

 Portanto, este estudo dos critérios para a avaliação dos indicadores pôde contribuir no 

acompanhamento do quadro clínico urinário do paciente. E para futuros estudos pode 

colaborar no direcionamento das melhores intervenções a ser aplicadas na clientela em estudo.  

 Além disso, o foco na aplicação dos critérios em outros sujeitos pode contribuir na 

análise da eliminação urinária em outras faixas etárias como no paciente adulto. Pode ainda 

ser estudado em outros cenários, como clínica médica e em unidades de cuidados intensivos. 

Com isso, poderá ser ampliado o uso dos critérios aqui estabelecidos, com vistas a melhor 

análise urinária e identificação precoce de comprometimento do paciente. 

 Do mesmo modo, estudos longitudinais podem auxiliar no acompanhamento da 

pratica clinica da enfermagem urinária, favorecendo o monitoramento do paciente. 
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 Por último, estudos com resultados podem auxiliar na prática baseada em evidências. 

E o formulário aqui validado pode auxiliar na avaliação de intervenções urinárias avaliando o 

resultado destas ações no paciente. 
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APÊNDICE A 

Níveis de evidência( OXFORD, 2001) 

 



 

APÊNDICE B 

 
ELIMINAÇÃO URINÁRIA PREJUDICADA – INVESTIGAÇÃO 

(validado por Carpenito, p.815-16) 

 

Nome:_________________________________________ Número de Registro:___________ 

Sexo: (   ) F   (   ) M  Profissão: Aposentado: (  ) Sim (  ) Não  Idade:____________________ 

Data de Nascimento:________/________/_____________ Naturalidade:_________________ 

Estado:_____________________ País:_________________ Escolaridade: _______________ 

Estado Civil: ( ) Casado ( ) Solteiro ( ) Viúvo ( ) Separdo ( ) Outros 

 

 

DADOS SUBJETIVOS: 

1) Você tem problemas para controlar a urina (ou ir ao banheiro)? 

História de sintomas / Surgimento e duração dos sintomas 

(   ) Falta de controle 

(   ) Dor ou desconforto 

(   ) Urgência 

(   ) Freqüência 

(   ) Hesitação 

(   ) Mudança no padrão de micção 

(   ) Gotejamento 

(   ) Ardência 

(   ) Retenção 

Restrições ao estilode vida 

(   ) Social  

(   ) Responsabilidade do papel 

(   ) Sexual 

(   ) Profissional 

Incontinência nos adultos 

História de continência 

(   ) O grau de continência é aceitável 

(   ) História prévia de enurese 

(   ) História familiar de incontinência 

(   ) Início e duração (dia, noite, apenas em certos momentos) 

 

Fatores que aumentam a incidência 

(   ) Tosse 

(   ) Virar-se na cama 

(   ) Riso 

(   ) Demora em ir ao banheiro 

(   ) Correr 

(   ) Ficar de pé 

(   ) Quando excitado 

Percepção de necessidade de urinar 

(   ) Presente 

(   ) Ausente  

(   ) Diminuída 



 

Capacidade para adiar a micção após a sensação de urgência 

(   ) Presente (por quanto tempo?) 

(   ) Ausente 

Sensações que ocorrem antes ou durante a micção 

(   ) Dificuldade para interromper o jato 

(   ) Necessidade de forçar a urina para fora 

(   ) Dificuldade para iniciar o jato 

(   ) Falta de sensação de urinar 

(   ) Espasmo doloroso (tenesmo) 

 

Alívio após urinar 

(   ) Completo 

(   ) Desejo constante de urinar após a bexiga esvaziada 

(   ) Uso de cateteres, fraldas, forro na cama 

 

FATORES DE RISCO BIOLÓGICOS: (Fatores relacionados) 

Padrão de ingestão hídrica (tipo, quantidade, especialmente antes de deitar):______________ 

(   ) Desidratação (auto-imposta, urso de diuréticos, cafeína, álcool) 

(   ) Hipertrofia prostática 

(   ) Infecção vaginal, vesical 

(   ) Doenças crônicas 

(   ) Diabetes Mellitus 

(   ) Alcoolismo 

(   ) Doença de Parkinson 

(   ) Doença de Alzheimer 

(   ) Esclerose Múltipla 

Acidente Vascular Cerebral  

Deficiência de vitamina B12 

Distúrbios metabólicos 

Outra:__________________ 

(   ) Impactação fecal/constipação grave 

(   ) Uso de medicamentos 

(   ) Diuréticos 

(   ) Anticolinérgicos 

(   ) Anti-histamínicos 

(   ) Sedativos 

(   ) Acetaminofen 

(   ) Amitriptilina 

(   ) Aspirina 

(   ) Barbitúricis 

(   ) Clorpropramida 

(   ) Clofibrato 

(   ) Flufenazina 

(   ) Haloperidol 

(   ) Narcóticos 

(   ) Partos múltiplos ou difíceis 

(   ) Cirurgia ou distúrbios pélvicos de bexiga ou uterinos 

Barreiras ambientais 

(   ) Localização do banheiro mais distante do que 12 metros 

(   ) Escadas, corredores estreitos 



 

(   ) Penumbra 

(   ) Capacidade para localizar o banheiro em ambientes sociais 

 

DADOS OBJEITVOS: 

Características definidoras: 

Jato urinário 

(   ) Lento 

(   ) Começa e para 

(   ) Sem pressão 

(   ) Spray 

(   ) Em gotas 

(   ) Pequeno 

(   ) Lento ou difícil de iniciar 

Urina 

(   ) Cor, odor, aparência, densidade 

(   ) Negativa ou positiva para: 

(   ) Glicose 

(   ) Glóbulos vermelhos 

(   ) Bactérias 

(   ) Cetonas 

(   ) Proteína 

Padrões de micção e de ingestão hídrica 

(   ) Registrar durante 2 a 4 dias para estabelecer uma linha basal 

(   ) Qual ingestão diária de líquidos? 

(   ) Quando ocorre a incontinência? 

Tônus muscular 

(   ) Abdome firme ou macio e pendular? 

(   ) História de perda ou ganho significativo e recente de peso 

 

Reflexos 

(   ) Presença ou ausência de reflexos da cauda equina 

 

Bexiga 

(   ) Distensão (palpável) 

(   ) Pode ser esvaziada por meio de estímulo externo?  

(   ) Método de crede 

(   ) Massagem suprapúbica 

(   ) Água morna sobre o períneo 

(   ) Manobra de Vassalva 

(   ) Dilatação anal 

(   ) Capacidade (ao menos 400 a 500 ml) 

Urina residual  

(   ) Nenhuma 

(   ) Presente (em que quantidade)? 

 

Capacidade funcional 

(   ) Sentar/levantar da cadeira 

(   ) Manipular as roupas 

(   ) Manter o equilíbrio 

(   ) Caminhar sozinho até o banheiro 



 

 

Capacidade cognitiva 

(   ) Pedir para ir ao banheiro 

(   ) Consciente da incontinência 

(   ) Inicia o uso do vaso sanitário com lembretes 

(   ) Espera ser incontinente 

 

Investigar a presença de: 

(   ) Constipação 

(   ) Distúrbios de mobilidade 

(   ) Depressão 

(   ) Desidratação 

(   ) Fecaloma 

(   ) Distúrbios sensoriais 



 

APÊNDICE C 

ICIQ-SF(International Consultation on Incontinence Questionnaire) 

Nome do Paciente: ________________________ Data de Hoje: _____/____/____ 

Muitas pessoas perdem urina alguma vez. Estamos tentando descobrir quantas pessoas 

perdem urina e o quanto isso as aborrece. Ficaríamos agradecidos se você pudesse nos 

responder às seguintes perguntas, pensando em como você tem passado, em média nas 

ÚLTIMAS QUATRO SEMANAS. 

1.   Data de Nascimento: ____/____/____ ( Dia / Mês / Ano ) 

2.  Sexo:Feminino             Masculino 

3. Com que freqüênciavoce perde urina? (assinale uma resposta) 

Nunca           0 

Uma vez por semana ou menos             1 

Duas ou três vezes por semana            2 

Uma vez ao dia             3 

Diversas vezes ao dia  4 

O tempo todo             5 

 

4.  Gostaríamos de saber a quantidade de urina que você pensa que perde (assinale uma 

resposta) 

Nenhuma           0 

Uma pequena quantidade           2 

Uma moderada quantidade        4 

Uma grande quantidade           6 

 

5.  Em geral quanto que perder urina interfere em sua vida diária? Por favor, circule um 

númeroentre 0 (não interfere) e 10 (interfere muito) 

 

0       1        2        3       4       5       6       7      8       9       10 

Não interfere                                                                                                         Interfere muito 

 

ICIQ Escore: soma dos resultados 3 + 4 + 5 = __________ 

 

6.  Quando você perde urina? (Por favor assinale  todas as alternativas que se aplicam a você) 

Nunca  

Perco antes de chegar ao banheiro  

Perco quando tusso ou espiro  

Perco quando estou dormindo  

Perco quando estou fazendo atividades físicas  

Perco quando terminei de urinar e estou me vestindo  

Perco sem razão óbvia  

Perco o tempo todo  

 
 

 



 

APÊNDICE D 

King‘sHeath Questionário 

Nome do Paciente: ________________________ Data de Hoje: _____/____/____ 

 

1 - Como você avaliaria sua saúde hoje?  

Muito boa  Boa  Regular  Ruim  Muito ruim  

 

 

2 - Quanto você acha que seu problema de bexiga atrapalha sua vida?  

Nem um pouco  Um pouco  Moderadamente  Muito  

 

3 - Frequência: você vai muitas vezes ao banheiro 

Um pouco  Moderadamente  Muito  

 

4 - Noctúria: Você levanta a noite para urinar?  

Um pouco  Moderadamente  Muito  

 

5 - Urgência: Você tem vontade forte de urinar e muita dificuldade de controlar? 

Um pouco  Moderadamente  Muito  

 

6 - Bexiga hiperativa: você perde urina quando você tem muita bexiga hiperativa?   

Um pouco  Moderadamente  Muito  

 

7 - Incontinência urinária de esforço: você perde urina com atividades físicas? 

Um pouco  Moderadamente  Muito  

 

8 - Enurese noturna: você molha a cama a noite?  

Um pouco  Moderadamente  Muito  

 

9 - Incontinência no intercurso sexual: você perde urina durante a relação sexual? 

Um pouco  Moderadamente  Muito  

 

10 - Infecções freqüentes: você tem muitas infecções urinárias?  

Um pouco  Moderadamente  Muito  

 

11 - Dor na bexiga: você tem dor na bexiga?  

Um pouco  Moderadamente  Muito  

 

12 - Você tem algum outro problema relacionado a sua bexiga?_______________________  

 

13 - Com que intensidade seus problemas de bexiga atrapalham suas tarefas de casa? 

Nunca  Ás vezes  Frequentemente  O tempo todo  

 

14 - Com que intensidade seu problema de bexiga atrapalha seu trabalho ou suas atividades 

diárias normais fora de casa? (fazer compras, levar o filho a escola, etc.) 

Nunca  Ás vezes  Frequentemente  O tempo todo  

 



 

15 - Seu problema de bexiga atrapalha suas atividades físicas? (fazer caminhada, correr ou 

fazer algum esporte?) 

Nunca  Ás vezes  Frequentemente  O tempo todo  

 

16 - Seu problema de bexiga atrapalha quando você quer fazer alguma viagem? 

Nunca  Ás vezes  Frequentemente  O tempo todo  

 

17 - Seu problema de bexiga atrapalha quando você vai a igreja, reunião, festa? 

Nunca  Ás vezes  Frequentemente  O tempo todo  

 

18 - Você deixa de visitar seus amigos por causa do problema de bexiga?  

Nunca  Ás vezes  Frequentemente  O tempo todo  

 

19 - Seu problema de bexiga atrapalha sua vida sexual?  

Nunca  Ás vezes  Frequentemente  O tempo todo  

 

20 - Seu problema de bexiga atrapalha sua vida com seu companheiro?  

Nunca  Ás vezes  Frequentemente  O tempo todo  

 

21 - Seu problema de bexiga incomoda seus familiares?  

Nunca  Ás vezes  Frequentemente  O tempo todo  

 

22 - Você fica deprimida com seu problema de bexiga?  

Nunca  Ás vezes  Frequentemente  O tempo todo  

 

23 - Você fica ansiosa ou nervosa com seu problema de bexiga?  

Nunca  Ás vezes  Frequentemente  O tempo todo  

 

24 - Você fica mal com você mesmo por causa do seu problema de bexiga? 

Nunca  Ás vezes  Frequentemente  O tempo todo  

 

25 - Seu problema de bexiga atrapalha seu sono?  

Nunca  Ás vezes  Frequentemente  O tempo todo  

 

26 - Você usa algum tipo de protetor higiênico como: fralda, absorvente, forro para se manter 

seca? 

Nunca  Ás vezes  Frequentemente  O tempo todo  

 

 

27 - Você controla a quantidade de líquido que bebe?  

Nunca  Ás vezes  Frequentemente  O tempo todo  

 

28 - Você precisa trocar sua roupa íntima (calcinha), quando fica molhada? 

Nunca  Ás vezes  Frequentemente  O tempo todo  

 

29 - Você se preocupa em estar cheirando a urina?  

Nunca  Ás vezes  Frequentemente  O tempo todo  



 

APÊNDICE E 

 

 



 

 

ANEXO 1 

Formulário de avaliação dos critérios do resultado de Enfermagem Eliminação urinária no idoso em pós-operatório 

Nome:                                                                                      Leito:                  Andar:                           Especialidade:                                       

Indicadores 
Gravemente Muito Moderadamente Levemente Não 

Método de 
avaliação 

ODOR DA URINA: cheiro da urina; 
quanto mais concentrada a urina, 

mais forte o odor. A alteração do 

odor pode ser provocada pela 

presença de ácidos voláteis 
pH: 

1 2 3 4 5 6 7 
 

pH urinário 8-9 pH urinário de 
7,5 

pH urinário de 7 pH urinário de 6,5 pH urinário de 5-6 
 

 

 

 

Fita reagente 

QUANTIDADE DE URINA: 

volume urinário eliminado no 
período de 24h. 

Volume urinário 

Inferior 100ml/24h 

Volume 

urinário entre 
100ml e 

400ml/24h 

Volume urinário 

entre 400 e 
1000ml/24h 

Volume urinário 

entre 1000ml e 
1500ml/24h 

1500 a 1600 

ml/24h 
 

 

 
 

Exame físico 

(inspeção) 

COR DA URINA: coloração da 

urina; quando normal, varia de cor 

pálida ao âmbar, dependendo de sua 
concentração. É usualmente mais 

concentrada pela manhã ou em 

déficits de líquido. 

1 2 3 4 5 
 

Amarelo âmbar Amarelo 

escuro 

Amarelo ouro Amarelo claro Amarelo citrino 
Exame físico 

(inspeção) 

TRANSPARÊNCIA DA URINA: 

claridade da urina; a urina pode 

apresentar turvação resultado de 

Leitosa Muito turva Turva Ligeiramente 

turva 

Límpido 

(transparente) Exame físico 



 

bactérias e leucócitos (piúria) (inspeção) 

INGESTÃO DE LÍQUIDOS: Ingesta 
de líquido diária média do cliente; 

condições relacionadas ao aumento 

ou diminuição da ingesta de líquidos 

Inferior a 500ml/dia 500ml a 
800ml/dia 

800ml a1l/dia 1l a 1,5l/dia 1,5 a 2l/dia Observação 
Balanço hídrico 

Entrevista  

ESVAZIAMENTO COMPLETO 

DA BEXIGA: Bexiga não dolorosa e 

palpável depois do esvaziamento da 
bexiga 

Volume urinário 

residual superior a 

200 ml 

Volume 

urinário 

residual entre 
150ml e 200ml 

Volume urinário 

residual entre 

150ml e 100ml 

Volume urinário 

residual entre 

100ml e 50ml 

Volume urinário 

residual inferior a 

50ml 
 

Método de crede 

Sondagem pós-

miccional 

PARTÍCULAS VISÍVEIS NA 

URINA: ausência departículas 
anormais presentes na urina: glicose, 

cetona, urobilinogênio e leucócitos. 

Reflete a densidade, ou seja, a 

osmolaridade reflete a concentração 
urinária de solutos. 

Leucócito 

1 2 3 4 5 
 

Alto 500 +++ Moderado 125 

+++ 

Baixo 70+ Traços 15+ 

 

Negativo 

Nitrato 

1 2 3 
 

- - + - Negativo 

Urobilinogênio 

1 2 3 4 5 6 
 

Alto12(200) 

++++ 

Alto8(140)+++ Moderado 

4(70)++ 

Baixo 2(35)+ 0,2(35) 

Proteína 

1 2 3 4 5 6 
 

Alto 

2000(20)++++ 

Alto 300(3,0)+++ Moderado 

100(1,0) 

Baixo 30(0,3) Negativo 

Densidade 

1 2 3 4 5 6 7 
 

1.030 
1.025 

1.020 1.015 1.010 1.000-1.005 

Corpos cetônicos 

1 2 3 4 5 6 
 

160(16)++++ Alto(80)+++ Moderado 

4,0(4,0) 

Baixo(15)+ 

Traços5 (0,5)+ 

Negativo 

Bilirrubina 

1 2 3 4 
 

Alto 

4(70)++++ 

 Moderado 2(35) Baixo 1(17)+ Negativo 

Glucogênio 

1 2 3 4 5 6 
 

Alto 
>2000(>110) 

Alto 
1000(60)+++ 

Moderado 
500(30)++ 

Baixo 250(15)+ 
Traços 100(5) 

Negativo 

SANGUE VISÍVEL NA URINA: 

ausência de hematúria; definida 

como mais de 5 células por campo 
no sedimento urinário 

1 2 3 4 5 6 7 
 

Alto 200+++ 

Não lisados 

 
2,5 ml ou mais de 

sangue diluído em 

500 ml de urina. 

Moderado 

80++ 

 
2ml de sangue 

diluído em 500 

ml de urina. 

Baixo +25; 1,5ml 

de sangue diluído 

em 500 ml de 
urina. 

Traços +-10 

 

Menos de 1ml de 
sangue diluído em 

500 ml de urina. 

Negativo 

 

Menos de 1ml de 
sangue diluído em 

500 ml de urina. 

 

Inspeção 

Exames 

laboratoriais(EA
S) 

DOR AO URINAR: ausência de 
disúria; micção dolorosa ou difícil 

Intensidade da dor 

Pontuação 10 na 
Escala Verbal de dor 

Pontuação de 
7 a 9 na Escala 

Verbal de dor 

Pontuação de 4-6 
na Escala Verbal 

de dor 

Pontuação de 1-3 
na Escava Verbal 

de dor 

Pontuação 0 na 
Escala de dor 

 

Entrevista 



 

 

 

12   3   4   5   6   7   8   9   10 
 

ARDÊNCIA AO URINAR: 

sensação desconfortável (queimação) 

ao urinar;  

Pontuação 10 na 

Escala Subjetiva de 

desconforto 

Pontuação de 

7 a 9 naEscala 

Subjetiva de 
desconforto 

Pontuação de 4-6 

naEscala 

Subjetiva de 
desconforto 

Pontuação de 1-3 

naEscala 

Subjetiva de 
desconforto 

Pontuação 0 na  

Escala Subjetiva 

de desconforto 
 

Entrevista 

HESITAÇÃO PARA URINAR: 

dificuldade em iniciar a micção 

Inicio miccional 

acima de 20s 

Inicio 

miccional de 

15 a 20 s 

Inicio miccional 

de 10 a 15 s 

 

Inicio miccional 

de 5 a 10 s 

 

Inicio miccional 

de 2 a 5 s 

 

Entrevista 

FREQÜÊNCIA URINÁRIA: 

intervalos miccionais; número de 

vezes que o paciente urina durante o 
dia 

2 ou menos micções 

em 24h; Acima de 8  

micções em 24h 

3  micções em 

24h 

4  micções em 

24h 

5  micções em 

24h 

6 a 8 micções/24h 

 

 

Observação 

Entrevista 

NOCTÚRIA: Levantar mais de uma 

vez durante a noite após ter ido 

deitar com a expectativa de só se 
levantar pela manhã. Produção de 

urina noturna superior a 0,9ml/min; 

produção de urina noturna superior a 
33% de produção diurna. 

4 ou mais micções 

noturnas 

3 micções 

noturnas 

2 micções  

noturnas 

1 micção noturnas Nenhuma micção 

noturna 

Entrevista 

 

CONTINÊNCIA URINÁRIA: 

Ações voluntárias relacionadas ao 

evento fisiológico de esvaziamento 
da bexiga. Este é composto por 

atributos específicos, incluindo lugar 

de micção, tempo, posição e estilo, 
influenciados pela física e ambientes 

sociais. 

Pontuação 100 na 

escala KHQ 

 
Pontuação 21 na 

EscalaICIQ 

 
Perda urinária igual 

ou superior a 8g 

Pontuação 60 

a 100 escala 

KHQ 
 

Pontuação 14 - 

21 na 
EscalaICIQ 

 

Perda urinária 

entre 6g e 8g 

Pontuação 40 a 

60 na escala 

KHQ 
 

Pontuação 7 - 14 

na EscalaICIQ 
 

Perda urinária 

entre 4g e 6g 

Pontuação 40 a 0 

na escala KHQ 

 
Pontuação 7 - 0 

na EscalaICIQ 

 
Perda urinária 

entre entre 2g e 

4g 

Pontuação 0 na 

escala KHQ 

 
Pontuação 0 na 

Escala   ICIQ 

 
Perda urinária 

igual ou inferior a 

2g 

Entrevista 

Teste do 

absorvente 



 

ANEXO 2-  

Revisão integrativa - Instrumento de coleta de dados  

Adaptado de Chaves(2008); Pompeo(2007) 

 

1. Dados de identificação do artigo 

 

1.1 Título: 

1.2 Autor (es) e respectiva (s) área (s) de formação: 

1.3 Título do periódico: 

1.4 Volume, número, páginas e ano: 

1.5 País e idioma do estudo: 

 

2. Referencial teórico / Metodológico 

 

Conceitos chave: 

 

3. Indicadores para avaliação de eliminação urinária: 

 

Atributos: 

Conceitos relacionados: 

 

4.1Objetivo (s) do estudo: 

 

4.2Tipo de publicação: 

 

(  )Abordagem qualitativa: (  ) Etnografia (  )Fenomenologia (  )Teoria Fundamentada  

(  )Outras 

(  )Abordagem quantitativa: (  ) Experimental (  )Quase experimental (  )Não experimental  

(  )Estudo de revisão: (  ) Narrativa (  )Sistemática (  )Integrativa (  )Metanálise 

(  )Reflexão teórica 

(  )Relato de experiência 

(  )Outro. Qual? 

 

7.3População alvo: 

Amostra: (  ) Aleatória (  )Conveniência  

Tamanho:n inicial:__________________  n final:____________________ 

Características: 

idade (média): ______; Sexo: (  )F (  )M;  Raça:_______; Cultura:______; 

Religião:_________ 

Diagnóstico: 

Critérios de inclusão: (  )Sim (  )Não Quais? 

Critérios de exclusão: (  )Sim (  )Não Quais? 

7.4Coleta de dados: 

Aplica um instrumento (  )Sim (  )Não  (  )Tipo: 

Nome, Autor, Ano de construção do instrumento: 

Foco de análise ou variáveis do estudo: 

 

 



 

4. Análise de dados: 

 

(  )Descritiva  (  )Inferencial 

Descrição: 

 

5. Resultados do estudo: 

Descrição: 

 

 

6. Conclusões do estudo: 

Descrição: 

 

7. Implicações para a enfermagem: 

Descrição: 

 

8. O estudo aponta a presença de viés? (  )Sim (  )Não 

Quais? 

 

9. Grau de recomendação( OXFORD, 2001): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 4 - PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO/POP 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

ESCOLA DE ENFERMAGEM AURORA DE AFONSO COSTA 

GRUPO DE ESTUDOS EM SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM - 

GESAE 

PROJETO - VALIDAÇÃO DO RESULTADO DE ENFERMAGEM ELIMINAÇÃO 

URINÁRIA NO IDOSO HOSPITALIZADO EM PERÍODO PRÉ E PÓS OPERATÓRIO 

 

POP – Procedimento Operacional Padrão  

 

PERÍODO DE COLETA DOS DADOS: 12 de março de 2012 – 12 de junho de 2012. 

 

ORIENTAÇÕES GERAIS: 

1. Registrar diariamente a entrada de pacientes idosos em pré-operatório e saída em pós-

operatório por especialidade cirúrgica. (ANEXO 1) 

2. No início da coleta, identificar no setor todos os pacientes idosos em pré-operatório e 

acompanhar diariamente durante toda a internação cirúrgica até a alta hospitalar para 

identificar o diagnóstico de enfermagem Eliminação Urinária prejudicada e acompanhar o 

desenvolvimento dos indicadores do resultado Eliminação Urinária. 

3. Ao final da coleta, levantar o índice de pacientes com o diagnóstico de enfermagem 

Eliminação Urinária Prejudicada, segundo a Nanda(2009-2011) e os indicadores do resultado 

de enfermagem Eliminação Urinária segundo a NOC. 

4. Todos os idosos internados em pré-operatório a partir do início da coleta de dados da 

pesquisa serão acompanhados segundo o instrumento de identificação do diagnóstico de 

enfermagem Eliminação Urinária prejudicada (ANEXO 2)  

5. Todos os idosos com a Eliminação Urinária presente, serão avaliados diariamente com o 

instrumento de acompanhamento doresultado de enfermagem Eliminação Urinária (ANEXO 

3) 

5. No final da pesquisa, será organizado um banco de dados com todas as informações 

levantadas na pesquisa. 

 

ETAPA 1 – LEVANTAMENTO INICIAL DOS PACIENTES  

1. Identificar os pacientes idosos em pré-operatório. 

2. Registrar de acordo com: leito, prontuário, nome completo, especialidade cirúrgica. (anexo 

1) 

3. Convidar os pacientes idosos a participação na pesquisa com o esclarecimento prévio da 



 

mesma. 

4. Se o convite for aceito, solicitar a assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido 

no anexo 3.,  

5. Coletar dados de identificação, cirúrgicos e sociodemográficos. (ANEXO 4) 

6. Aplicar o instrumento em anexo 2 de levantamento do diagnóstico de enfermagem 

Eliminação Urinária Prejudicada. 

7. Presente ou ausente, os idosos serão incluídos no estudo. 

 

ETAPA 2 - ACOMPANHAMENTO 

1. Reaplicar o instrumento em anexo 1 de identificação da EUP. 

2. Caso a EUP esteja presente, acompanhar com o instrumento de avaliação do resultado de 

enfermagem Eliminação Urinária em anexo 3 diariamente pela manhã até a alta hospitalar. 

3. Caso o diagnóstico de Eliminação Urinária esteja ausente, o idoso será excluído da 

pesquisa. 

 

PROTOCOLO DE PESQUISA 

1. Após a identificação dos sujeitos da pesquisa, a abordagem deve compreender a 

explicação dos objetivos da pesquisa, apresentação do Termo do Consentimento Livre e 

Esclarecido (ANEXO 6) e esclarecimentos frente às dúvidas dos mesmos; 

2. Os sujeitos que se recusarem a participar da pesquisa serão excluídos e devem ser 

registrados (ANEXO 5); 

3. O formulário para coleta de dados está dividido em: 

 Controle diário 

 Registro Geral 

 Identificação de Eliminação Urinária Prejudicada (Anexo C4) 

 Acompanhamento do resultado de Enfermagem Eliminação Urinária (Anexo C5) 

 

Anexo 1: controle diário de pacientes 

Informações contidas no anexo 1:  

Andar,  

Leito 

Prontuário 

Nome completo 



 

Pré ou pós-operatório – escrito pelo códido: D(dias) e número(referente aos dias do período 

cirúrgico). Ex. D1(primeiro dia)  

 

Anexo 2 – Identificação do diagnóstico de enfermagem Eliminação Urinária Prejudicada 

 Retirado do livro ―Manual de diagnósticos de enfermagem‖deCarpenito-Moyet(2008) 

para a identificação de: 

 

1. Características definidoras 

Disúria 

Freqüência (poliúria) 

Hesitação (Dificuldade/demora para iniciar a micção)  

Incontinência 

Noctúria 

Retenção urinária 

Urgência 

 

Anexo 3 – Avaliação d resultado de enfermagem Eliminação Urinária para o 

acompanhamento dos indicadores: 

Odor da urina 

Quantidade da urina 

Quantidade de urina 

Cor da urina 

Transparência da urina 

Ingestão de líquidos 

Esvaziamento completo da bexiga 

Partículas visíveis na urina 

Sangue visível na urina 

Dor ao urinar 

Ardência ao urinar 

Hesitação para urinar 

Freqüência urinária 

Urgência para urinar 

Retenção de urina 

Noctúria 

2. Fatores relacionados 

Dano sensório-motor 

Infecção no trato urinário 

Múltiplas causas 

Obstrução anatômico 

 



 

Incontinência urinária 

Incontinência de pressão 

Incontinência de urgência 

Incontinência funcional 

 

Anexo 4 – VARIÁVEIS DEMOGRÁFICAS E SOCIOECONÔMICAS 

 Nome: registre as iniciais; 

 Prontuário: registre o número; 

 Sexo: assinale com um ―X‖ as opções: feminino ou masculino; 

 Procedência: registrar bairro e município; 

 Situação Conjugal: são considerados CASADOS os sujeitos em união estável; 

 Filhos: registrar o número de filhos; 

 Composição familiar: registrar número de pessoas vivendo no domicílio e grau de 

parentesco; 

 Escolaridade: registrar o grau de escolaridade, se completo ou incompleto; 

 Ocupação: profissão que exerce ou exercia anterior à aposentadoria;  

 Rendimentos: sujeitos com atividade laborativa – selecionar a opção OUTROS e 

descrever a atividade.  

 Diagnóstico médico responsável pela internação 

 Diagnósticos secundários: presença de comorbidades 

 Especialidade cirúrgica: registrar a especialidade médica responsável pela cirurgia do 

paciente  

 Eliminação urinária prejudicada: Referente a Nanda 2009/2011 

 

Anexo 5 – PACIENTES EXCLUÍDOS 

 Registrar leito, prontuário, nome completo e motivo da exclusão. 

 

Anexo 6 – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 O TCLE deve ser lido junto ao sujeito da pesquisa; 

 Ao final, pergunta-lo se existe alguma dúvida; 

 Coletar as assinaturas, fornecer a via ao sujeito e iniciar a aplicação do instrumento. 



 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - ANEXO 1 

 

CONTROLE DIÁRIO DE PACIENTES 

 

Andar: ___________________________ 

 

Data: ___/___/2012. 

 

 

LEITO PRONTUÁRIO NOME ESPECIALIDADE  PRÉ PÓS 

01      

02      

03      

04      

05      

06      

07      

08      

09      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

19      

20      

21      

22      

23      

24      

25      

 

 

 

 



 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - Anexo 2 

 

FORMULÁRIO DE REGISTRO INICIAL 

 
NOME (INICIAIS): PRONTUÁRIO: 

SEXO FEMININO (1)                    MASCULINO (2) 

IDADE  

PROCEDÊNCIA  

SITUAÇÃO 

CONJUGAL 

CASADO (1)     SOLTEIRO (2)      VIÚVO (3)          SEPARADO/DESQUITADO (4) 

FILHOS: Sim (1) QUANTOS? ____________Não (2) 

COMPOSIÇÃO 

FAMILIAR 

 

 

ESCOLARIDADE (1) ANALFABETO  

(2) NÍVEL FUND.: COMPLETO (1) INCOMPLETO (2) 

(3) NÍVEL MÉDIO: COMPLETO (1)INCOMPLETO(2) 

(4) NÍVEL SUPERIOR: COMPLETO (1)INCOMPLETO(2) 

OCUPAÇÃO 

PROFISSIONAL 

 

 

RENDIMENTOS: 

 

TIPO: 

Sim (1)                                                          Não (2) 

APOSENTADORIA (1)          PENSÃO (2)             AUXÍLIO IDOSO (3) 

OUTROS: 

DIAGNOSTICO PRINCIPAL PATOLOGIA: 

DIAGNÓSTICO(S) 

SECUNDÁRIO(S) 

PATOLOGIA(S): 

HOSPITALIZAÇÃO NOS ÚLTIMOS 12 

MESES? 

Sim (1)     Não (2) 

CIRURGIAS ANTERIORES Sim (1)     Não (2) 
Quais:  

 

 

 

PROBLEMAS URINÁRIOS 

ANTERIORES 

Sim (1)     Não (2) 

Quais:  

 

 

 

ESPECIALIDADE CIRÚRGICA 1. GERAL 

2. GINECOLOGIA 

3. MASTOLOGIA 

4. NEUROCIRURGIA 
5. ORTOPÉDICA 

6. TORÁCICA 

7. UROLÓGICA 

8. VASCULAR 

ELIMINAÇÃO URINÁRIA 

PREJUDICADA (PRÉ-OPERATÓRIO) 

 

Sim (1)      

Características definidoras 

(   ) Disúria 

(   ) Freqüência (poliúria) 
(   ) Hesitação (Dificuldade/ 

demora para iniciar a micção)  

(   ) Incontinência 

(   ) Noctúria 

(   ) Retenção urinária 

(   ) Urgência 

 

Fatores relacionados 

(   ) Dano sensório-motor / (   ) Infecção no trato urinário 

(   ) Múltiplas causas / (   ) Obstrução anatômica 

Não (2) 



 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - ANEXO 3 

 

PACIENTES EXCLUÍDOS 

 

Andar: ___________________________ 

 

Data: ___/___/2012. 

 
LEITO PRONTUÁRIO NOME MOTIVO 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

16.     

17.     

18.     

19.     

20.     

21.     

22.     

23.     

24.     

25.     

 

 

 

 

 

 



 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – ANEXO 4 

 

Teste ―Dipstick‖ – Fita Reagente 

 

Análise dos indicadores: odor, partículas e sangue na urina. 

 

Homem:  

1. Lavar as mãos, em seguida lavar o pênis, retraindo todo o prepúcio,  

2. Enxaguar e secar com gaze estéril ou toalha bem limpa. 

 

Mulher:  

1. No momento da higiene e da coleta, manter os grandes lábios afastados.  

2. Lavar a região genital de frente para trás,  

3. enxaguar e secar, usando gaze estéril ou toalha bem limpa. Não usar duas vezes a 

mesma gaze. Nunca inverter este movimento;  

 

Ambos os sexos 

1. Colher preferencialmente a primeira urina da manhã ou dar um intervalo mínimo de 4 

horas após a última micção;  

2. Iniciar a micção.  

3. Desprezar o primeiro jato da urina, sem interromper a micção, e recolher o jato médio, 

evitando encher o frasco até a tampa.  

4. Desprezar também o jato final.  

5. Fechar o frasco imediatamente;  

6. Após a coleta no prazo máximo de uma hora, realizar a leitura da fita reagente, com 

inserção da mesma no volume urinário coletado e espera de 2 minutos para a 

observação do pH, sangue e  no prazo máximo de uma hora. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – ANEXO 5 

 

Balanço hídrico 

 

- Colocar a planilha de controle hídrico no leito do paciente;  

Registrar em impresso próprio da seguinte forma: 

 * Líquidos ingeridos em 24 h; (ingesta oral e infusões);   

* Líquidos eliminados em 24h. (diurese e perdas com vômito, diarréia, líquidos de drenagem, 

em ml). 

 
Hora  Líquidos ingeridos Líquidos 

eliminados 

Perda involuntária Noctúria 

1.    ( ) SIM ( ) NÃO ( ) SIM ( ) NÃO 

2.    ( ) SIM ( ) NÃO ( ) SIM ( ) NÃO 

3.    ( ) SIM ( ) NÃO ( ) SIM ( ) NÃO 

4.    ( ) SIM ( ) NÃO ( ) SIM ( ) NÃO 

5.    ( ) SIM ( ) NÃO ( ) SIM ( ) NÃO 

6.    ( ) SIM ( ) NÃO ( ) SIM ( ) NÃO 

7.    ( ) SIM ( ) NÃO ( ) SIM ( ) NÃO 

8.    ( ) SIM ( ) NÃO ( ) SIM ( ) NÃO 

9.    ( ) SIM ( ) NÃO ( ) SIM ( ) NÃO 

10.    ( ) SIM ( ) NÃO ( ) SIM ( ) NÃO 

11.    ( ) SIM ( ) NÃO ( ) SIM ( ) NÃO 

12.    ( ) SIM ( ) NÃO ( ) SIM ( ) NÃO 

13.    ( ) SIM ( ) NÃO ( ) SIM ( ) NÃO 

14.    ( ) SIM ( ) NÃO ( ) SIM ( ) NÃO 

15.    ( ) SIM ( ) NÃO ( ) SIM ( ) NÃO 

16.    ( ) SIM ( ) NÃO ( ) SIM ( ) NÃO 

17.    ( ) SIM ( ) NÃO ( ) SIM ( ) NÃO 

18.    ( ) SIM ( ) NÃO ( ) SIM ( ) NÃO 

19.    ( ) SIM ( ) NÃO ( ) SIM ( ) NÃO 

20.    ( ) SIM ( ) NÃO ( ) SIM ( ) NÃO 

21.    ( ) SIM ( ) NÃO ( ) SIM ( ) NÃO 

22.    ( ) SIM ( ) NÃO ( ) SIM ( ) NÃO 

23.    ( ) SIM ( ) NÃO ( ) SIM ( ) NÃO 

24.    ( ) SIM ( ) NÃO ( ) SIM ( ) NÃO 

 
OBSERVAÇÃO: Pacientes não-sondados, solicitar aproximação do volume urinário ao próprio paciente.  



 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – ANEXO 6 

 

Mensuração do volume urinário residual 

 

1. Colocar o paciente em posição dorsal no leito após a micção; 

2. Realizar palpação em região supra-púbica e em caso de rigidez 

3. Colocar o biombo e foco de luz; colocar o paciente em posição (mulher: ginecológica; 

homem: pernas estendidas); 

4. Lavar as mãos; 

5. Abrir o pacote de sondagem (cateterismo vesical) no sentido diagonal, colocando uma 

das pontas sob a região glútea (se paciente abitado, abrir em mesa auxiliar);  

6. Colocar PVPI na cuba redonda, que contém as bolas de algodão; 

7. Abrir a sonda e a gaze; 

8. Colocar xylocaína na gaze; 

9. Calçar as luvas estéreis 

10. Lubrificar 5 cm da sonda; 

11. Fazer a anti-sepsia: 

a. Se mulher: duas bolas de algodão entre a vulva e os grandes lábios, duas bolas 

de algodão entre os pequenos lábios, uma bola de algodão no meato urinário;  

b. se homem: afastar o prepúcio e expor a glande, fazer antissepsia em 

movimentos circular ou, do meato em direção a glande, elevar o pênis 

perpendicularmente ao corpo do paciente,  coletar e mensurar o volume 

residual. 

12. Introduzir a sondagem de alívio até a saída total de urina 

13. Mensurar o volume residual eliminado  

 

 

Observação:  

Medida não invasiva:  

1. Estimular o paciente a micção;  

2. Colocar o paciente na posição dorsal;  

3. Realizar antissepsia simples na região abdominal;  

4. Posicionar o aparelho de ultrassonografia na região suprabúbica; 

5. Realizar a mensuração do volume residual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO 5 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – Paciente 

Dados de identificação 

Título do Projeto de Pesquisa: VALIDAÇÃO DO RESULTADO DE ENFERMAGEM ELIMINAÇÃO 

URINÁRIA NO IDOSO HOSPITALIZADO EM PERÍODO PRÉ EPÓS OPERATÓRIO 

Pesquisador Responsável: Profª Dra. Rosimere Ferreira Santana 
Instituição em que trabalha o Pesquisador Responsável: Universidade Federal Fluminense 

Telefones para contato: (21) 88241026 - (21) 32832218 – (21) 87169719 

Nome do voluntário: -
______________________________________________________________________ 

Idade: _____________ anos     R.G. 

_______________________________ 

Responsável legal 
________________________________________________________________________ 

R.G. Responsável legal: _________________________ 

 

O Sr. (a) está sendo convidado(a) a participar, como voluntário, do projeto de pesquisa 
VALIDAÇÃO DO RESULTADO DE ENFERMAGEM ELIMINAÇÃO URINÁRIA NO IDOSO 

HOSPITALIZADO EM PERÍODO PRÉ E PÓS OPERATÓRIO”, de responsabilidade da pesquisadora 

Profª Dra. Rosimere Ferreira Santana, da Universidade Federal Fluminense.  

O objetivo desta pesquisa é coletar informações sobre sua eliminação urinária. Assim, solicito 
que responda às perguntas utilizadas para coleta de dados da pesquisa.  

Será mantido o sigilo de todas as informações relacionadas à sua privacidade. Os resultados da 

pesquisa serão tornados públicos unicamente em trabalhos e/ ou revistas científicas e não haverá 
identificação dos dados pessoais. A sua participação neste estudo não trará riscos e nem gastos 

financeiros. 

Caso necessite, poderão ser marcados encontros para respostas ou esclarecimentos de qualquer 

dúvida acerca da pesquisa. A retirada do consentimento e atualizações sobre os resultados parciais do 
estudo podem ser feitas a qualquer momento, sem que lhe isso traga prejuízos.  

Caso concorde em participar, é necessário assinar este documento, que contém duas vias, 

sendo uma de propriedade do participante ou do representante legal do voluntário da pesquisa (caso 
seja necessário) e a outra do pesquisador. 

Desde já, agradecemos. 

Eu, __________________________________________, RG nº _______________________, 

responsável legal por ____________________________________, RG nº _____________________ 
declaro ter sido informado e concordo com a sua participação, como voluntário, no projeto de pesquisa 

acima descrito. 

Niterói, _____ de ____________ de_______ 

     _________________________________              ___________________________________ 
Graziele Ribeiro Bitencourt 

             (Responsável legal)                                             (Responsável por obter o consentimento)                                                       

 

___________________________________              ___________________________________                                                                                     

Testemunha                                                                      Testemunha 

 
 



 

 

 


