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RESUMO 

 

Introdução: A insuficiência cardíaca é considerada uma síndrome de grande impacto 

epidemiológico. Quando apresentada em sua forma descompensada, tende a gerar necessidade 

imediata de hospitalização, tornando-se o período de maior risco, no qual a chance de morte é 

significativamente mais elevada. Portanto, é essencial conhecer os diagnósticos e intervenções 

de enfermagem específicos para esses pacientes no momento da admissão. Objetivo: Mapear 

os diagnósticos de enfermagem da NANDA Internacional e as intervenções de enfermagem da 

Classificação de Intervenções de Enfermagem a partir do cruzamento dos termos encontrados 

nos registros de enfermagem de pacientes admitidos com insuficiência cardíaca 

descompensada. Método: Trata-se de um mapeamento cruzado dos termos encontrados nos 

registros de enfermeiros em 107 prontuários eletrônicos de pacientes admitidos por 

insuficiência cardíaca descompensada no período de outubro de 2017 a fevereiro de 2019 de 

um hospital de referência em cardiologia do município do Rio de Janeiro/RJ. Os diagnósticos 

e intervenções mapeados foram avaliados quanto a relevância por quatro peritos. A análise de 

concordância entre os mesmos foi verificada pelo índice de validação de conteúdo e o Kappa 

de Fleiss. Resultados: As características clínicas apresentadas demonstraram-se clássicas de 

pacientes com insuficiência cardíaca descompensada. Os diagnósticos de enfermagem da 

NANDA Internacional mais frequentes foram: risco de infecção (74,8%), débito cardíaco 

diminuído (55,1%), volume de líquidos excessivo (49,5%). As intervenções de enfermagem 

mapeadas foram: monitoração de sinais vitais (79,4%), monitoração hídrica (72,9%) e 

posicionamento (52,3%). Conclusão: Conclui-se que existe a necessidade de uma capacitação 

para que enfermeiros especializados realizem julgamentos mais específicos acerca das 

respostas de pacientes com insuficiência cardíaca descompensada. O estudo trará benefícios 

para assistência, suporte para pesquisas voltadas nesta área e para futura implementação de 

Sistemas de Classificações em prontuários eletrônicos, auxiliando a comunicação entre 

profissionais que atuam diretamente com pacientes portadores da síndrome.  

 

 

Palavras-chave: Processo de enfermagem. Registro de enfermagem. Classificação. 

Insuficiência cardíaca. 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

Introduction: Heart failure is considered an epidemiologic syndrome of substantial impact. 

Hence, when it is presented in its decompensated form, it tends to generate an emergency 

hospitalization need, becoming the highest risk period, which death chance is significantly 

greater. Therefore, knowing the diagnosis and specific nursing interventions to these patients 

are essential in the admission process.  Objective: Mapping the NANDA International nursing 

diagnosis and the Nursing Interventions Classification on nursing interventions by crossing the 

findings in nursing observations records from patients admitted with decompensated heart 

failure. Methodology: This work is based in cross mapping of the findings in the nursing 

observations of 107 digital patient records of patients admitted with decompensated heart 

failure from October 2017 to February 2019 in a reference specialized heart disease hospital in 

Rio de Janeiro/RJ. The diagnosis and interventions mapped were analyzed for relevance by four 

experts. The correlation analysis between them was verified by the content validation index and 

the Kappa de Fleiss. Results: The presented clinical characteristics were demonstrated to be 

those typical in decompensated heart failure patients. The most frequent NANDA International 

nursing diagnosis were Risk for Infection (74.8%), Cardiac Output Alteration (55.1%), Fluid 

Volume Excessive (49.5%). The mapped nursing interventions were Vital Signs Monitoring 

(79.4%), Fluid monitoring (72.9%) and Positioning (52.3%). Conclusion: It may be concluded 

that it is necessary for specialized nurses to be capacitated in order to perform more specific 

judgments regarding the response to patients with decompensated heart failure. The study will 

bring benefits to the assistance, support to researches in this field and to the future 

implementation of Classification Systems in digital patient records, helping the communication 

between professionals that perform directly with patients with that syndrome.  

 

 

Descriptors: Nursing process. Nursing record. Classification. Heart failure. 
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1. INTRODUÇÃO  

A insuficiência cardíaca (IC) é uma síndrome complexa, na qual o coração é incapaz de 

bombear sangue para suprir as necessidades tissulares ou somente o faz com elevadas pressões 

de enchimento. Pode ser causada por alterações na estrutura ou na função cardíaca e pode ser 

classificada de acordo com a fração de ejeção, gravidade dos sintomas (classificação funcional 

da New York Heart Association - NYHA) e tempo de progressão da doença (ROHDE et al., 

2018). 

A classificação funcional de acordo com a NYHA (New York Heart Association) é usada 

para descrever e estratificar a gravidade dos sintomas. Esta classificação se baseia no grau de 

tolerância ao exercício e varia desde a ausência de sintomas até a presença de sintomas mesmo 

em repouso em uma estratificação de I a IV (PADUA et al., 2018; ROHDE et al., 2018).  

O termo “insuficiência cardíaca crônica” reflete a natureza progressiva e persistente da 

doença, enquanto o termo “insuficiência cardíaca aguda” fica reservado para alterações rápidas 

ou graduais de sinais e sintomas resultando em necessidade de terapia urgente (ROHDE et al., 

2018). 

A insuficiência cardíaca descompensada (ICD) pode ser classificada como: IC aguda 

nova ou IC crônica descompensada. A insuficiência aguda nova é o quadro clínico com 

ausência de sinais e sintomas prévios que em sua maioria é manifestado a partir de situações 

clínicas como infarto agudo do miocárdio, crise hipertensiva, rotura de cordoalha mitral, dentre 

outras. A insuficiência cardíaca crônica descompensada é caracterizada por uma situação 

clínica onde, ocorre exacerbação aguda ou gradual de sinais e sintomas de IC em repouso, em 

pacientes com diagnóstico prévio de IC, sendo a apresentação clínica mais frequente e tem 

como causa mais comum a baixa aderência ao tratamento (restrição hidrossalina e uso 

inadequado das medicações) (MANGINI et al., 2013). 

Ressalta-se que a insuficiência cardíaca descompensada gera necessidade imediata de 

hospitalização, sendo considerado o período de maior risco para os pacientes, no qual a chance 

de morte é significativamente mais elevada do que em um período de IC crônica e estável 

(MANGINI et al., 2013). 

Entre o período de janeiro de 2018  a janeiro de 2019 foram computados 24.002 óbitos 

por IC no Brasil. Para o mesmo ano, do total de internações por doenças do aparelho 
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circulatório, 215.336 foram devidas à IC, afetando também os custos dos sistemas de saúde 

públicos e privados (DATASUS, 2019).  

O registro BREATHE, primeiro estudo a incluir uma ampla amostra de pacientes 

hospitalizados com IC descompensada de 51 centros de diferentes regiões do Brasil, descreveu 

as características clínicas, tratamento e prognóstico intra-hospitalar de 1263 pacientes 

admitidos com IC aguda. Destes, 60% eram mulheres, média de idade 64± 16 anos, com 

hipertensão arterial (70,8%), dislipidemia (36,7%) e diabetes (34%). Em torno de 40% dos 

pacientes apresentavam função sistólica do ventrículo esquerdo normal e a maioria foi admitida 

com perfil clínico-hemodinâmico quente-úmido. A mortalidade intra-hospitalar afetou 12,6% 

do total dos pacientes incluídos e a necessidade de reinternação ocorreu em 44% a 66% dos 

casos (ALBUQUERQUE et al., 2014).  

Enfermeiros que atuam em unidades hospitalares cardiológicas devem saber reconhecer 

rapidamente os sinais e sintomas e prestar intervenções efetivas, estabelecendo prioridades, 

para garantir melhor estabilidade, melhora hemodinâmica do paciente e melhores resultados de 

enfermagem (SOUZA et al., 2015).  

A resolução nº 358/2009, do Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) considera a 

Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) como método do processo de trabalho 

que evidencia a contribuição do enfermeiro na atenção à saúde da população, aumentando sua 

visibilidade e reconhecimento profissional (COFEN, 2009). Além disso, incumbe a execução e 

avaliação do Processo de Enfermagem, de modo a alcançar os resultados de enfermagem 

esperados, cabendo, privativamente ao enfermeiro, o diagnóstico de enfermagem, bem como a 

prescrição das ações ou intervenções de enfermagem a serem realizadas (COFEN, 2009).  

Complementar a esta, a resolução no 429/2012 do mesmo orgão, que dispõe sobre o 

registro das ações profissionais no prontuário do paciente, e em outros documentos próprios da 

enfermagem, independente do meio de suporte ser tradicional ou eletrônico,  devem ser 

registrados: um resumo dos dados coletados sobre a pessoa, família ou coletividade humana em 

um dado momento do processo saúde doença, os diagnósticos de enfermagem acerca das 

respostas, as ações ou intervenções de enfermagem realizadas face aos diagnósticos de 

enfermagem identificados e os resultados alcançados como consequencia das ações ou 

intervenções de enfermagem realizadas (COFEN, 2012).  

Considerando as resoluções citadas, em 2017 o COFEN determinou a partir da resolução 

no 0545, normas para a anotação e o uso do número de inscrição, ou autorização, nos Conselhos 
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Regionais, pelos integrantes das várias categorias compreendidas nos serviços de enfermagem 

(COFEN, 2017). 

Para o registro da documentação do Processo de Enfermagem (PE), são retratados na 

literatura as opções manual e eletrônica. É crescente e notória através de publicações a 

utilização de Prontuário Eletrônico do Paciente (PEP). A usabilidade pelas instituições 

hospitalares acarreta benefícios quanto a agilidade e praticidade. Com o avanço da tecnologia, 

tem-se um atendimento mais seguro e maior eficácia no tratamento, uma vez que o PEP permite 

não apenas o registro de dados, mas também o controle e acompanhamento do paciente 

auxiliando os profissionais da saúde em suas decisões, evitando erros e permitindo o 

acompanhamento da evolução do paciente pelo histórico, diagnósticos, intervenções e 

resultados em tempo real (ALBUQUERQUE et al., 2017). 

O registro das decisões clínicas do PE é um requisito  fundamental para o sistema de 

informação em saúde e, quando apoiado em um Sistema de Linguagem Padronizada (SLP), 

possibilita a comunicação interdisciplinar, facilita a avaliação da qualidade do cuidado promove 

a segurança do paciente e do profissional, fornece informações interinstitucionais sobre o 

paciente e proporciona o desenvolvimento da ciência, da produção do conhecimento e da 

contribuição da enfermagem nos diversos cenários de cuidado (MORAIS; NÓBREGA; 

CARVALHO, 2018).  

O SLP além de fornecer conhecimento e melhora na comunicação entre profissionais 

de enfermagem, permite a documentação das informações de enfermagem, contribuindo para o 

desenvolvimento de sistemas eletrônicos (de informações e prontuários), auxiliando na 

determinação de custos e processos de auditoria, facilitando a realização de estudos 

multicêntricos e favorecendo a qualificação do cuidado e a segurança do paciente 

(CARVALHO; CRUZ; HERDMAN, 2013).  

As unidades singulares de um SLP são os termos ou expressões que veiculam os 

conceitos pertinentes à área a que o sistema se aplica, portanto, estes representam a estrutura 

que organiza uma terminologia acordada entre os enfermeiros que podem descrever 

diagnósticos, intervenções e resultados pertinentes ao cuidado de enfermagem (CARVALHO; 

CRUZ; HERDMAN, 2013). 

Atualmente, dispõe-se de alguns sistemas de classificação para uso em todos os cenários 

de cuidado e especialidades.  Esses sistemas facilitam a documentação do processo de 

enfermagem. São exemplos, a classificação de diagnósticos descritos pela NANDA 

International (NANDA-I), que propõe diagnósticos de enfermagem conceituados de acordo 

com domínios e classe, as intervenções e atividades de enfermagem descritas pela Nursing 
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Inteventions Classification (NIC) e de resultados descritos pela Nursing Outcomes 

Classification (NOC) (PARK, 2014).     

São encontrados na literatura, estudos elencando diagnósticos e intervenções de 

enfermagem em pacientes hospitalizados com insuficiência cardíaca. Uma revisão integrativa 

da literatura realizada em oito bases de dados online identificou o conhecimento produzido 

acerca dos diagnósticos de enfermagem em pacientes hospitalizados com insuficiência cardíaca 

(CAVALCANTI; PEREIRA, 2014).  

Um estudo descritivo realizado em hospital de grande porte nos Estados Unidos da 

América (EUA), descreveu os principais diagnósticos e intervenções de enfermagem da 

NANDA-I e da NIC em pacientes hospitalizados com IC. Foram identificados dez diagnósticos 

e dez intervenções de enfermagem prioritárias (PARK, 2014).  

Dois estudos identificaram através dos sinais e sintomas de pacientes admitidos por 

insuficiência cardíaca descompensada, os diagnósticos de enfermagem da NANDA-I 

prioritários no momento da admissão hospitalar, ambos identificaram três diagnósticos de 

enfermagem da NANDA-I (ALITI et al., 2011; GALVÃO et al., 2016). 

Os registros de enfermagem, uma vez, pautados em um Sistema de Linguagem 

Padronizada (SLP) direcionam a prática clínica de enfermeiros que atuam com pacientes com 

IC crônica descompensada, pois através dos diagnósticos de enfermagem são estabelecidos 

julgamentos sobre as respostas a incapacidade de bombear sangue para suprir as necessidades 

tissulares ou necessidade de elevar as pressões de enchimento para manter a perfusão.  

Para a elaboração do diagnóstico de enfermagem é necessário reconhecer se estes são 

causados por alterações na estrutura ou na função cardíaca, assim como, se os sinais e sintomas 

resultam da redução no débito cardíaco e/ou das elevadas pressões de enchimento no repouso 

ou no esforço. 

Neste cenário, ressalta-se a aplicação do cuidado de enfermagem sistematizado, pautado 

em premissas científicas. No entanto, uma vez que este, esteja baseado em intervenções de 

enfermagem registradas de forma padronizada, como parte do Processo de Enfermagem, torna-

se de extrema importância para alcançar metas mais rapidamente e resultados de enfermagem 

eficazes (TOSIN et al., 2016). 

 No entanto, apesar de existir na literatura estudos que descrevam os diagnósticos e 

intervenções de enfermagem de pacientes com IC, ainda existem instituições que utilizam 

sistema de linguagem não padronizada para descrição dos diagnósticos e intervenções em 

registros de enfermagem.  
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Como enfermeira de uma instituição de referência de cardiologia Federal no Brasil, 

vivencio essa dificuldade de atuar no setor de Unidade Cardio Intensiva Clínica que recebe 

pacientes com IC descompensada. Os registros dos enfermeiros são executados 

eletronicamente, no entanto não utilizam linguagem padronizada.   

Por ser um centro de referência no Brasil, torna-se necessário um estudo minucioso 

desta linguagem não padronizada, afim de verificar se esses diagnósticos e intervenções de 

enfermagem que estão sendo descritos nos registros, podem ser mapeados para os sistemas de 

linguagem padronizada mais utilizados no Brasil e no mundo.  

Diante disto são necessários estudos que busquem e refinem termos de vocabulários 

relacionados a prática do enfermeiro, para elencar diagnósticos e intervenções para as 

classificações de enfermagem já existentes.  

Com o intuito de aproximar a prática clínica da enfermagem com a organização de 

conceitos relacionados a esta, são encontrados na literatura estudos utilizando a ferramenta 

mapeamento cruzado (cross mapping), que compara as informações existentes nos prontuários 

dos pacientes e a classificação de referência para a prática clínica (SOUZA et al., 2015) 

(MORAIS; NÓBREGA; CARVALHO, 2018). 

Ressalta-se que, a identificação de um fenômeno de interesse da enfermagem deve ter 

relação com a atuação em área específica, demonstrando seu conhecimento através do 

raciocínio crítico, onde será possível estabelecer diagnósticos, intervenções e resultados de 

maneira criteriosa, a partir de base teórica consistente (TANNURE; SALGADO; CHIANCA, 

2014). 

Os diagnósticos e intervenções de enfermagem uma vez mapeados para um sistema de 

linguagem padronizada tornam-se mais úteis e trazem benefícios para assistência (MORAIS; 

NOBREGA; CARVALHO, 2018). No entanto, ainda não existem estudos que tenham mapeado 

os diagnósticos e as intervenções de enfermagem da NANDA-I e da NIC, a partir dos registros 

com linguagem não padronizada de pacientes com IC descompensada no Rio de Janeiro, Brasil.   

Este estudo teve como questão: quais os diagnósticos da NANDA-I e intervenções da 

NIC de pacientes com insuficiência cardíaca descompensada estão descritos no registro de 

admissão de enfermeiros? 

 

Objetivo geral:  

Mapear os diagnósticos de enfermagem da NANDA-I e as intervenções de enfermagem 

da NIC a partir do cruzamento dos termos encontrados nos registros de enfermagem de 



20 
 

 

pacientes com insuficiência cardíaca descompensada admitidos em uma unidade de terapia 

intensiva.  

 

Objetivos específicos: 

 

• identificar os termos originais descritos nos registros de admissões do enfermeiro 

passíveis de serem mapeados para diagnósticos e intervenções de enfermagem pautados 

na NANDA-I e NIC; 

• determinar através de especialistas os diagnósticos e intervenções de enfermagem frente 

aos termos encontrados nos registros; 

• analisar a concordância entre os especialistas dos diagnósticos de enfermagem 

mapeados.   

 

 

1.1 Justificativa 

 

Existe a necessidade de serem realizadas pesquisas voltadas à prática clínica que 

refinem termos, conceitos e linguagens em área específica. A falta de uma linguagem universal 

que estabeleça uma definição e descrição da prática profissional tem impulsionado 

pesquisadores a compreender a enfermagem enquanto ciência nesta área (TANNURE; 

SALGADO; CHIANCA, 2014) 

O desenvolvimento de qualquer ciência está relacionado à existência de uma forma 

organizada de seu vocabulário, ou seja, de um sistema de linguagem padronizada, que nada 

mais é que um conjunto de conceitos organizados da forma mais lógica possível (CARVALHO; 

CRUZ; HERDMAN, 2013). 

Com a finalidade de analisar dados e organizar conceitos contidos no processo de 

enfermagem em diferentes campos do cuidado, é destacada a ferramenta metodológica 

mapeamento cruzado (cross mapping), com a qual pode-se comparar informações registradas 

em prontuários de pacientes e o sistema de linguagem padronizada de acordo com a sua 

classificação para a prática de enfermagem (LUCENA; BARROS, 2005).  

Em outras palavras, o mapeamento cruzado é uma ferramenta útil nas pesquisas sobre 

linguagens padronizadas, que permite realizar comparações entre termos de forma 

sistematizada e passível de validação, incluindo a comparação entre a linguagem padronizada 
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com não padronizada e entre linguagem padronizada ou não padronizada entre si (MORAIS; 

NOBREGA; CARVALHO, 2018). 

Carvalho, Cruz e Herdman (2013), afirmam que no âmbito da enfermagem, um dos 

fatores que contribuem para os vazios de um corpo de conhecimento bem definido é a falta de 

conceitos clarificados. Nesse contexto, estudos baseados em SLP, que promovem a 

identificação e análises de conceitos, ou que, refinem termos para gerar conceitos, tornam-se 

imprescindíveis para a pesquisa e ensino, trazendo benefícios para o conhecimento.   

A partir do mapeamento de termos encontrados nos registros de enfermeiros para 

diagnósticos, intervenções e resultados de enfermagem com sistema de linguagem padronizada, 

pode-se contribuir para a prática clínica, elucidar questões de pesquisa e obter resultados de 

enfermagem satisfatório. Além disso, constata-se que a tendência a utilização do método de 

mapeamento cruzado em pesquisas de enfermagem tem relação com a criação e revisão de 

classificações e com a perspectiva do uso de prontuários eletrônicos de pacientes (MORAIS; 

NÓBREGA; CARVALHO, 2018).   

O registro do enfermeiro sobre as decisões clínicas, que culminam em diagnósticos, 

intervenções e resultados de enfermagem são fundamentais para o sistema de informação em 

saúde, visto que, apoiados em um sistema de linguagem padronizada, possibilita a comunicação 

interdisciplinar, facilita a avaliação da qualidade do cuidado promove a segurança do paciente 

e do profissional, fornece informações interinstitucionais sobre o paciente e proporciona o 

desenvolvimento da ciência, da produção do conhecimento e da contribuição da enfermagem 

nos diversos cenários de cuidado (CARVALHO; CRUZ; HERDMAN, 2013). 

A documentação e registros pertinentes a todo processo de enfermagem está se tornando 

cada vez mais informatizado. Desta maneira, os conhecidos Sistemas de Classificação em 

Enfermagem podem oferecer elementos de dados clínicos para um registro automatizado do 

paciente, facilitando e contribuindo para o desenvolvimento de estudos relacionados a 

mapeamento de conceitos (LAHM; CARVALHO, 2015). 

Frente ao exposto, este estudo traz como relevância contribuições especiais para 

enfermagem, tanto para prática clínica; quando através do mapeamento cruzado, poderá se 

organizar todo o gerenciamento do cuidado ao paciente com insuficiência cardíaca 

descompensada que necessita de rápida identificação diagnóstica e priorização das intervenções 

a serem realizadas, quanto para a pesquisa e ensino, por se tratar de uma metodologia inovadora, 

que vem sendo disseminada em nosso âmbito desde década de 90, trazendo benefícios para o 

raciocínio clínico e compreensão da natureza dos conceitos.  



22 
 

 

Para que um SLP continue alcançando seus objetivos e contribuindo com os 

profissionais em sua prática clínica, é necessário o apoio de pesquisas bem conduzidas, que 

retratem o conhecimento da área e permitam a inclusão ou reformulação desses conceitos, à luz 

das mudanças desta prática (CARVALHO; CRUZ; HERDMAN, 2013). 

No entanto, foi realizada uma busca inicial através de uma revisão no período de janeiro 

de 2018 a abril de 2019, com a finalidade de sintetizar as publicações sobre diagnósticos e 

intervenções de enfermagem de pacientes com insuficiência cardíaca. Utilizou-se como fonte 

de informação a base de dados PubMed (Medline), com os seguintes termos MESH (Medical 

Subject Headings): heart failure, decompensation, heart, nursing diagnoses, nursing  process; 

acompanhados dos operadores booleanos or e and para busca. 

Foram incluídos estudos com adultos maiores de 18 anos de idade, com insuficiência 

cardíaca ou hospitalizados, que apresentaram os diagnósticos e intervenções de enfermagem 

pautados na NANDA-I e na NIC, com qualquer metodologia, publicadas em inglês, espanhol 

ou português, com corte temporal entre 2009 e 2018.  Foram excluídos estudos que não 

possuíssem metodologia clara, teses, dissertações e publicações com impossibilidade de acesso 

à publicação impressa ou online. 

De 291 publicações alcançadas na busca, apenas 12 retratavam no contexto do 

diagnósticos e intervenções de enfermagem de pacientes com insuficiência cardíaca.  

Uma publicação apresentou a inferência dos diagnósticos, intervençoes e resultados de 

enfermagem pautados na NANDA-I, NIC e NOC e as suas ligações N-N-N. Como continuação 

deste estudo, foi publicado outro com os dez diagnósticos de enfermagem da NANDA-I a partir 

dos dados clínicos reais prioritários de pacientes com IC hospitalizados. Um estudo retratou a 

IC em idosos hospitalizados, comparando os diagnósticos, intervenções e resultados de 

enfermagem da NANDA, NIC e NOC com desfechos mais frequentes nos pacientes (PARK, 

2014; TUCKER, 2017; SCHERB et al., 2011).  

             Foram encontradas quatro publicações sobre validação clínica em pacientes com IC, 

pertinentes aos seguintes assuntos: consenso das definições operacionais dos diagnósticos de 

enfermagem da NANDA-I intolerância à atividade, volume de líquidos excessivo e débito 

cardíaco diminuído; avaliação a utilidade clínica das definições operacionais para as 

características definidoras dos diagnósticos de enfermagem da NANDA Internacional, 

intolerância à atividade, débito cardíaco diminuído e volume de líquidos excessivo; definições 

conceituais e operacionais para as características definidoras  e fatores relacionados do 

diagnóstico de enfermagem  da NANDA-I “Manutenção ineficaz da saúde”;  diagnóstico de 
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enfermagem da NANDA-I débito cardíaco diminuído (SOUZA et al., 2014; SOUZA et al., 

2015; ROJAS SÁNCHEZ et al., 2017; CARNEIRO et al., 2017). 

 Dois estudos estavam relacionados aos diagnósticos de enfermagem: fadiga, 

intolerância à atividade e débito cardíaco diminuído em paciente com IC hospitalizados; um 

verificou à acurácia na determinação dos mesmos e o outro verificou associação dos mesmos 

com as suas características definidoras (PEREIRA et al., 2015; PEREIRA et al., 2016). 

Outro estudo apresentou um consenso dos diagnósticos, intervenções e resultados de 

enfermagem da NANDA-I, NIC e NOC principais de pacientes com insuficiência cardíaca em 

cuidado domiciliar (AZZOLIN et al., 2012).  

O único estudo que retratava a aplicabilidade da NOC em pacientes hospitalizados com 

IC, encontrava-se relacionado ao diagnóstico de enfermagem, volume de líquidos excessivo 

(LINHARES et al., 2016).  

Apenas um estudo inferiu os diagnósticos de enfermagem da NANDA-I prioritários 

através de sinais e sintomas em pacientes com IC descompensada no momento da admissão 

(ALITI et al., 2011). No entanto, este estudo não foi realizado através do mapeamento cruzado, 

entre termos registrados com linguagem não padronizada e linguagem padronizada, destacando 

a originalidade e relevância do presente estudo.  

 

 

2. BASES CONCEITUAIS  

 

2.1 Processo de Enfermagem e Sistema de linguagem padronizada 

 

Para que o enfermeiro possa tomar decisões, suas práticas devem basear-se em 

conhecimentos científicos, desenvolvimento de habilidades críticas e raciocínio lógico em suas 

ações frente ao paciente (GIEHL et al., 2016). 

Desse modo, o Processo de Enfermagem (PE) surge como forma de consolidação da 

assistência, como método de aplicação de uma teoria de enfermagem, favorecendo a 

organização do cuidado e a prática baseada em método científico. O indivíduo é visto de forma 

individual, segura e humanizada, suas necessidades são reavaliadas constantemente, o que 

favorece o aperfeiçoamento do processo de trabalho de enfermagem (SILVA et al., 2016). Este 

processo é descrito como um instrumento utilizado para orientar as ações de cuidado, e auxiliar 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rojas%20S%C3%A1nchez%20LZ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27245262
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o enfermeiro na percepção dos problemas de saúde dos indivíduos, planejando e 

implementando suas ações e avaliando os resultados (BENEDET et al.,2016).  

Em outras palavras, o PE envolve uma sequência de etapas específicas (obtenção de 

informações multidimensionais sobre o estado de saúde, identificação das condições que 

requerem intervenções de enfermagem, planejamento das intervenções necessárias, 

implementação e avaliação das ações); com a finalidade de prestar atendimento profissional ao 

cliente, seja ele indivíduo, família ou comunidade, de forma a considerar suas singularidades e 

de modo ampliado (BENEDET et al., 2016).  

Podem ser identificadas três gerações distintas do PE, sendo que a primeira geração 

compreende o período de 1950 a 1970, cuja ênfase era a identificação e a resolução de 

problemas. Nessa época, Faye Abdellah introduziu um sistema de classificação para identificar 

os 21 problemas de enfermagem dos pacientes. Essa foi considerada a primeira classificação 

relevante para a prática de enfermagem nos EUA (ALMEIDA et al., 2011). 

A segunda geração do Processo de Enfermagem compreendida entre 1970 a 1990, 

determina novas necessidades no ensino e na prática assistencial (GARCIA; NOBREGA, 

2009). Nessa ocasião o PE passou a ter cinco fases com a inclusão do diagnóstico de 

enfermagem, assumindo característica de um processo dinâmico e multifacetado, pautado no 

raciocínio e pensamento crítico em especial visando aumentar a habilidade profissional no 

raciocínio diagnóstico (ALMEIDA et al., 2011). 

O movimento de identificação e classificação de diagnósticos de enfermagem provocou 

uma revolução no pensamento da área e uma consequente mudança, da ênfase anterior na 

identificação e solução de problemas para a ênfase no raciocínio diagnóstico e no pensamento 

crítico. Esse fato muda o entendimento do Processo de Enfermagem, de um processo lógico, 

linear, de solução de problemas, para um processo dinâmico, em espiral ascendente e 

recorrente, que nos auxilia a gerenciar a informação sobre a clientela e a tomar decisões sobre 

as ações e intervenções profissionais que ela demanda (GARCIA, 2016).  

O foco da terceira geração do Processo de Enfermagem, iniciada por volta dos anos 

1990, se volta agora para a especificação e testagem na prática de resultados do paciente que 

sejam sensíveis à intervenção profissional. Uma vez que um diagnóstico de enfermagem é feito, 

especifica-se um resultado a ser alcançado e cria-se com isso uma dupla obrigação, a de intervir 

e, em seguida, avaliar a eficácia da intervenção realizada (GARCIA, 2016) 
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A Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) é um método dinâmico, 

flexível, organizado e utilizado na prática clínica da enfermagem para orientar o trabalho do 

enfermeiro na investigação dos dados do paciente, identificando as necessidades de cuidados, 

propondo intervenções e avaliando os resultados dos cuidados realizados. Desta forma, 

entende-se, que o PE é um dos instrumentos para a SAE (BENEDET et al., 2016).  

Existem diversos modos de sistematizar a assistência de enfermagem, entre as quais 

podemos citar os planos de cuidados, os protocolos e a padronização de procedimentos. Trata-

se de diferentes formas de se desenvolver a assistência, ou seja, diversos métodos podem ser 

utilizados para se solucionar uma dada situação, em um dado contexto, em um determinado 

tempo, com a finalidade de produzir resultados positivos para a saúde das pessoas que 

cuidamos. Estas modalidades de agir não são excludentes e têm naturezas distintas 

(CARVALHO; BACHION, 2009).  

O pensar e o fazer do profissional representados pelo PE ou processo de raciocínio 

clínico, obrigatoriamente, deve ser registrado no prontuário do paciente ou impressos próprios 

da enfermagem, segundo as exigências legais da profissão que permeia todo o cuidado. Esse 

registro das decisões clínicas inclui o conjunto de dados que resultam nos diagnósticos, nas 

intervenções e nos resultados de enfermagem alcançados (MORAES; NÓBREGA; 

CARVALHO, 2018).  

Uma vez que esses registros estejam apoiados a um SLP, possibilita a comunicação 

interdisciplinar, facilita a avaliação da qualidade do cuidado promove a segurança do paciente 

e do profissional, fornece informações interinstitucionais sobre o paciente e proporciona o 

desenvolvimento da ciência, da produção do conhecimento e da contribuição da enfermagem 

nos diversos cenários de cuidado (DOMINGOS et al., 2017)  

Os SLP que oferecem estrutura para organizar diagnósticos, intervenções e resultados 

de enfermagem são instrumentos importantes para lidar com a crescente complexidade, no que 

diz respeito à produção de conhecimento, ao raciocínio clínico e à prática clínica 

(CARVALHO; CRUZ; HERDMAN, 2013). 

Para ser efetivo, o uso da linguagem requer a precisão de conceitos. No âmbito da 

enfermagem, um dos fatores que contribuem para os vazios de um corpo de conhecimento bem 

definido é a falta de conceitos clarificados (CARVALHO; CRUZ; HERDMAN, 2013). 

Com intuito de organizar os conceitos, o SLP é articulado aos Sistemas de 

Classificações, para que o vocabulário utilizado na prática clínica de forma estruturada facilite 



26 
 

 

a comunicação interprofissional, a compreensão dos elementos da prática assistencial e 

planejamento das ações de enfermagem (BITENCOURT et al., 2016).  

 Os sistemas de classificação existentes contribuem para proporcionar autonomia ao 

enfermeiro no julgamento sobre os cuidados prestados, aprimoraram a construção e utilização 

do corpo próprio de conhecimento da enfermagem e estimularam os estudos relacionados à 

qualidade do cuidado prestado (GALVÃO et al., 2016).  

Dentre os sistemas de classificações utilizados na enfermagem que apoiam o PE, 

encontram-se a NANDA-I (NANDA International), a NIC (Nursing Interventions 

Classification) e a NOC (Nursing Outcomes Classification). 

A NANDA-I visa identificar e padronizar termos para respostas humanas sensíveis à 

enfermagem; fornecendo diagnósticos que são ferramentas de planejamento que permitem ao 

enfermeiro cuidados diretos em situações clínicas específicas. O desenvolvimento desses 

diagnósticos é um processo dinâmico que requer pesquisa e conhecimento significativos 

(CARVALHO et al., 2016). 

O diagnóstico de enfermagem é um julgamento clínico sobre uma resposta humana a 

condições de saúde/processos de vida ou uma vulnerabilidade a tal resposta de um indivíduo, 

uma família, um grupo ou uma comunidade. Esta classificação inclui 244 diagnósticos, 

agrupados em 13 domínios, distribuídos em: atividade/repouso, autopercepção, conforto, 

crescimento/desenvolvimento, eliminação, enfrentamento/tolerância ao estresse, nutrição, 

percepção/cognição, princípios da vida, promoção da saúde, relacionamento de papéis, 

segurança/proteção, sexualidade. Estes domínios distribuem-se em 47 classes, as quais são 

agrupamentos com atributos comuns (HERDMAN; KAMITSURU, 2018).  

      A estrutura que compõe o diagnóstico de enfermagem segundo a NANDA-I aponta a 

seguinte formação: enunciado diagnóstico, onde se estabelece o nome do diagnóstico; 

definição, com a descrição clara e concisa do significado do diagnóstico; características 

definidoras, tratando-se de indícios e inferências observadas no sujeito como manifestação de 

um diagnóstico de enfermagem real; populações em risco, referente a um grupo de pessoas que 

partilham característica semelhante que faz seus membros serem suscetíveis a determinadas 

respostas humanas, como características demográficas, história de saúde e familiar, estágios de 

crescimento e desenvolvimentos ou exposição a determinados eventos e as condições 

associadas, com diagnósticos médicos, lesões, procedimentos, dispositivos médicos ou agentes 

farmacêuticos (HERDMAN; KAMITSURU, 2018).  
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     A Classificação de Intervenções de Enfermagem (NIC) apresenta uma taxonomia com 

organização sistemática das intervenções baseadas em suas semelhanças em algo que pode ser 

considerado uma estrutura conceitual. Apresenta três níveis: domínios, classes e intervenções 

(BULECHEK et al., 2016). 

As intervenções são agrupadas em 30 classes e sete domínios para facilitar seu uso. Os 

sete domínios são: fisiológico básico; fisiológico complexo; comportamental; segurança; 

família; sistema de saúde e comunidade (BULECHEK et al., 2016).  

Essa classificação, trata da ordenação ou o arranjo das atividades de enfermagem em 

grupos ou conjuntos com base em suas relações e na determinação de designações de 

intervenções a estes grupos de atividades. As atividades são os comportamentos específicos ou 

ações dos enfermeiros para implementar uma intervenção e que auxiliam pacientes/clientes a 

avançar rumo a um resultado almejado. As atividades de enfermagem estão em um nível 

concreto de ação. Uma série de atividades é necessária para implementar uma intervenção 

(BULECHEK et al., 2016).  

A utilização dessa classificação ajuda a demonstrar o impacto que os enfermeiros têm 

sobre o sistema de prestação de assistência de saúde, padroniza e define a base do conhecimento 

para os currículos e a prática de enfermagem, facilita a seleção de uma intervenção de 

enfermagem adequada, facilita a transmissão dos tratamentos de enfermagem a outros 

enfermeiros e provedores. 

Além disso, permite aos pesquisadores examinarem a efetividade e o custo da 

assistência de enfermagem, auxilia os educadores a desenvolverem currículos que articulam 

melhor a prática clínica, facilita o ensino da tornada de decisão clínica aos enfermeiros novatos, 

auxilia os administradores a fazerem um planejamento mais efetivo para atender as 

necessidades de pessoal e de equipamentos, promove o desenvolvimento de um sistema de 

reembolso pelos serviços de enfermagem, facilita o desenvolvimento e o uso de sistemas de 

informação em enfermagem, transmite a natureza da enfermagem ao público. 

A NIC se caracteriza útil tanto isolada como associada a outras classificações. As suas 

intervenções têm sido associadas aos diagnósticos de enfermagem da NANDA Internacional 

(NANDA-I) (BULECHEK et al., 2016). 

Inclui as intervenções que enfermeiros realizam nos pacientes, tanto de forma 

independente quanto colaborativa, no cuidado direto ou indireto. Uma intervenção é definida 

como qualquer tratamento, com base no julgamento e no conhecimento clínico, realizado por 

um enfermeiro para melhorar os resultados do paciente. Ainda que esse profissional tenha 

expertise somente em um número limitado de intervenções que refletem sua especialidade, a 
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classificação abrange todos os campos de especialidade dos enfermeiros (BULECHEK et al., 

2016). 

Embora as atividades propostas pela NIC sejam muito úteis para o ensino de uma 

intervenção e a implementação de sua execução, não constituem a essência da classificação. Os 

títulos e as definições das intervenções são a chave da classificação; os títulos fornecem um 

resumo das atividades e permitem que os enfermeiros identifiquem e comuniquem na natureza 

do seu trabalho. Antes da classificação NIC, havia somente longas listas de atividades e 

nenhuma estrutura organizacional, e pautados nela os enfermeiros são capazes de comunicar 

facilmente as intervenções prescritas com os títulos, que são definidos com uma descrição 

formal e uma lista de atividades a ser aplicada (BULECHEK et al., 2016). 

A classificação de resultados de enfermagem NOC é complementar a NANDA-I e a 

NIC, fornece uma linguagem para identificação de resultados e etapas de avaliação dos 

processos de enfermagem. Cada resultado representa um conceito que pode ser utilizada como 

medida do estado clinico de um paciente, de um cuidador, da família ou da comunidade, antes 

ou após a intervenção (MOORHEAD et al., 2016).  

No entanto, não será aprofundado a NOC neste estudo, a mesma não pôde ser utilizada, 

devido a inexistência de registros dos enfermeiros acerca dos resultados dos cuidados de 

enfermagem prestados pacientes com IC descompensada.    

 

2.2 O Mapeamento cruzado como ferramenta para padronização de diagnósticos 

e intervenções de enfermagem  

 

O mapeamento cruzado foi descrito como uma ferramenta útil na realidade brasileira no 

que se refere aos serviços de saúde, especificamente na área da enfermagem, que planejam 

implantar o sistema de linguagem padronizada, uma vez que permite demonstrar que os dados 

já existentes podem ser mapeados para a linguagem padronizada (GOMES et al., 2019). 

No contexto do desenvolvimento da linguagem padronizada na enfermagem, o cross-

mapping, traduzido como mapeamento cruzado, pode ser identificado como uma ferramenta 

que permite a comparação destas com outras linguagens, tais como aquelas que são utilizadas 

no cotidiano dos serviços ou ainda as de outros sistemas de classificação já existentes, entre 

outras. Em outras palavras, trata-se de um processo que visa explicar ou expressar algo através 

do uso de palavras ou termos com significados iguais ou semelhantes (LUCENA; BARROS, 

2005). 
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Através do mapeamento cruzado pode-se realizar estudos que demonstrem que os dados 

de enfermagem existentes, em diferentes locais, podem ser mapeados nas classificações de 

enfermagem e assim, adaptados para a linguagem padronizada. Como todo processo, o 

mapeamento deve ser pautado em regras ou protocolos para sua realização, que podem ser 

determinadas conforme o estudo for sendo delineado, com base em características tanto da 

estrutura dos dados no sistema de informação utilizado, quanto nas características da 

classificação utilizada (LUCENA; BARROS, 2005). 

As regras para a realização do mapeamento cruzado podem ser determinadas conforme 

o delineamento do estudo, com base em características tanto da estrutura dos dados no sistema 

de informação utilizado, quanto nas características da classificação utilizada (LUCENA; 

BARROS, 2005).   

Lucena e Barros (2005), apresentam as regras utilizadas por autores para realização de 

estudos com mapeamento cruzado. No contexto da Classificação de Intervenções de 

Enfermagem (NIC), pode-se utilizar as regras que se encontram listadas a seguir: 

1. mapear usando o contexto do diagnóstico de enfermagem;  

2. mapear o “significado” das palavras, não apenas as palavras;  

3. usar a “palavra-chave” na intervenção, para mapear para a intervenção NIC;  

4. usar os verbos como as “palavras-chave” na intervenção;  

5. mapear a intervenção partindo do rótulo da intervenção NIC para a atividade;  

6. manter a consistência entre a intervenção sendo mapeada e a definição da intervenção 

    NIC;   

7. usar o rótulo da intervenção NIC mais específico;  

8. mapear o verbo “investigar” para as atividades “monitorar” da NIC;  

9. mapear o verbo “traçar gráfico” para a atividade “documentação”;  

10. mapear o verbo “ensinar” para intervenção/atividade ensino quando o enfoque 

      principal for sobre o ensino;  

11. mapear o verbo “ensinar” para o rótulo da intervenção NIC específica quando o 

      ensino for menos intenso ou relacionado com outra atividade na ordem/intervenção 

      geral;  

12. mapear o verbo “ordenar” para a intervenção “manejo do suprimento”;  

13. mapear as intervenções que têm dois ou mais verbos para as duas ou mais 

      intervenções NIC correspondentes.  

No entanto, em estudo piloto realizado pelas mesmas autoras, são descritas seis regras 

para o mapeamento cruzado de intervenções de enfermagem pautadas na NIC, que estavam 
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sujeitas a ajustes durante a pesquisa. Segundo Lucena e Barros (2005), as regras inicialmente 

propostas foram: 

1. selecionar uma intervenção da NIC para cada prescrição de enfermagem realizada na 

    UTI, para os diagnósticos de enfermagem mais frequentes;  

2. selecionar a intervenção da NIC baseada na similaridade entre a prescrição e a 

    definição da intervenção e as atividades sugeridas;  

3. determinar uma palavra chave constante na prescrição de enfermagem, a qual  

    auxiliará na identificação da intervenção/atividade mais apropriada na NIC; 

4. utilizar, preferencialmente, os verbos empregados nas prescrições de enfermagem, 

    para selecionar a intervenção/atividade da NIC;  

5. mapear as prescrições de enfermagem que utilizarem dois verbos, em duas diferentes 

    intervenções NIC, quando as ações forem diferentes;  

6. identificar e descrever as prescrições de enfermagem que não puderem ser mapeadas, 

    por qualquer motivo.  

São encontrados na literatura estudos de mapeamento cruzado referentes a diagnósticos, 

intervenções e resultados de enfermagem pautados na classificação NANDA-I, NIC e NOC.  

Um estudo realizado em uma unidade de terapia intensiva, foram identificados os diagnósticos 

de enfermagem por meio do mapeamento cruzado de termos contidos nas anotações de 

enfermagem de 256 prontuários, com a taxonomia da NANDA-I, confirmando os mesmos, 

através de um grupo focal de enfermeiros. Apresentaram 832 termos e expressões que se 

referiam a 52 diferentes diagnósticos em nove dos 13 domínios da Taxonomia da NANDA-I 

(FERREIRA et al., 2016).  

No mesmo contexto da alta complexidade, foi realizado um mapeamento cruzado para 

designar diagnósticos de enfermagem frequentes às necessidades humanas básicas. Em uma 

amostra de 44 prontuários foram identificados 28 diferentes títulos de diagnósticos. Vinte e 

cinco diagnósticos estavam relacionados às necessidades psicobiológicas, e três, às 

necessidades psicossociais (CHIANCA; LIMA; SALGADO, 2012).  

Em pacientes internados em clínica médica e cirúrgica, foram identificados os cuidados 

de enfermagem prescritos para pacientes em risco de úlcera por pressão (UP) e comparados 

com as intervenções da NIC, através do mapeamento cruzado com 219 pacientes obtiveram 32 

diferentes cuidados de enfermagem para prevenção de UP, mapeados em 17 diferentes 

intervenções NIC, dentre elas: supervisão da pele, prevenção de úlcera por pressão e 

posicionamento, apontando desta maneira, semelhança entre os cuidados de enfermagem 

prescritos e as intervenções NIC (PEREIRA et al., 2014). 
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Outro estudo mapeou 51 cuidados de enfermagem prescritos pelos enfermeiros para 

pacientes ortopédicos referente aos diagnósticos déficit no autocuidado: banho e/ou higiene, 

mobilidade física prejudicada e risco de infecção com a Classificação das Intervenções de 

Enfermagem (NIC). Através da validação de conteúdo foram designadas 56 intervenções da 

NIC (ALMEIDA; PERGHER; CANTO, 2010).  

Estudos de mapeamento focados na área de cardiologia, tanto de diagnósticos quanto de 

intervenções de enfermagem vem sendo desenvolvidos. Um estudo identificou os diagnósticos 

de enfermagem da NANDA-I através do mapeamento cruzado de termos encontrados nos 

registros de enfermagem de crianças com cardiopatias congênitas apresentou como mais 

frequentes os seguintes diagnósticos: risco de infecção (81,7%), troca de gases prejudicada 

(46,3%) e intolerância à atividade (36,6%).  E quando verificada a associação, os termos 

“cianótico” e “hipocorado” tiveram relação estatisticamente significativa com o diagnóstico 

Troca de gases prejudicada (SILVA et al., 2015).  

Outro estudo em unidade de terapia intensiva com pacientes em pós-operatório de 

cirurgia cardíaca comparou os cuidados realizados pelos enfermeiros e comparou com o que é 

evidenciado na literatura. Os cuidados de enfermagem identificados foram agrupados em sete 

categorias: manutenção do débito cardíaco, da integridade tecidual, do equilíbrio 

hidroeletrolítico, da ventilação e oxigenação, prevenção e tratamento da dor, prevenção e 

controle da infecção e apoio psicológico. O estudo evidenciou que as ações de enfermagem 

identificadas estão de acordo com as diversas práticas recomendadas pela literatura (LIRA et 

al., 2012).   

Foram identificados os diagnósticos de enfermagem da NANDA-I mais frequentes em 

34 pacientes com distúrbios respiratórios, bem como as características definidoras, fatores 

relacionados e de risco. Através de uma análise consensual entre 3 especialistas, 35 diagnósticos 

de enfermagem apresentaram concordância mostrando-se válidos (AQUINO et al., 2011).  

A efetividade do processo de mapeamento cruzado foi verificada também em estudo 

realizado para determinar os diagnósticos de enfermagem pautados na CIPE®, onde 

primeiramente o mapeamento consistiu em localizar os termos da CIPESC® e da CIPE® beta 

-2 na CIPE® 1.0, com posterior categorização dos termos em: termo novo, termo com conceito 

idêntico, termo com conceito ampliado, termo com conceito diminuído, termo com conceito 

diferente, termo modificado, termo com conceito na beta 2 e sem conceito na versão 1.0 

(SILVA; MALUCELLI; CUBAS, 2008).  
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Como estratégia de validação do processo de mapeamento cruzado são encontradas 

várias técnicas em estudos de diferentes origens. Podemos citar, a técnica Delphi, método para 

obter o consenso de um grupo de expertos sobre um determinado tema, onde os mesmos são 

mantidos em sigilo (CHIANCA; LIMA; SALGADO, 2012). A avaliação por “peritos” através 

de consenso ou comitê de juízes, onde os mesmos possuem critérios para obterem a função de 

validarem o mapeamento cruzado (AQUINO et al., 2011; SILVA et al., 2015; ALMEIDA; 

PERGHER; CANTO, 2010; MORAIS; NÓBREGA; CARVALHO, 2018).  

Por fim, um estudo de revisão de literatura, constatou que a tendência à utilização do 

mapeamento cruzado nas pesquisas de enfermagem possui relação com a criação dos sistemas 

de classificação e também com a perspectiva do uso da informática nos serviços de saúde, pois 

a maioria dos estudos levantados envolveu comparações feitas a partir dos sistemas de 

classificação ou linguagens padronizadas já existentes, inclusive aquelas que não são 

específicas da enfermagem, como a Systematized Nomenclature of Medicine - Clinical Terms 

(SNOMED) e Logical Observation Identifiers Names and Codes (LOINC) (NONINO et al., 

2008).  

 

 2.3 Diagnósticos e Intervenções de enfermagem em pacientes com Insuficiência 

Cardíaca 

Um estudo transversal realizado no sul do país identificou os sinais e sintomas de 

pacientes admitidos por insuficiência cardíaca (IC) descompensada, visando inferir os 

diagnósticos de enfermagem (DE) prioritários. Os sinais e sintomas identificados no momento 

da admissão hospitalar foram dispneia (91,4%), dispneia paroxística noturna (87,5%), cansaço 

(67,3%), edema (63,7%), ortopnéia (55,4%) e distensão da veia jugular (28,7%). A partir dos 

sinais e sintomas levantados, que se constituíram no conjunto de pistas relevantes e consistentes 

como indicador para um DE, foi possível inferir que Débito Cardíaco Diminuído e Volume de 

Líquidos Excessivo foram os diagnósticos prioritários para a população estudada (ALITI et al., 

2011). 

O outro estudo identificou através do perfil sintomático do paciente, os DE prioritários 

para pacientes com insuficiência cardíaca descompensada internados em uma unidade de pronto 

socorro cardiológico no estado de Pernambuco. Os principais diagnósticos de enfermagem 

foram: débito cardíaco diminuído (87,3%), intolerância à atividade (79,4%) e padrão 

respiratório ineficaz (38,1%) (GALVÃO et al., 2016). 
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Estudo realizado com pacientes internados em unidade hospitalar no estado do Rio de 

Janeiro identificou diagnósticos de enfermagem da NANDA- I em 30 pacientes com doenças 

cardiovasculares. Os diagnósticos mais frequentes foram: ansiedade (76,7%), dor aguda 

(70,7%), débito cardíaco diminuído (56,7%) e percepção sensorial perturbada (visual) (56,3%), 

insônia (46,7%), disfunção sexual e intolerância à atividade (36,7%) e perfusão tissular ineficaz 

(30,0%) (PEREIRA et al., 2011).  

Uma Revisão integrativa da literatura realizada em oito bases de dados online 

identificou o conhecimento produzido e publicado sobre diagnósticos de enfermagem em 

pacientes hospitalizados com insuficiência cardíaca. Os diagnósticos de enfermagem mais 

citados foram: débito cardíaco diminuído, volume excessivo de líquidos, intolerância à 

atividade, integridade da pele prejudicada, troca de gases prejudicada e risco de quedas 

(CAVALCANTI; PEREIRA, 2014).  

Um estudo realizado através de consenso com enfermeiras na área de cardiologia fez 

uma seleção dos diagnósticos, intervenções e resultados de enfermagem descritos pela 

NANDA-I, NIC e NOC, para pacientes com insuficiência cardíaca em cuidado domiciliar 

obteve como resultado 6 diagnósticos de enfermagem, dentre eles: disposição para controle 

aumentado do regime terapêutico, autocontrole ineficaz da saúde, controle familiar ineficaz da 

saúde, volume de líquidos excessivo, risco para desequilíbrio de líquidos e fadiga (AZZOLIN 

et al.,  2012). 

Neste mesmo estudo, as intervenções de enfermagem da NIC que foram mais 

prevalentes incluíam: educação para a saúde, assistência na automodificação, modificação do 

comportamento, consulta por telefone, aconselhamento nutricional, ensino: medicamentos 

prescritos; ensino: processo de doença, promoção do envolvimento familiar, mobilização 

familiar, monitoração hídrica e controle de energia (AZZOLIN et al.,  2012). 

Através de um estudo realizado nos EUA, retrospectivo com 272 registros de pacientes 

que foram internados com insuficiência cardíaca, identificou-se os principais diagnósticos, 

intervenções e resultados de enfermagem da NANDA-I, NIC e NOC e as suas relações. Os dez 

diagnósticos mais prevalentes foram: débito cardíaco diminuído, intolerância à atividade, dor 

aguda, desobstrução ineficaz das vias aéreas, volume de líquidos excessivo. Nutrição 

desequilibrada: menor do que as necessidades corporais, conhecimento deficiente, risco de 

infecção, alto risco de lesão, integridade tissular prejudicada (PARK, 2014). 

Com relação as intervenções neste mesmo estudo, as mais frequentes foram: suporte 

emocional; ensino: procedimento / tratamento, gerenciamento da nutrição, monitoração hídrica, 
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monitoração hidroeletrolítica, monitoração respiratória, cuidados cardíacos, prevenção de 

quedas, controle de infecção, proteção de infecção (PARK, 2014).   

Outro estudo americano, multicêntrico realizados em três instituições hospitalares com 

dados de 302 prontuários de pacientes idosos portadores de IC, classificou e comparou 

diagnósticos de enfermagem, intervenções e os resultados mais frequentes documentados 

utilizando a NANDA-I, a NIC e o NOC. Seis diagnósticos obtiveram maior frequência, são 

eles: intolerância a atividade, debito cardíaco diminuído, conhecimento deficiente, risco de 

quedas, integridade da pele prejudicada, troca de gases prejudicada. Com relação as 

intervenções que mais se apresentaram foram: controle da dor; ensino: individual, vigilância da 

pele, prevenção de quedas, terapia intravenosa, plano de alta e controle de arritmias (HEAD et 

al., 2011). 

Em outras classificações além da NANDA-I também foi possível construir afirmativas 

acerca dos diagnósticos e intervenções de enfermagem para pacientes portadores de IC, foram 

identificados através da CIPE®, no eixo foco os principais termos relevantes, sendo utilizados 

aqueles relacionados aos principais sinais e sintomas relevantes da doença – edema, taquicardia, 

dispneia e congestão. O foco taquicardia apresentou como diagnósticos: arritmia, choque 

cardiogênico e débito cardíaco aumentado. No foco dispneia os diagnósticos: dispneia 

funcional, fadiga e troca de gases prejudicada. No foco edema: ascite, acidose metabólica por 

alteração de líquidos e eletrólitos, perfusão tissular cardíaca alterada. O Foco congestão 

identificado os diagnósticos: habilidade para se vestir e se arrumar prejudicada, hipóxia por 

congestão, falta de adesão ao regime terapêutico (ARAUJO; NÓBREGA; GARCIA, 2013). 

No mesmo estudo as intervenções prioritárias referentes ao diagnóstico arritmia foram: 

analisar função cardiovascular e risco iminente de arritmia após esforço do paciente e reduzir 

esforço, instituir manobras de suporte básico de vida, observar frequência e regularidade do 

pulso se alterada, verificar sinais de arritmias letais (FV, TV) como rebaixamento do nível de 

consciência.  

Para o diagnóstico choque cardiogênico: anotar variações na pressão sanguínea 

(hipotensão ortostática), conhecer presença de 3ª bulha cardíaca, observar sinais de oligúria, 

preparar medidas de contensão circulatória (preparo de drogas cardiotônicas), relatar episódios 

de pulso rápido e fino e alteração da perfusão periférica e iniciar manobras de ressuscitação de 

fluidos e suporte básico e para o diagnóstico débito cardíaco aumentado: controlar volume de 

líquidos ganhos, monitorar alterações da frequência cardíaca após esforço físico, posicionar o 

paciente adequadamente no leito, reduzir esforço físico (ARAUJO; NÓBREGA; GARCIA, 

2013). 
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2.4 Insuficiência Cardíaca Descompensada 

A insuficiência cardíaca (IC) é umas das principais causas de internação hospitalar no 

Brasil e no mundo, e está relacionada a um aumento da mortalidade e da necessidade de 

reinternação em curto e longo prazos. Apesar dos avanços no tratamento da IC crônica, a 

incidência de internações por descompensação do quadro clínico tem aumentado e constitui 

grave problema de saúde pública, com altíssimo custo para o sistema de saúde. No Brasil, dados 

do DATASUS demonstram que, anualmente, cerca de 190 mil pacientes são internados por IC 

descompensada (ROHDE et al., 2018). 

Os custos com internação por descompensação clínica nesta síndrome, chegam a 

aproximadamente 60% do custo total com o tratamento da IC. Dentre os pacientes que 

receberam alta em 90 dias, a mortalidade está por volta de 10%, com aproximadamente 25% 

de readmitidos no período (MANGINI et al., 2013). 

A insuficiência cardíaca descompensada é definida como uma síndrome na qual ocorre 

uma alteração estrutural ou funcional do coração que leva à incapacidade de bombear e/ou 

acomodar sangue dentro de valores pressóricos fisiológicos, causando limitação funcional e 

necessitando de intervenção terapêutica imediata (MANGINI et al., 2013). Esta síndrome pode 

ser classificada de duas formas: 

• A IC aguda nova: esta forma ocorre em pacientes sem sinais e sintomas prévios de IC, 

de forma súbita, e em sua maioria são desencadeadas a partir de situações clínicas como 

infarto agudo do miocárdio, crise hipertensiva, rotura de cordoalha mitral, dentre outras. 

O indicado neste caso, é que a causa primária da descompensação seja tratada, como 

exemplo, o uso do vasodilatador na crise hipertensiva, abertura da artéria na síndrome 

coronariana aguda e correção da insuficiência mitral na rotura de cordoalha.  

• IC crônica descompensada: esta forma é a apresentação clínica mais frequente e, é 

caracterizada por uma situação em que ocorre a rápida ou gradual piora dos sinais e 

sintomas de IC em repouso em pacientes com diagnóstico prévio. Tem como causa mais 

comum a baixa aderência ao tratamento, dentre outras. Neste caso, o manejo volêmico 

com diuréticos é fundamental.  

 

Para o quadro clínico de pacientes com ICD, é de extrema relevância a história de 

doença e exame físico, estes, fornecerem além do diagnóstico da síndrome, o tempo de início 
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dos sintomas, as informações sobre etiologia e as causas de descompensação, facilitando a 

identificação do prognóstico (MANGINI et al., 2013). 

Dentre os sinais e sintomas mais comuns da ICD, estão a dispneia, tosse, edema de 

membros inferiores, sibilos e estertores pulmonares. No entanto, tais achados, são pouco 

específicos, pois estes podem ser encontrado em outras condições clínicas. A ortopneia, a 

dispneia paroxística noturna e terceira bulha, apesar de não serem patognomônicas, são sinais 

e sintomas mais específicos de IC.  

Através do exame físico do paciente é possível determinar o perfil clínico-

hemodinâmico, com o intuito de orientar a terapêutica da ICD, bem como estratificar seu risco, 

utilizando parâmetros de congestão e perfusão. Geralmente em 70 a 80% dos casos encontra-

se presente a congestão, com sinais de taquipneia, estertores pulmonares, terceira bulha, 

elevação de pressão venosa jugular, edema de membros inferiores, hepatomegalia dolorosa, 

refluxo hepatojugular, derrame pleural e ascite (MANGINI et al., 2013). 

De acordo com algoritmo já existente, os pacientes que apresentam congestão são 

classificados como “úmidos”, enquanto pacientes sem congestão são chamados “secos”. 

Pacientes com perfusão inadequada são classificados como “frios”, ao passo que pacientes com 

boa perfusão são classificados como “quentes”. Dessa forma, são definidos quatro perfis 

clínico-hemodinâmicos divididos em categorias, sendo a categoria A (“quente e seco” ou 

compensado); categoria B (“quente e úmido”, que é mais frequente); categoria C (“frio e 

úmido”, com pior prognóstico); categoria L (“frio e seco”, que é pouco frequente), (NOHRIA 

et al., 2003; MANGINI, 2013).  

Apesar do diagnóstico de ICD ser realizado com base em dados de história e exame 

físico, exames complementares devem ser solicitados, uma vez que, além de confirmarem o 

diagnóstico, fornecem dados sobre o grau de remodelamento cardíaco, a presença de disfunção 

sistólica e/ou diastólica, a etiologia, a causa da descompensação, a existência de comorbidades 

e a estratificação de risco (MANGINI et al., 2013).  

Exames laboratoriais como, hemograma, ureia, creatinina, glicemia, eletrólitos e urina 

são métodos simples e que auxiliam na definição de comorbidades, causa de descompensação, 

prognóstico e tratamento. Na suspeita de SCA, os marcadores de necrose miocárdica são 

importantes para o diagnóstico; além disso, elevação na ausência de coronariopatia obstrutiva 

apresenta valor prognóstico. Também tem sido solicitado biomarcadores, como os peptídeos 

natriuréticos, BNP e NT-ProBNP (MANGINI et al., 2013).  
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A Gasometria arterial, venosa central, lactato, integridade e função hepática devem ser 

colhidas em pacientes mais graves. Perfil tireoidiano e sorologia para Chagas podem ser 

considerados (MANGINI et al., 2013).  

Para o uso o eletrocardiograma, sendo este, fundamental no manejo das síndromes 

coronarianas aguda, alguns achados podem sugerir etiologias específicas. As bradiarritmias e 

taquiarritmias podem ser causa da ICD e carregam implicações terapêuticas e prognósticas 

(MANGINI et al., 2013). 

O ecocardiograma é o principal método não invasivo para o diagnóstico de IC. Este deve 

ser realizado em todos os pacientes dentro das primeiras 48 horas da admissão. A realização 

precoce do ecocardiograma apresenta particular importância nos pacientes com choque 

cardiogênico e IC aguda nova, e as definições do fator etiológico, do grau da disfunção 

ventricular, da avaliação da congestão pulmonar e sistêmica, e da identificação de fator 

mecânico são importantes para o direcionamento precoce da terapêutica admissional (ROHDE 

et al., 2018). 

São considerados nesta síndrome como fatores de pior prognóstico: idade acima de 65 

anos, presença de hiponatremia (sódio <130meq/L), alteração da função renal, anemia 

(hemoglobina <11g/dL), sinais de hipoperfusão periférica, caquexia, bloqueio completo de 

ramo esquerdo, fibrilação atrial, padrão restritivo ao Doppler, elevação persistente de peptídeos 

natriuréticos apesar do tratamento, congestão persistente, terceira bulha persistente, taquicardia 

ventricular sustentada ou fibrilação ventricular (MANGINI et al., 2013). 

Na ICD, a síndrome cardiorrenal está relacionada a diferentes mecanismos, em especial, 

baixa perfusão renal por disfunção miocárdica ou hipovolemia e congestão sistêmica com 

hipertensão venosa renal. A elevação de 0,3mg/dl nos níveis de creatinina da admissão está 

relacionada ao aumento de mortalidade (MANGINI et al., 2013).  

Na figura a seguir são apresentados os critérios para internação hospitalar para IC 

descompensada.  
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Figura 1. Critérios para internação hospitalar 

 

Fonte: Insuficiência cardíaca descompensada (2013) 

 

 

A abordagem inicial ao paciente com suspeita de IC aguda deve acontecer dentro das 

primeiras 2h de admissão e ser realizada de forma sistemática, seguindo quatro etapas distintas 

de avaliação: definição de risco imediato de vida, diagnóstico de IC aguda, perfil de risco 

prognóstico intra-hospitalar e terapêutica admissional (ROHDE et al., 2018). 

O objetivo inicial do tratamento da ICD é a melhora hemodinâmica e sintomática. O 

tratamento clínico é composto de medidas não farmacológicas, monitorização e suporte 

ventilatório, medicamentos como vasodilatadores, inotrópicos e vasopressores, manejo da 

volemia (por meio de diuréticos ou ultrafiltração). O tratamento cirúrgico vai depender da 

etiologia. Além disso, pacientes com IC refratária ao tratamento clínico e internações frequentes 

por ICD devem ser considerados para tratamento cirúrgico, incluindo dispositivos de 

assistência ventricular e transplante cardíaco (MANGINI et al., 2013). 

Com relação a monitorização invasiva nesses pacientes, o cateter de Swan-Ganz 

somente é indicado nas situações clínicas com instabilidade hemodinâmica sem definição da 

condição volêmica ou de débito cardíaco, para melhor definição da estratégia terapêutica 

(MANGINI et al., 2013). 
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3. MÉTODO 

 

            3.1 Desenho do Estudo 

 

Estudo transversal utilizando a ferramenta mapeamento cruzado (cross mapping), com 

intuito de comparar as linguagens não padronizadas de diagnósticos e intervenções de 

enfermagem com as linguagens padronizadas da NANDA-I e NIC. Não foi possível a realização 

de um mapeamento de termos para resultados de enfermagem de acordo com a classificação 

NOC, porque neste momento os registros de enfermeiro ainda não descrevem resultados 

esperados e alcançados.    

Esta ferramenta possibilitou a comparação dos termos originais encontrados nos 

registros de enfermeiros referentes a admissão de pacientes com IC descompensada com os 

SLP de diagnósticos (NANDA-I) e intervenções de enfermagem (NIC).   

 

3.2 Campo de pesquisa 

 

O campo para coleta de dados dos prontuários foi o Instituto Nacional de 

Cardiologia/INC, localizado na cidade do Rio de Janeiro-RJ. Esta unidade foi escolhida por ser 

um hospital de referência nacional especializado em cardiologia que possui desde serviços de 

assistência (prevenção, diagnóstico, tratamento clínico e cirúrgico das afecções 

cardiovasculares, alta complexidade em cardiologia e reabilitação) até atividades de ensino e 

pesquisa.  

Optou-se em realizar a coleta a partir dos registros de prontuários eletrônicos de 

pacientes admitidos por insuficiência cardíaca descompensada no setor da Unidade 

Cardiointensiva Clínica (UCIC). Neste, os registros de enfermeiros são descritos em 

prontuários eletrônicos desde outubro de 2017, o que facilitou o mapeamento realizado neste 

estudo.  

Este setor recebe um grande quantitativo de admissões de pacientes. No entanto, não é 

um setor de emergência, mas oferece suporte aos demais setores da instituição, incluindo as 

enfermarias clínicas e o setor de Unidade Diagnóstica (UD).  

Na UCIC existem nove (9) leitos operantes e um (1) leito específico para hemodiálise, 

que recebe pacientes das enfermarias para realizar o procedimento. Conta com uma equipe 

diurna e noturna de dois enfermeiros plantonistas e 5 técnicos de enfermagem, com escala de 
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12 horas por plantão a cada 60 horas. Além disso, durante o plantão diurno estão presentes duas 

enfermeiras diaristas, que não atuam diretamente na assistência e uma chefia de enfermagem.  

Os registros de enfermagem neste setor são realizados em prontuário eletrônico do 

paciente, através de um software chamado MV2000, em espaço destinado para evolução do 

enfermeiro. Ressalta-se que, nesse mesmo espaço são descritos os cuidados de enfermagem 

prescritos. Os registros são impressos, devidamente carimbados pelo enfermeiro responsável e 

anexados em prontuário físico do paciente que se encontra disponível no setor.  

Além do registro impresso, também são preenchidos pelos enfermeiros um checklist dos 

cuidados de enfermagem padronizados de acordo com a rotina especifica do setor, bundles de 

punção venosa profunda e de inserção de cateterismo vesical de demora, uma planilha para 

controle de acesso venoso periférico, outra para controle da ventilação mecânica, manejo do 

cateter vesical de demora e do cateter venoso profundo, além de da escala de Braden e escala 

de Morse. Também são conferidos e finalizados pelo enfermeiro as fichas de balanço hídrico 

realizadas pelos técnicos de enfermagem.   

 

3.3 Amostra da Pesquisa 

 

 A amostra foi constituída por todos os prontuários de pacientes admitidos com IC 

descompensada no período entre outubro de 2017 a fevereiro de 2019. Foram internados no 

setor o quantitativo de 676 pacientes neste período, destes, 115 foram por IC descompensada, 

que correspondem 17% dos prontuários. 

 Para seleção dos prontuários, primeiramente, foram levantados no “Livro de Registro 

de Admissões da UCIC”, os nomes e números de prontuários que atendessem aos critérios de 

inclusão e exclusão; tais como:  

- critérios de inclusão:  prontuários eletrônicos de pacientes com mais de 18 anos que internaram 

por IC descompensada na UCIC com CID (I500) entre outubro de 2017 e fevereiro de 2019 

com registro da data de admissão.  

- critérios de exclusão: prontuários eletrônicos não localizados no Software MV2000 e aqueles 

sem registros de enfermeiros. 

 Após aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, dos 115 prontuários selecionados 

para a pesquisa, foram excluídos oito prontuários, pois não foi possível a localização dos 

mesmos no software MV2000, com a busca através do nome do paciente e número de 

prontuário.  
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3.4 Coleta de Dados 

 

            A coleta de dados aconteceu em 4 fases, que se encontram descritas a seguir: 

 

• Fase 1:  coleta dos dados no prontuário 

 

A coleta de dados dos prontuários aconteceu no mês de abril de 2019. A busca dos dados 

se deu por meio do prontuário eletrônico através do software MV2000, que armazena os 

registros dos enfermeiros. Ressalta-se que, os dados coletados dos prontuários eletrônicos 

foram referentes aos registros dos enfermeiros do período das primeiras 12 horas de internação, 

representando o período de admissão do paciente com IC descompensada na Unidade 

Cardiointensiva Clínica. 

Para coleta e organização dos dados contidos no prontuário eletrônico foi utilizado um 

instrumento dividido em três partes (apêndice 1).  De início foram levantados os dados clínicos 

e sociodemográficos dos pacientes e organizados na primeira parte do instrumento. Nesta parte 

também existia um espaço onde foi inserido na íntegra: a evolução de admissão do enfermeiro 

e os cuidados de enfermagem prescritos.  

 

• Fase 2: Organização para o mapeamento cruzado 

 

Para realização do mapeamento foram selecionados quatro enfermeiros peritos do 

Grupo de Estudo em Sistematização da Assistência de Enfermagem da Universidade Federal 

Fluminense, GESAE_UFF.  

A escolha por peritos para realizarem o mapeamento dos diagnósticos e intervenções de 

enfermagem deve-se ao aumento do rigor metodológico do estudo, visto que todos são experts 

em sistematização da assistência e enfermagem, incluindo três peritos doutores e uma 

doutoranda com experiência de pratica clínica relacionadas a pacientes com IC acima de dois 

anos e publicações na área de diagnóstico de enfermagem. Esses peritos foram avaliados através 

dos critérios de Fehring (1987), descritos no quadro 1.  

Além disso, o número de peritos justifica-se baseado em estudos previamente realizados 

com metodologias semelhantes (RAMALHO et al., 2018; FERREIRA et al., 2016; SILVA et 

al., 2015; AQUINO et al., 2011). 
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Os peritos receberam um convite por e-mail para realizarem o mapeamento dos termos 

presentes nas evoluções e nos cuidados prescritos de enfermagem para os diagnósticos de 

enfermagem da NANDA-I e intervenções de enfermagem da NIC.  

 

Quadro 1. Caracterização dos Peritos do estudo. Niterói, 2019.    

Caracterização do Peritos Perito 1 Perito 2 Perito 3 Perito 4 

Gênero Feminino Feminino Feminino Feminino 

Idade (anos completos) 38 34 39 36 

Mestre em Enfermagem 

(04 pontos) 

X X X X 

Mestre em enfermagem com dissertação em IC ou 

SAE 

(01 ponto) 

X X - X 

Pesquisas publicadas sobre diagnóstico de 

enfermagem ou IC (02 pontos) 

 

X X X X 

Ter artigo publicado sobre diagnóstico em 

periódico indexado (02 pontos) 

X X X X 

Doutorado em Enfermagem ou áreas afins 

(2 pontos) 

X - X X 

Ter prática clínica recente de no mínimo 1 ano em 

IC 

(2 pontos) 

X X X X 

Ter especialização em cardiologia 

(2 pontos) 

- - X X 

Total de Pontos – Fehring (1987) 13 11 14 15 

Tempo de formação profissional (anos) 14 10 18 12  

Artigos publicados na área de IC ou SAE 02 12 12 03 

Publicação de resumos ou resumos expandidos em 

anais de congressos 

22 55 47 20 
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Os termos originais encontrados nas evoluções e nos cuidados prescritos que já se 

encontravam na íntegra na primeira parte do instrumento e que eram passíveis de serem 

mapeados, foram destacados na própria evolução de cor amarelo pela pesquisadora principal.  

Então, em uma reunião realizada no dia 21/04/2019, com duração de duas horas, foi 

detalhada a pesquisa para os peritos. Nesta reunião foi demonstrado a estrutura do instrumento 

de coleta de dados e as regras para realização do mapeamento cruzado. 

 Para realização do mapeamento cruzado neste estudo foram utilizadas regras adaptadas, 

baseadas em Lucena e Barros (2005) e descritas a seguir:  

1- mapear o significado das palavras, não apenas as palavras; 

2- assegurar o sentido dos termos e expressões contidos nos registros das admissões dos 

    prontuários;  

3- analisar os termos e expressões frente às características definidoras, fatores  

    relacionados e de risco dos os conceitos diagnósticos; 

4- utilizar os verbos contidos nos cuidados de enfermagem prescritos, para selecionar a 

    intervenção/atividade da NIC;  

5- usar a “palavra-chave” na intervenção, para mapear a intervenção NIC; 

6- mapear a intervenção partindo do rótulo da intervenção NIC para a atividade; 

7- mapear as prescrições de enfermagem que utilizarem dois verbos, em duas diferentes  

    intervenções NIC, quando as ações forem diferentes. 

 

• Fase 3: Mapeamento dos termos para Diagnósticos de enfermagem da NANDA-I 

e intervenções de enfermagem da NIC 

 

A segunda e terceira parte contidas no instrumento de coleta de dados (apêndice 1) foi 

estruturada para realização do mapeamento cruzado.  

A segunda parte era referente ao mapeamento dos termos das evoluções para os 

diagnósticos de enfermagem da NANDA-I. Nesta, existiam duas colunas, a primeira era 

destinada a categorização dos termos, onde os peritos elencaram o conjunto de termos 

pertinentes ao mapeamento para determinado diagnóstico, e a segunda coluna foi destinada para 

elaboração dos diagnósticos de enfermagem, suas características definidoras e fatores 

relacionados, fatores de risco e condições associadas quando houvesse.  

A terceira parte do instrumento era composta de três colunas. A primeira coluna era 

reservada para os termos que foram extraídos dos cuidados de enfermagem prescritos, a 

segunda coluna para as intervenções de enfermagem da NIC mapeadas de acordo com os termos 
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e a terceira coluna para as atividades de enfermagem da NIC propostas julgadas através da 

situação clínica do paciente e de acordo com as intervenções.   

Após a reunião, cada perito recebeu por e-mail os instrumentos para realizar a análise 

dos termos para os diagnósticos da NANDA-I e intervenções de enfermagem da NIC. Portanto, 

três peritos receberam 27 instrumentos e um perito recebeu 26 instrumentos.  No entanto, uma 

das peritas, por problemas de saúde (perito 3), não concluiu a fase do mapeamento.  

Os instrumentos foram novamente divididos, e então, o mapeamento dos termos 

encontrados nos registros de enfermeiros foi realizado por três peritos, duas mapearam 36 

instrumentos e uma, 35 instrumentos. Cabe destacar que, cada perito realizou o mapeamento 

dos termos descritos em 15 dias. 

A normalização dos termos se deu através da análise de combinação, de maneira que, 

nos termos combinados precisamente com os diagnósticos e intervenções de enfermagem da 

NANDA-I e da NIC, foram considerados combinações EXATAS, tais como: constipação, dor, 

náusea, entre outros. Se os termos se apresentassem como sinônimos ou conceitos similares, foi 

considerada combinação PARCIAL, tais como: monitorar diurese com a intervenção, 

monitorização hídrica e observar padrão respiratório com a intervenção monitorização 

respiratória. Foram excluídos os termos repetidos e com mesma significância, tais como: falta 

de ar que se traduziu por dispneia e hipotenso por hipotensão.  

 

• Fase 4: Análise de concordância entre peritos  

 

Posteriormente ao mapeamento cruzado, ocorreu a análise de concordância entre os 

peritos. Neste momento, os quatro peritos, incluindo os três que mapearam e o outro perito que 

se encontrava impossibilitado e não realizou o mapeamento, receberam por e-mail novamente 

os 107 instrumentos para análise de concordância do mapeamento entre os termos e 

diagnósticos e intervenções de enfermagem da NANDA-I e NIC.  

Para a análise de concordância, existiu no instrumento uma coluna para cada diagnóstico 

de enfermagem e intervenções de enfermagem com suas atividades mapeados. Esta coluna era 

composta por uma escala Likert de quatro pontos, onde 1- não relevante; 2- relevante com 

necessidade de ajustes; 3-relevante e 4-extremamente relevante (ALEXANDRE; COLUCI, 

2011). As fases da coleta de dados são apresentadas na figura 2.  
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Figura 2. Fases da coleta de dados. Niterói, 2019. 

 

 

 

           3.5 Organização e Análise dos dados 

 

A organização dos dados foi realizada através da construção e síntese do banco de dados 

pelo programa Microsoft Excel 2013. Os dados coletados a partir dos instrumentos de pesquisa 

foram tabulados e analisados pelo programa SPSS (StatisticalPackage for the Social Sciences), 

versão 20.0.  
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A análise dos dados apresentou a estatística descritiva, expressos em distribuições de 

frequências, cálculo das estatísticas mínimo, máximo, média, desvio padrão, mediana e 

percentis.  

Para análise do grau de concordância entre os peritos, foi utilizado o índice de validação 

de conteúdo (IVC) e o o Kappa de Fleiss. 

Conforme Alexandre e Coluci (2011), o IVC mede a proporção ou porcentagem de 

juízes que estão em concordância sobre determinados aspectos do instrumento e de seus itens. 

Em termos gerais, IVC resume-se pela seguinte fórmula, considerando uma escala likert com 

cinco pontos:  

 

𝐼𝑉𝐶 =  
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑗𝑢í𝑧𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑚 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑠𝑡𝑎𝑠 "4" ou "5"

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑠𝑡𝑎𝑠
 

 

No presente trabalho, considera-se uma escala com quatro pontos, desse modo, as 

respostas “3” e “4” serão computadas como relevantes. Para calcular o índice (IVC) geral do 

instrumento, adota-se algumas formas de cálculo apontadas em (POLIT e BECK, 2006), 

(ALEXANDRE; COLUCI, 2011):   

 

1) I-IVC: é computado para cada item corresponde pela razão entre o número de juízes 

com respostas “3” e “4” e o número total de respostas. 

2) S-IVC/Ave: é a média dos valores dos itens calculados separadamente, isto é, soma-

se todos os I-IVC calculados separadamente e divide-se pelo número de itens 

considerados na avaliação 

 

Tradicionalmente, coeficiente de Kappa é usado para a mensuração da concordância 

quando as respostas são categóricas (FLEISS, 1971). Esta medida tem como valor limite 

máximo 1, representando total concordância.  

Por meio do coeficente Kappa é possível elaborar um teste de hipótese para avaliar a 

significância do índice calculado. Seja o teste: 

{
𝐻0: 𝐾 =  0

 
𝐻1: K > 0
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Evidentemente, quando a hipótese nula (𝐻0) for aceita, Kappa é igual a 0, o que indicaria 

concordância nula. Caso contrário, quando rejeitamos a hipótese nula, ele é maior do que zero. 

No caso de rejeição da hipótese (Kappa=0) temos a indicação de que a medida de concordância 

é significantemente maior do que zero, o que indicaria que existe alguma concordância. Isto 

não significa necessariamente que a concordância seja alta, cabe ao pesquisador avaliar se a 

medida obtida é satisfatória ou não. De acordo com (LANDIS e KOCH, 1977): K<0: sem 

concordância; 0≤K<0,21: presença de ligeira concordância; 0,21≤K<0,41: concordância fraca; 

0,41≤K<0,61: concordância moderada; 0,61≤K<0,81: concordância substancial; 0,81≤K≤1,00: 

concordância quase perfeita. 

Por outro lado, um Kappa negativo representa concordância pior do que o esperado ou 

“discordância”. Valores negativos baixos (0 a -0,10) podem geralmente ser interpretados como 

“sem concordância”. Um Kappa negativo grande representa uma grande “discordância” entre 

os avaliadores. Dados coletados sob condições de tal discordância entre avaliadores não são 

significativo (McHUGH, 2012). 

Adota-se 5% como nível de significância dos testes estatísticos. Ou seja, se o p-valor 

for menor que 0,05 existem evidência para rejeita a hipótese 𝐻0, nesse sentido, favorável à 

hipótese 𝐻1, se o p-valor for maior que 0,05 existem evidência favorável para aceitação da 

hipótese 𝐻0 

 

            3.6 Aspectos Éticos 

 

      Este estudo encontra-se aprovado pelo comitê de ética do Hospital Universitário 

Antônio Pedro da UFF – Universidade Federal Fluminense e da Instituição Coparticipante 

Instituto Nacional de Cardiologia sob número do Parecer 3.324.664 (Anexo 1), com carta de 

anuência devidamente assinada (Anexo 2). Foi entregue ao setor de coleta de dados um termo 

de confidencialidade (apêndice 3), e assinado pelo mesmo um termo de autorização das chefias 

de setor para coleta de dados (Anexo 3). Os peritos assinaram um Termo de consentimento livre 

e esclarecido (TCLE) (apêndice 2), assim como, todos os participantes que foi conseguido 

contato (apêndice 4).  
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4. RESULTADOS 

 

4.1 Caracterização dos Participantes 

 

Nas tabelas 1 e 2, se referem aos dados da caracterização dos participantes do estudo 

(n=107), incluindo as características clínicas e sociodemográficas. A tabela 1 apresenta as 

características sociodemográficas dos mesmos com 53,3% de participantes do sexo masculino 

com mediana de 61 anos, casados (43%) brasileiros (98,1%), com ensino fundamental completo 

(42,1%), aposentados (31,8%), cor parda (41,1%) e católicos (44,9%).   

 

Tabela 1. Características sociodemográficas de pacientes admitidos por insuficiência cardíaca 

descompensada (N=107). Niterói – RJ, 2019.  

Variáveis n=107 

Sexo*  

Masculino 57 (53,3) 

Idade‡  61 (53 – 72) 

Estado civil*  

Casado 46 (43,0) 

Solteiro 38 (35,5) 

Viúvo 14 (13,1) 

Divorciado 7 (6,5) 

Nacionalidade*  

Brasileiros 105 (98,1) 

Estrangeiros 2 (1,9) 

Escolaridade*  

Fundamental completo 45 (42,1) 

Médio completo 28 (26,2) 

Fundamental incompleto 16 (15,0) 

Médio incompleto 6 (5,6) 

Superior 4 (3,7) 

Profissão*  

Aposentado 34 (31,8) 

Do lar 30 (28,0) 
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Trabalhador formal 17 (15,9) 

Autônomo 15 (14,0) 

Estudantes 2 (1,9) 

Cor Autodeclarada*  

Parda 44 (41,1) 

Branco 43 (40,2) 

Preta 18 (16,8) 

Religião*  

Católico 48 (44,9) 

Evangélico 22 (20,6) 

Outras 18 (16,8) 

Sem religião 16 (15,0) 

    * n (%), ‡ Mediana (quartil 25-quartil 75) 

 

Com relação as características clínicas dos participantes 43,0% apresentaram IC de 

etiologia idiopática, as classes funcionais de NYHA presentes foram a III (32,7%) e a IV 

(67,3%). As comorbidades mais presentes foram a hipertensão arterial sistêmica (67,3%), 

seguida de Diabetes mellitus (39,3%), 49,5% possuíam cirurgias e procedimentos prévios 

cardíacos, sendo dessas 14% a troca valvar, o tempo de internação apresentou uma mediana de 

16 dias e as complicações da insuficiência cardíaca presentes no momento da admissão foram: 

dispneia (66,4%), cansaço (39,3%) e edema (31,8%).  

Entre as medicações mais utilizadas no mesmo momento estavam os diuréticos (67,3%). 

Na avaliação do ecocardiograma foram avaliados apenas 78 prontuários, representando os 

registros de exames disponíveis para análise. A fração de ejeção obteve uma média de 31,7%. 

 

Tabela 2. Características clínicas de pacientes admitidos por Insuficiência cardíaca 

descompensada (N=107). Niterói – RJ, 2019.  

Variáveis n=107 

Etiologia da IC*  

Idiopática 46 (43,0) 

Isquêmica 31 (29,0) 

Valvar 11 (10,3) 

Hipertensiva 10 (9,3) 
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Chagásica 2 (1,9) 

Periparto 2 (1,9) 

Classe Funcional de NYHA*  

III 35 (32,7)  

IV 72 (67,3) 

Comorbidades*  

Hipertensão Arterial Sistêmica 72 (67,3) 

Diabetes Mellitus  42 (39,3) 

Fibrilação Atrial 35 (32,7) 

Infarto Agudo do Miocárdio 29 (27,1)  

ex-tabagismo 25 (23,4) 

Insuficiência Renal Crônica 23 (21,5) 

Etilismo 15 (14,0) 

Insuficiência Renal Aguda 12 (11,2) 

Dislipidemia 12 (11,2) 

Febre reumática 10 (9,3) 

Distúrbios endócrinos 6 (5,6) 

DPOC 6 (5,6) 

Obesidade 5 (4,7) 

Tuberculose pulmonar 5 (4,7) 

Distúrbios hepáticos 4 (3,7) 

Cirurgias e Procedimentos prévios 

cardíacos* 

53 (49,5) 

Troca Valvar 15 (14,0) 

Tempo de internação (dias) ‡ 16 (9 - 30) 

Complicação na admissão*  

Dispneia 71 (66,4) 

Cansaço 42 (39,3) 

Edema  34 (31,8) 

Ortopneia 14 (13,1) 

Dor torácica 14 (13,1) 

Dispneia paroxística noturna 13 (12,1) 



51 
 

 

Medicações na admissão*  

Diurético 72 (67,3) 

Vasodilatador 14 (13,1) 

Inotrópico 13 (12,1) 

Antiarrítmico 6 (5,6) 

Aminas 5 (4,7) 

Ecocardiograma*  

Fração de ejeção de Simpson† 31,7 (± 13,8) 

    † Média ±desvio padrão, * n (%), ‡ Mediana (quartil 25-quartil 75) 

 

4.2 Termos e Diagnósticos de enfermagem da NANDA- I com Concordância pelo 

Kappa de Fleiss e IVC  

 

Após a normalização e categorização dos termos, foram evidenciados 103 termos 

mapeados (apêndice 4). Os termos mais comuns foram: punção de veia periférica (64,5%), 

edema (51,4%), hipocorado (43%). Além desses termos, também apresentarem-se frequentes 

os termos: esforço respiratório (29,0%), taquipneico (28,0%), MVUA reduzidos (27,1%), 

hipotensão (24,3%), perfusão capilar lenta (21,5%) e abdome globoso (20,6%). 

Na tabela 3 estão presentes os resultados da estatística utilizando o Kappa de Fleiss para 

cada diagnóstico factível de análise.  

Nota-se que três resultados foram significativos, os diagnósticos de enfermagem da 

NANDA-I com seus respectivos códigos: Risco de choque (00205)(p=0,0064), Troca de gases 

prejudicada (00030) (p=0,0337) e Volume de líquidos excessivo (00026)(p=0,0305), porém 

esses resultados não mostram confiança, pois os valores de Kappa foram menores que 0, nesse 

sentido há “discordância” na aplicação do teste.  

 Os demais resultados foram não significativos, evidenciando que não há concordância 

entre as avaliações dos peritos, p-valor > 0,05. Nota-se, em suma, que a grande maioria da 

estimativa K de Fleiss foram negativas, independente do resultado do teste de hipótese, 

sinalizando que os resultados não foram estatisticamente robustos. 

Foi observado que muitos peritos escolheram respostas iguais em todos ou quase todos 

os pacientes, prejudicando o resultado do teste Kappa. Tal exemplo pode ser considerado no 

diagnóstico Risco de infecção (00004), onde 80 pacientes obtiveram IVC de 100% apresentados 

na tabela 4. 
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Tabela 3. Análise de concordância do Kappa de Fleiss entre os peritos do cruzamento dos 

termos com os diagnósticos de enfermagem da NANDA-I. Niterói – RJ, 2019. 

Diagnósticos da NANDA-I K de Fleiss Teste z P-valor 

Risco de choque -0,25130    -2,7242   0,0064** 

Ventilação espontânea prejudicada -0,25490 -1,1547 0,2482 

Troca de gases prejudicada -0,12930 -2,1232    0,0337** 

Padrão Respiratório ineficaz  -0,13010 -1,3802 0,1675 

Volume de líquidos excessivo -0,09840 -2,1637    0,0305** 

Dor aguda -0,07270 -1,0794 0,2804 

Risco de infecção  0,02720 0,5952 0,5517 

Confusão aguda -0,12280 -0,9831 0,3256 

Débito Cardíaco Diminuído  0,01120 0,2821 0,7778 

Perfusão tissular periférica ineficaz -0,12180 -1,1306 0,2582 

Integridade da pele prejudicada 0,05710 0,7123 0,4763 

Náusea* - - - 

Ansiedade -0,09800 -0,4441 0,6570 

Risco de glicemia instável -0,10650 -1,0161 0,3096 

Hipotermia -0,27660 -1,8253 0,0679 

Volume de líquidos deficiente* - - - 

Nutrição desequilibrada: menos do 

que as necessidades corporais  

-0,01900 -0,2509 0,8019 

Obesidade -0,12280 -0,5487 0,5832 

Hipotermia* - - - 

Eliminação urinária prejudicada -0,14290 -0,8847 0,3763 

Risco de hipotermia* - - - 

Privação do sono* - - - 

Mobilidade física prejudicada -0,20930 -1,3769 0,1685 

Risco sangramento -0,09090 -0,5183 0,6042 

Risco de integridade da pele 

prejudicada 

-0,07460 -0,6526 0,5140 

Motilidade gastrointestinais 

disfuncional* 

- - - 
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Intolerância à atividade -0,14290 -0,4949 0,6207 

Controle ineficaz da saúde* - - - 

Risco de quedas 0,11110 0,3849 0,7003 

Constipação* - - - 

Risco de constipação -0,19150 -1,2637 0,2063 

Nutrição desequilibrada: maior do 

que as necessidades corporais* 

- - - 

*Diagnósticos com impossibilidade de realizar o Kappa de Fleiss; **Diagnósticos com 

discordância estatisticamente significante 
 

 

Na tabela 4 estão presentes os resultados do S-IVC/Ave para cada diagnóstico. 

Destacaram-se os diagnósticos existentes em apenas um paciente. Para esses, no entanto não 

foram aplicado o teste de concordância de Kappa visto que não existem informações mínimas 

para validade do mesmo. 

Fez-se a média geral do S-IVC/Ave, considerando todos os 32 diagnósticos (83,95%), 

e  excluindo 09 diagnósticos, que foram: náusea (00134), volume de líquidos deficiente 

(00027), hipotermia (00006), risco de hipotermia (00253), privação do sono (00096), 

motilidade gastrointestinal disfuncional(00196), controle ineficaz da saúde (00078), 

constipação (00011), nutrição desequilibrada, mais do que as necessidades corporais (00001), 

pois apresentaram frequência em apenas um paciente, cujo resultado foi 85,27%. 

Observa-se que dos 32 diagnósticos, três apresentaram-se em um número alto de 

registros de enfermagem e concordância elevada, são eles: risco de infecção (00004), volume 

de líquidos excessivo (00026) e débito cardíaco diminuído (00029). Com relação aos outros 

diagnósticos de enfermagem, a frequência foi baixa entre os registros, porém os diagnósticos 

de enfermagem da NANDA-I, risco de choque (00205), ventilação espontânea prejudicada 

(00033), troca de gases prejudicada (00030), padrão respiratório ineficaz (00032), dor aguda 

(00132), confusão aguda (00128), perfusão tissular periférica ineficaz (00204), integridade da 

pele prejudicada (00046), ansiedade (00146), risco de glicemia instável (00179), nutrição 

desequilibrada; menos do que as necessidades corporais (00002), obesidade (00232), risco de 

sangramento (00206), risco de integridade da pele prejudicada (00047), intolerância à atividade 

(00092) e risco de quedas (00155) apresentaram valores de concordância acima de 75,00%. 
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Tabela 4. Distribuição do S-IVC/Ave para a avaliação dos juízes sobre os diagnósticos 

de enfermagem da NANDA-I mapeados. Niterói – RJ, 2019. 

Diagnósticos da NANDA-I Número de 

pacientes 

S-IVC/Ave 

Risco de infecção 80 100,00% 
 

Débito cardíaco diminuído 59 92,37% 
 

Volume de líquidos excessivo 53 94,81% 
 

Troca de gases prejudicada 23 89,13% 
 

Dor aguda 18 84,72% 
 

Integridade da pele prejudicada 17 95,59% 
 

Padrão Respiratório ineficaz 15 96,67% 
 

Risco de choque 14 94,64% 
 

Nutrição desequilibrada: menos do que as 

necessidades corporais 

14 76,79% 
 

Risco de glicemia instável 10 95,00% 
 

Perfusão tissular periférica ineficaz 7 85,71% 
 

Risco de integridade da pele prejudicada 6 83,33% 
 

Confusão aguda 5 85,00% 
 

Risco de sangramento 3 83,33% 
 

Hipotermia 3 66,67% 
 

Eliminação urinária prejudicada 3 66,67% 
 

Mobilidade física prejudicada 3 66,67% 
 

Risco de constipação 3 66,67% 
 

Intolerância à atividade  2 100,00% 
 

Risco de quedas 2 100,00% 
 

Obesidade 2 87,50% 
 

Ventilação espontânea prejudicada 2 75,00% 
 

Ansiedade 2 75,00% 
 

Náusea 1 100,00% * 

Risco de hipotermia 1 100,00% * 

Motilidade gastrointestinal disfuncional 1 100,00% * 

Controle ineficaz da saúde 1 100,00% * 
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Nutrição desequilibrada: maior do que as 

necessidades corporais 

1 75,00% * 

Volume de líquidos deficiente 1 75,00% * 

Hipotermia 1 75,00% * 

Privação do sono 1 50,00% * 

Constipação 1 50,00% * 

Média S-IVC/Ave 32 diagnósticos 83,95% 
 

Média excluindo * 85,27%   

*Diagnósticos frequentes em apenas um paciente 

 

No quadro 2 são apresentados os diagnósticos de enfermagem da NANDA-I, as 

características definidoras, fatores relacionados, fatores de risco e condições associadas que 

foram mapeados de acordo com os termos originais e que se demonstraram frequentes. Para o 

diagnóstico risco de infecção (00004), presente em 74,8% dos registros, o único fator de risco 

foi: alteração na integridade da pele em 63,5%, quando mapeado a condição associada, o 

procedimento invasivo (50,5%) também foi único presente.  

O débito cardíaco diminuído (00029) (55,1%) apresentou como características 

definidoras mais frequentes: alterações no eletrocardiograma (31,7%), alterações na pressão 

arterial (29,9%), edema (25,2%) e dispneia (17,7%), sendo as condições mais associadas:  

alteração no ritmo cardíaco (35,5%) e alterações na pré e pós carga (20,6%). 

Com relação ao diagnóstico de enfermagem volume de líquidos excessivo (00026) 

(49,5%), as características definidoras que demonstraram maior frequência foram, edema 

(25,2%) e dispneia (18,7%), relacionadas a entrada excessiva de líquidos (29%), e associadas 

ao mecanismo de regulação comprometido (22,4%).  

 

 

Quadro 2. Mapeamento cruzado dos Diagnósticos de enfermagem da NANDA-I 

 

Termos originais 

 

Diagnósticos de 

enfermagem da 

NANDA-I 

Características definidoras 

Fatores relacionados/risco 

Condições associadas 

Punção de veia periférica, Cateter de 

Hemodiálise, Fístula arteriovenosa, 

 

Risco de Infecção 

(74,8%) 

Fator de risco: alteração na 

integridade da pele. 
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Punção de cateter venoso central, 

Pressão arterial invasiva 

Condição associada: 

procedimento invasivo. 

 

Hipotensão, Hipertensão, 

Bradicardia, Taquicardia, 

Taquiarritmia, Bulhas 

normofonéticas em 3T, Ritmo 

cardíaco irregular, Ritmo de 

fibrilação atrial, Pulso fraco, Sopro 

sistólico, Ansioso, Agitado, Tosse, 

Dispneia, Hipocorado, MVUA 

diminuídos, Sibilos, Crepitações, 

Estertores, Cansaço, Cianose, Fadiga, 

Sudorese, Extremidades frias, Baixo 

débito urinário, Turgência de jugular, 

Abdome globoso, Abdome ascítico, 

Perfusão capilar lenta. 

 

 

 

 

 

Débito cardíaco 

diminuído 

(55,1%) 

Características definidoras 

(13): alterações no 

eletrocardiograma, taquicardia, 

edema, distensão de veia jugular, 

sopro cardíaco, alterações na 

pressão arterial, cor da pele 

anormal, pele pegajosa, pulsos 

periféricos diminuídos, dispneia, 

tosse, presença de 3o bulha 

cardíaca (B3), inquietação. 

Condições associadas (06):  

alteração na pré carga, alteração 

na pós carga, alteração no ritmo 

cardíaco, alteração na 

contratilidade, alteração na 

frequência cardíaca, alteração no 

volume sistólico.  

 

 

 

Edema, Dispneia, Taquipneica, 

Hemodiálise, Sibilos, Crepitações, 

Estertores, Cansaço, Turgência de 

jugular, Baixo débito urinário, 

Anúrico, Abdome ascítico, 

Hipotensão, Hipertensão, Bulhas 

normofonéticas em 3 T, Fígado 

palpável 

 

 

 

 

 

Volume de líquidos 

excessivo 

(49,5%) 

Características definidoras 

(13): edema, dispneia, ruídos 

adventícios respiratórios, 

congestão pulmonar, ingestão 

maior que a eliminação, 

anasarca, hepatomegalia, 

presença de 3o bulha cardíaca 

(B3), alteração do padrão 

respiratório, azotemia, tosse, 

alteração na pressão, 

desequilíbrio eletrolítico.  

Fator relacionado: entrada 

excessiva de líquidos. 



57 
 

 

Condições associadas: 

mecanismo de regulação 

comprometido. 

 

 

4.3 Termos e Intervenções de enfermagem da NIC  

 

Foram encontrados 60 termos (apêndice 5) nos registros referentes aos cuidados 

prescritos de enfermagem, sendo os mais frequentes: vigilância clínica e vigilância 

hemodinâmica (62,6%), balanço hídrico (57,9%) e cabeceira elevada (40,2%). 

Foram mapeadas 21 intervenções da NIC com suas atividades. Destas, as mais frequentes 

foram: monitoração de sinais vitais (6680) (79,4%), monitoração hídrica (4130) (72,9%) e 

posicionamento (0840) (52,3%). No entanto, apenas as intervenções monitoração de sinais 

vitais e posicionamento apresentaram combinações exatas com os respectivos termos 

“monitorar sinais vitais” e “posicionamento”. Dentre as outras intervenções, as que 

demonstraram termos com combinações exatas foram: administração de medicamentos (2300) 

(10,3%), oxigenoterapia (3320) (6,5%) e aspiração das vias aéreas (3160) (0,9%).    

Durante a tabulação dos dados, foi observado que todos os peritos determinaram as 

intervenções como extremamente relevante, não necessitando desta forma, de teste estatístico 

para análise de concordância.  

No quadro 3 encontra-se o mapeamento das intervenções e atividades de enfermagem 

da NIC mais frequentes frente aos termos dos cuidados prescritos de enfermagem. As outras 

intervenções e atividades mapeadas encontram-se em apêndice (apêndice 6).  

 

Quadro 3. Mapeamento cruzado das Intervenções de enfermagem da NIC 

 

Intervenções de 

enfermagem 

NIC 

 

 

Atividades NIC 

 

Termos dos cuidados de 

enfermagem prescritos 

 

 

Monitoração de 

Sinais Vitais 

• Monitorar a pressão arterial, pulso, 

temperatura, estado respiratório conforme 

apropriado; 

• Monitorar ritmo e frequência cardíaca; 

vigilância clínica 

monitorização de sinais 

vitais* 

curva térmica 
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(6680) 

 

 

• Monitorar frequência e ritmo respiratório; 

• Monitorar oximetria de pulso; 

• Monitorar cor, temperatura e umidade da 

pele. 

monitorização pressórica 

monitorização 

respiratória 

monitorização contínua 

 

 

 

 

Monitoração 

Hídrica 

(4130) 

 

• Monitorar ingesta e eliminação; 

• Monitorar valores de eletrólitos séricos; 

• Monitorar PA, FC, e estado respiratório; 

• Manter registro preciso de toda ingesta e 

eliminação; 

• Administrar agentes farmacológicos para 

aumentar a eliminação urinária conforme 

adequado. 

monitorar sinal de baixo 

débito 

balanço hídrico 

restrição hídrica 

pesar em jejum 

registrar diurese 

monitorar líquidos 

monitorar diurese 

SNG em sinfonagem 

CVD 

 

 

 

Posicionamento 

(0840) 

 

• Elevar a cabeceira do leito conforme 

apropriado; 

• Colocar o paciente em posição terapêutica 

prescrita; 

• Posicionar para aliviar dispneia; 

• Posicionar para facilitar a ventilação-perfusão 

quando apropriado. 

elevar MMII 

cabeceira elevada 

mudança de decúbito 

descompressão corporal 

posicionamento* no leito 

usar coxins 

grades elevadas 

 

*termos que apresentaram combinação exata com a intervenção. 

 

5. DISCUSSÃO 

 

Este estudo mapeou pela primeira vez 32 diagnósticos de enfermagem da NANDA-I, 

sendo os mais frequentes, risco de infecção (00004),  débito cardíaco diminuído (00029) e 

volume de líquidos excessivo (00026) e 21 intervenções de enfermagem da NIC, sendo as mais 

frequentes, monitoração de sinais vitais (6680), monitoração hídrica (4130) e posicionamento 

(0840) da NIC nos registros de admissão de enfermagem de pacientes com insuficiência 

cardíaca descompensada de um hospital de referência em cardiologia no município do Rio de 

Janeiro, Brasil.   
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As características sociodemográficas apresentadas são bem próximas de resultados 

encontrados em estudos nacionais em pacientes com IC descompensada (GALVÃO et al., 2016; 

ALITI et al., 2011). Os pacientes foram majoritariamente do sexo masculino (53,3%), com 

mediana de idade de 61 anos, casados (43%), brasileiros (98,1%), com ensino fundamental 

completo (42,1%), aposentados (31,8%), de cor parda (41,1%) e 44,9% eram católicos. 

Um estudo europeu revisou os principais resultados de grandes estudos epidemiológicos 

em pacientes com IC, este descreveu dados demográficos, que corroboram com as 

características deste presente estudo. A maioria dos pacientes eram do sexo masculino, com 

médias de idade variantes entre 66 e 73,1 anos (FARMAKIS et al., 2015). Outro estudo 

apresentou também apresentou dados sociodemográficos em que a maioria dos pacientes eram 

casados (48,4%) e de cor parda (56,5%) (GALVÃO et al., 2016).  

Um dos maiores, entre os atuais estudos de pacientes com IC descompensada, o registro 

BREATHE, realizado em 51 centros de diferentes regiões do Brasil, apresentou em sua 

população, média de idade de 64,1 anos. No entanto, com relação ao sexo e a cor, eram em sua 

maioria feminino (60%) e branca (59%), contrapondo os resultados neste estudo 

(ALBURQUERQUE et al., 2014). 

As características clínicas dos pacientes deste estudo, demonstraram-se clássicas de 

pacientes com insuficiência cardíaca descompensada. A etiologia com maior frequência foi a 

idiopática (43,0%), a classe funcional de NYHA IV foi prevalente no momento da admissão 

em 67,3% dos registros, as comorbidades mais presentes foram a hipertensão arterial sistêmica 

(67,3%), seguida da diabetes mellitus (39,3%), a troca valvar (14%) foi o procedimento 

cirúrgico mais realizado entre os pacientes. A medicação mais utilizada no momento da 

admissão era o diurético (67,3%) e a fração de ejeção obteve média reduzida de 31,7%. As 

complicações da insuficiência cardíaca presentes no momento da admissão foram: dispneia 

(66,4%), cansaço (39,3%) e edema (31,8%) e o tempo de internação de 16 dias.  

Um estudo, realizado em dez hospitais universitários na Espanha, encontrou as mesmas 

comorbidades deste estudo como as mais prevalentes. Os sinais e sintomas de admissão mais 

frequentes foram: crepitações (87%), edema (75,5%), ortopneia (64,9%) e dispneia (58,7%), e 

com relação ao atendimento, 84,2% utilizaram diuréticos e 82% oxigenoterapia convencional 

corroborando com achados no presente estudo (LLORENS et al., 2008).  

Na realidade brasileira, em estudos com IC descompensada, são apresentadas as 

principais comorbidades como hipertensão arterial sistêmica (70,8%) e dislipidemia (36,7%), 

com a etiologia isquêmica (30,3%) prevalecendo na amostra. Além disso, também apresentou 
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o diurético como a classe de medicamento mais utilizada no momento da admissão em 89,9% 

dos pacientes (ALBUQUERQUE, 2014).   

A hipertensão arterial é fator de risco para desenvolvimento de IC, tanto por aumentar 

o risco de infarto do miocárdio quanto por levar a anormalidades na estrutura e na função 

cardíacas, decorrentes do aumento da pós-carga arterial, especialmente em indivíduos negros 

(ROHDE et al., 2018).  

A etiologia Idiopática foi identificada neste estudo como a mais prevalente, este fato 

pode ser explicado, devido a população ser composta algumas vezes de pacientes admitidos 

pela primeira vez, sem histórico de doença prévia. 

Estudos em pacientes com IC descompensada corroboram com os achados no presente 

estudo, apresentando valores reduzidos de fração de ejeção (28,6%), a maioria dos pacientes 

apresentavam-se em classe funcional de NYHA III para IV, (ALITI et al., 2011; GALVÃO et 

al., 2016).  

A classe funcional de NYHA é uma importante estratificação na IC descompensada. 

Pacientes em classe funcional da NYHA III a IV apresentam condições clínicas 

progressivamente piores, internações hospitalares mais frequentes e maior risco de mortalidade. 

Por outro lado, embora pacientes em NYHA II apresentem sintomas mais estáveis e internações 

menos frequentes, o processo da doença nem sempre é estável, e estes pacientes podem 

apresentar morte súbita sem piora dos sintomas (ROHDE et al.,2018).  

 O presente estudo evidenciou que 72,9% dos pacientes realizaram o exame de 

ecocardiograma. Esse dado é superior ao encontrado em outro estudo, onde apenas 23% da 

população com IC descompensada realizou o referido exame no momento da admissão 

(LLORENS et al., 2008).  

A diretriz brasileira de Insuficiência cardíaca crônica e aguda recomenda que o 

ecocardiograma deve ser realizado em todos os pacientes que são admitidos dentro das 

primeiras 48 horas (ROHDE et al., 2018). Não é recomenda a realização do ecocardiograma de 

forma rotineira nos pacientes com IC, mas sugere-se sua repetição naqueles pacientes que 

exibem mudança significativa de seu estado clínico, com descompensação da IC ou perante 

progressão de sintomas. Também deve ser considerada a realização de novo ecocardiograma 3 

a 6 meses após o tratamento com medicações que modificam o prognóstico, para avaliação do 

remodelamento reverso e estratificação do prognóstico (ROHDE et al., 2018). 

Portanto, a caracterização sociodemográficas e clínica dos pacientes com IC que tiveram 

os registros dos enfermeiros avaliados para mapeamento cruzado, apresentam coerência com a 

literatura nacional e internacional, o que permite a utilização dos dados encontrados nesse 
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estudo em outros cenários, repercutindo com a possibilidade de utilização dos dados 

encontrados nesse mapeamento cruzado para futuras padronizações em outras instituições 

hospitalares.  

O estudo apresentou o diagnóstico de enfermagem, risco de infecção (00004) em quase 

todos os registros de enfermeiros com 100% de concordância pelo Índice de validade de 

conteúdo (IVC), que vai ao encontro do termo mais frequente “punção de veia periférica”. Em 

um estudo retrospectivo com registros de 272 pacientes que foram internados por IC 

descompensada realizado nos EUA, o risco de infecção esteve presente em 10,7% dos 

pacientes, ocupando o quinto lugar dos diagnósticos prioritários (PARK; TUCKER, 2017). No 

entanto, estudos nacionais sobre diagnósticos de enfermagem pautados na NANDA-I, não 

identificaram o diagnóstico de enfermagem risco de infecção em pacientes com insuficiência 

cardíaca descompensada (GALVÃO et al., 2016; ALITI et al., 2011).   

Este diagnóstico também foi mapeado com grande frequência (100%) em um estudo 

realizado com pacientes adultos hospitalizados em unidade de terapia intensiva generalista no 

estado de Minas Gerais, MG - Brasil (CHIANCA; LIMA; SALGADO, 2012). No entanto, outro 

estudo realizado no Rio Grande do Sul, RS-Brasil, de forma retrospectiva com 256 prontuários, 

demonstrou que o diagnóstico Risco de Infecção (00004) da NANDA-I esteve presente em 

apenas 47,2% dos pacientes que internaram na Unidade de Terapia Intensiva Geral 

(FERREIRA et al., 2016).    

O fato de o diagnóstico demonstrar-se o mais frequente neste estudo, pode ter relação 

com o setor em que foi realizada a coleta de dados, tratando-se de uma unidade de terapia 

intensiva. Além disso, no mesmo, encontra-se em desenvolvimento um programa, o PROADI-

SUS (programa de apoio ao desenvolvimento institucional do sistema único de saúde), em que 

toda a equipe de enfermagem é participante. O programa é uma iniciativa do Ministério da 

Saúde para promover o desenvolvimento do sistema de saúde para a população em parceria 

com hospitais de excelência reconhecida. Essas instituições parceiras apresentam projetos para 

serem executados em um período de 3 anos, com temas definidos pelo Ministério da saúde 

(BRASIL, 2019).  

Há algum tempo, vem sendo desenvolvidas atividades voltadas no controle de infecção, 

fato este, que pode ter relação com atenção dada pelos enfermeiros em registrarem conteúdos 

relacionados a infecção hospitalar e que possibilitem prescrever medidas de prevenção contra 

esta.    
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As infecções relacionadas à assistência à saúde (IRAS) em pacientes internados em 

unidade de terapia intensiva, contribui para o aumento no tempo de internação, nas taxas de 

mortalidade e de gastos com medicamentos e materiais (Sinésio, et al. 2018). Frente a este 

problema, considerando a necessidade de se desenvolver estratégias, produtos e ações 

direcionadas aos gestores, profissionais e usuários da saúde sobre segurança do paciente, surge 

o Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP) instituída pela Portaria nº 529 de 2013 

(BRASIL, 2014). 

O PNSP objetiva contribuir para a qualificação do cuidado em saúde em todos os 

estabelecimentos de saúde do território nacional. A Segurança do Paciente é um dos seis 

atributos da qualidade do cuidado, e tem adquirido, em todo o mundo, grande importância 

para os pacientes, famílias, gestores e profissionais de saúde com a finalidade de oferecer 

uma assistência segura (BRASIL, 2014). 

Há uma grande preocupação pelos órgãos públicos no controle das IRAS, a ANVISA 

(Agencia Nacional de Vigilância Sanitária) traçou uma meta de que até o ano de 2020, 80% de 

todos os hospitais com leitos de UTI devem estar notificando os seus dados através de seus 

indicadores de qualidade da assistência as Infecções primárias de corrente sanguínea (IPCS) 

associada ao cateter venoso central (CVC), de pneumonia associada a ventilação mecânica 

(PAV) e infecção de trato urinário (ITU)associado a sonda vesical de demora (SVD) (ANVISA, 

2016).  

Um estudo realizado em uma unidade de terapia intensiva demonstrou que o uso de 

dispositivos invasivos, como cateter arterial, cateter venoso central e periférico e cateter de 

hemodiálise neste cenário sinalizou maior risco para a mortalidade de pacientes críticos 

(SINÉSIO et al., 2018). Através dessa perspectiva, podemos entender que pacientes com 

qualquer doença de base, que estejam internados em uma unidade de cuidados críticos, estão 

expostos a procedimentos invasivos, contudo, correm o risco de adquirir infecções relacionadas 

a assistência à saúde.    

Pacientes com IC descompensada durante a internação encontram-se propícios às 

infecções, geralmente essas infecções possuem o foco pulmonar e urinário. No entanto, 

Mesquita 2018, afirma que em sua experiência clínica, a pele, as infecções nos dispositivos 

intracardíacos e decorrentes de cateteres venosos profundos representam focos importantes que 

devem ser buscados em todo paciente com suspeita de infecção (MESQUITA, 2018). 

No presente estudo, o diagnóstico risco de infecção foi mapeado e indicado como 

diagnóstico prioritário de pacientes com IC descompensada. Mesmo sendo considerado um 



63 
 

 

diagnóstico de enfermagem de extrema importância no âmbito da saúde, este fato demonstra-

se frágil com relação a especificidade da IC, ou seja, o que levou ao diagnóstico em questão 

não foi a síndrome da IC, independente da doença de base qualquer paciente internado em 

unidades de terapia intensiva pode apresentar o diagnóstico risco de infecção.      

O gerenciamento do paciente com IC depende da gravidade a doença e do tipo de 

tratamento necessário para sua estabilização clínica. A progressão da doença pode ser 

imprevisível e os regimes de tratamento cada vez mais complexos (COEN; CURRY, 2016) 

Diante do exposto, no contexto da IC, percebe-se a necessidade de uma reflexão acerca 

de como os enfermeiros conduzem o julgamento clínico e os cuidados prestados para esta 

clientela especifica. Pois trata-se de pacientes graves, que necessitam de tomada de decisões 

especializadas para estabilização hemodinâmica e continuidade da assistência. Desta forma, 

surge a necessidade da presença de enfermeiros capacitados dentro das unidades de internação 

que atuem na gerencia de pacientes com IC descompensada, garantindo um cuidado especifico 

e eficaz. 

As ações de gerência do cuidado na prática profissional do enfermeiro no seu cotidiano 

de trabalho inclui: dimensionar a equipe de enfermagem; exercer liderança no ambiente de 

trabalho; planejar a assistência de enfermagem; educar/capacitar a equipe de enfermagem; 

gerenciar os recursos materiais; coordenar o processo de realização do cuidado; realizar o 

cuidado e/ou procedimentos mais complexos e avaliar o resultado das ações de enfermagem  

(SANTOS et al., 2013). 

O planejamento da assistência de enfermagem, considerada uma ação de gerenciamento 

do cuidado, acontece por meio de escolhas através da prática baseada em evidências, e assim, 

elaborar planos de cuidado para implementar uma ação. Esta, envolve uma avaliação bem 

detalhada e especifica das condições de saúde dos pacientes, para desta forma, direcionar ações 

de cuidado (SANTOS et al., 2013). 

Contudo, devido ao reconhecimento da habilidade do enfermeiro na gestão do cuidado, 

tem sido recomendado mudanças tanto na organização do trabalho, como no mapeamento 

profissional do enfermeiro, visando impulsionar a resolutividade dos problemas de saúde das 

pessoas e comunidades (OLIVEIRA; TOSO; MATSUDA, 2018).  

Uma perspectiva vinculada à autonomia do enfermeiro para a tomada de decisão com o 

intuito de trazer melhorias no prognóstico do paciente é a prática avançada em enfermagem, 

“que consiste num nível formal de habilitação profissional, correspondente à base de 

conhecimento especializado, com habilidade de poder decisório complexa, competências 

clínicas para a prática avançada em sua área de atuação/especialidade, cujas características são 
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moldadas pelo contexto ou país em que eles são credenciados para atuar.” (OLIVEIRA; TOSO; 

MATSUDA, 2018) 

Para isso, são denominados, enfermeiros de prática avançada (EPA). Estes, por sua vez, 

possuem elevados níveis de instrução, com mestrado e doutorado em áreas especificas, capazes 

de gerenciar todas as ações voltadas para o cuidado de enfermagem em pacientes crônicos que 

necessitam de cuidados especializados (OLIVEIRA; TOSO; MATSUDA, 2018).  

No Brasil, a discussão oficial acerca das práticas avançadas em enfermagem iniciou-se 

em novembro de 2015 com intermédio do Conselho Federal de Enfermagem (COFEN). Esse 

modelo de enfermeiro não é uma realidade dentro das unidades de internação em nosso país, 

mas tornam-se indispensáveis, uma vez que, pacientes admitidos com IC descompensada 

necessitam de cuidados específicos e pautados em um raciocínio clínico voltado para o quadro 

clínico da IC, afim de garantir melhora efetiva de seus sintomas, assim como, os cuidados de 

transição para assistência em nível ambulatorial e clínicas especializadas.   

O diagnóstico de enfermagem débito cardíaco diminuído (DCD) (00029) também 

apresentou alta concordância pelo IVC e estava presente em mais de 50% dos registros, 

resultado este, que corrobora com outros estudos realizados em pacientes com IC.  

O DCD é definido como volume de sangue bombeado pelo coração inadequado para atender às 

demandas metabólicas do organismo (NANDA-I, 2018). Está relacionado principalmente à 

diminuição da fração de ejeção do ventrículo esquerdo, sendo um diagnóstico validado na 

língua portuguesa e com definições operacionais objetivas para todas as características 

definidoras, que se correlacionam com sinais e sintomas (GALVÃO et al., 2016). 

Apresenta um elencado de características definidoras que, por si só, poderiam ser 

prioritariamente o julgamento clínico das respostas dos pacientes diante da descompensação da 

IC (PEREIRA et al., 2015).  

Em estudo com pacientes hospitalizados portadores de doenças cardiovasculares, o 

DCD encontra-se presente em 56,7% da população (PEREIRA et al., 2011). Quando, no 

contexto da IC descompensada, o mesmo apresenta alta prevalência, com taxas que variam 

entre 50% (ROJAS SÁNCHEZ et al., 2017), 62,5% (PEREIRA et al., 2016) e 87,3% 

(GALVÃO et al., 2016).  

As características definidoras mais frequentes do diagnóstico de DCD nesse estudo 

foram as alterações no eletrocardiograma, alterações na pressão arterial e edema. Esse resultado 

corrobora parcialmente com estudos em pacientes com IC hospitalizados, onde existem achados 

de três características definidoras do DCD mais prevalentes, sendo elas: arritmia com 62,5%, 



65 
 

 

fadiga com 61,5%, diminuição da fração de ejeção com 56,5% (SÁNCHEZ et al., 2017). Em 

outro estudo, uma das seis características definidoras mais frequente foi o edema (ALITI et al., 

2011). 

Um estudo de validação clínica sobre  o diagnóstico de enfermagem DCD, validou as 

suas características definidoras, sendo as maiores: fadiga, dispneia, edema, ortopneia, dispneia 

paroxística noturna, pressão venosa central elevada, fração de ejeção diminuída, e secundárias: 

distensão da veia jugular, palpitações, crepitações, oligúria, tosse, pele fria e pegajosa, 

mudanças na cor da pele (MARTINS; ALITI;  RABELO, 2010).  

Um estudo retrospectivo em 38 prontuários de pacientes com IC em avaliação para 

transplante verificou que 71,1% apresentavam o diagnóstico DCD, sendo que as maiores razões 

de chance para apresentarem, foram a resistência vascular sistêmica aumentada (OR=4,53), a 

terceira bulha (OR=3,429), e a fração de ejeção diminuída (OR=2,85) (MATOS, et al. 2012). 

Uma revisão integrativa identificou o conhecimento produzido e publicado sobre 

diagnósticos de enfermagem em pacientes hospitalizados com insuficiência cardíaca. Os 

diagnósticos de enfermagem mais citados foram: “débito cardíaco diminuído”, “volume 

excessivo de líquidos”, “intolerância à atividade”, “integridade da pele prejudicada”, “troca de 

gases prejudicada” e “risco de quedas” (CAVALCANTI; PEREIRA, 2014).  

A redução no débito cardíaco está diretamente relacionada ao aumento do volume 

intravascular e a congestão, ocasionando edema pulmonar, que pode apresentar-se atraves de 

sintomas como tosse e dispneia. Assim como, a elevação da pressão venosa sistêmica, por sua 

vez, pode causar edema periférico generalizado (ROHDE et al., 2018) 

O diagnóstico de enfermagem volume de líquidos excessivo (00026) foi considerado 

relevante no presente estudo, presente em 74,8% dos registros e com concordância alta entre os 

peritos demonstrado pelo IVC. No entanto, este diagnóstico foi discordante estatisticamente 

pela análise do Kappa de Fleiss, por ter alta prevalência de uma resposta específica em 

determinada combinação de respostas, demonstrando inconsistência. 

 Este diagnóstico é definido pela NANDA-I (2018), como entrada excessiva e/ou 

retenção de líquidos. Neste estudo, as características definidoras mais frequentes do DE volume 

de líquidos excessivo foram o edema (25,2%) e dispneia (18,7%), com o fator relacionado 

entrada excessiva de líquidos (29%), associada a condição mecanismo de regulação 

comprometido (22,4%).  
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O excesso de líquido na IC tem como causa a ingestão excessiva de líquidos e de sódio, 

associadas à baixa adesão terapêutica não farmacológica, ocasionando sobrecarga das funções 

renais e hídricas. O excesso de sódio na dieta leva a uma estimulação demasiada do sistema 

fisiológico, resultando na retenção de água, sendo associado à hipertrofia cardíaca e quadro de 

congestão na IC. As diretrizes para manejo da IC recomendam a restrição de 1,0 a 1,5 litros/dia 

para os pacientes sintomáticos que apresentem risco de hipervolemia (SOUZA et al., 2016).  

Um estudo realizado em pacientes com IC descompensada validou as principais 

características definidoras para o diagnóstico de enfermagem Volume de líquidos excessivo, as 

mesmas baseadas em sinais e sintomas, divididas em primárias: dispneia, ortopneia, edema, 

refluxo hepatojugular, dispneia paroxística noturna, congestão pulmonar, pressão venosa 

central elevada; e as secundárias: ganho de peso, hepatomegalia, distensão da veia jugular, 

crepitações, oligúria, hemoglobina e hematócrito diminuído (MARTINS et al., 2011).  

Desta forma, as características definidoras edema e dispneia apresentados nesse estudo 

para o diagnóstico volume de líquidos excessivo corroboram com características já validadas e 

com os sinais e sintomas presentes no diagnóstico em questão. 

Outro estudo realizado em uma unidade de pronto-socorro demonstrou os diagnósticos 

de enfermagem prevalentes em pacientes com IC descompensada, neste o volume de líquidos 

excessivo apareceu em 28,6% da população, relacionados aos fatores: mecanismos reguladores 

comprometidos (66,7%) e Ingesta excessiva de líquidos (11,1%), fatores estes, que corroboram 

com os achados deste estudo (GALVÃO et al., 2016). No entanto, em outro estudo internacional 

com o mesmo contexto, esse diagnóstico não demonstrou tanta prevalência com taxa de 4,6%, 

ocupando nono lugar dos diagnósticos mais prevalentes (PARK; TUCKER, 2017). 

Foi observado que a mesma inconsistência da análise do Kappa de Fleiss ocorreu 

também nos diagnósticos Risco de Choque (00205) presente em 13,1% (p valor= 0,0064) e 

troca de gases prejudicada (00030) em 21,5% (p valor = 0,0337). No entanto, as características 

definidoras destes diagnósticos são análogas aos termos mais frequentes mapeados no estudo.  

Um estudo retrospectivo realizado em uma cidade de grande porte do interior do estado 

de São Paulo, SP-Brasil, em unidades de internações cardiológicas, determinou os diagnósticos 

de enfermagem mais frequentes em pacientes portadores de doenças isquêmicas do coração, 

dentre estes, o DE troca de gases prejudicada esteve presente em 50,3% dos registros 

(NUNCIARONI, et al. 2012).  
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Esses diagnósticos foram mapeados em uma unidade de terapia intensiva geral, sendo 

encontrados com as seguintes frequências: Troca de gases prejudicada (00030) em 40,2% e 

risco de choque (00205) em 3,1% (FERREIRA et al., 2016). 

Esses dois diagnósticos não foram encontrados em estudos realizados com pacientes 

admitidos por insuficiência cardíaca descompensada, mas estão presentes em estudos com 

população de cardiopatas isquêmicos e já foram mapeados em unidades gerais de terapias 

intensivas.  

A admissão de pacientes com IC descompensada demanda, por parte do enfermeiro, 

avaliação rápida e eficiente visando às condutas baseadas nas melhores evidências disponíveis. 

Cabe destacar, que o exame físico constitui uma ferramenta fundamental para o julgamento dos 

diagnósticos de enfermagem e o manejo desses pacientes, objetivando aplicar intervenções 

adequadas e eficazes (SOUZA et al., 2016). 

Neste estudo foram mapeadas 21 intervenções de enfermagem da NIC com suas 

atividades, destas as que se apresentaram com maior frequência foram: monitoração de sinais 

vitais (6680) (79,4%), monitoração hídrica (4130) (72,9%) e posicionamento (0840) (52,3%). 

No entanto, somente as intervenções monitoração de sinais vitais e posicionamento 

apresentaram combinações exatas com os termos mapeados.  

Essas intervenções da NIC já foram evidenciadas em um estudo internacional realizado 

nos EUA com 272 pacientes admitidos por IC descompensada (PARK,2014). Um outro estudo 

em pacientes com insuficiência cardíaca crônica que receberam atendimentos domiciliar, a 

intervenção de enfermagem Monitoração hídrica foi a única encontrada que corrobora com o 

presente estudo (AZZOLIN, 2012).  No entanto, não pode ser comparada, pois foram resultados 

de populações com características clínicas diferentes. Mas, torna-se de extrema relevância, o 

fato desta intervenção estar presente em ambas populações de pacientes com IC.  

Identificar as intervenções de enfermagem mais frequentemente utilizadas pelos 

enfermeiros para uma população específica auxilia a determinar aquelas que devem ser 

incluídas no sistema de informação de enfermagem da instituição, bem como nos programas de 

educação continuada para prestadores de cuidados. Além disso, esta informação também é útil 

na construção de planos de cuidados de enfermagem, determinando os custos dos serviços e 

planejamento para a alocação de recursos (PARK, 2014).   
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Quando mapeados os termos registrados nos cuidados de enfermagem prescritos pelos 

enfermeiros, nota-se que estes são semelhantes as atividades propostas pela NIC, e vão ao 

encontro dos títulos das intervenções mapeadas. Nesse contexto, embora as atividades 

propostas pela NIC sejam de extrema importância, tanto para o ensino e para prática pertinente 

a execução de determinada intervenção, estas não representam a essência da classificação. Os 

títulos e as definições apresentados na intervenção são considerados a “chave” da classificação, 

estes por si só, são capazes de permitir que o enfermeiro coloque em prática atividades 

pertinentes e transmitam a natureza dos cuidados buscando assim, alcançar a meta ou o 

resultado preestabelecido (BULECHEK et al., 2016). 

Cabe destacar as limitações do estudo, primeiro por tratar-se de um estudo retrospectivo, 

onde apenas foi coletado o que havia de informações em prontuários eletrônicos, e algumas 

vezes esses registros encontravam-se incompletos.  

Em segundo lugar, o número de peritos e apenas as quatro opções de respostas da escala 

do tipo likert não foram suficientes para atingir resultados consistentes através da análise de 

concordância do Kappa de Fleiss. No entanto, através do Índice de validade de conteúdo (IVC) 

foram atingidos resultados com altos índices de concordância.  

Em terceiro lugar, o número de estudos reduzidos acerca das intervenções de 

enfermagem pautadas na NIC e ausência dos mesmos na temática de pacientes com 

insuficiência cardíaca descompensada não possibilitou uma discussão robusta. Por fim, não 

houve um cálculo amostral, mas foi observado que uma amostra maior tornaria o mapeamento 

mais laborioso, o que seria necessário um tempo de pesquisa maior.   

Não foram mapeados neste estudo os resultados pertinentes a classificação da NOC, 

devido à ausência da avaliação dos enfermeiros frente aos cuidados de enfermagem prescritos 

e implementados, desta forma, sugere-se que sejam realizados estudos que apontem a 

aplicabilidade dos resultados de enfermagem da NOC em pacientes com IC descompensada.  
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6. CONCLUSÃO 

 

Este estudo mapeou os diagnósticos de enfermagem da NANDA-I e as intervenções de 

enfermagem da NIC a partir do cruzamento dos termos encontrados nos registros de 

enfermagem de pacientes admitidos com insuficiência cardíaca descompensada 

Os termos originais descritos nos registros de admissões do enfermeiro identificados 

com maior frequência que deram suporte ao mapeamento para inferência diagnóstica foram: 

punção de veia periférica, edema e hipocorado. Os diagnósticos de enfermagem da NANDA-I 

mais prevalentes foram o risco de infecção, débito cardíaco diminuído e volume de líquidos 

excessivo. Com relação aos termos mapeados com as intervenções da NIC, estes foram 

respectivamente: vigilância clínica, vigilância hemodinâmica, balanço hídrico e cabeceira 

elevada; e as intervenções: monitoração de sinais vitais, monitoração hídrica e posicionamento.  

O fato do diagnóstico de enfermagem da NANDA-I risco de Infecção ser indicado como 

diagnóstico prioritário em pacientes com IC descompensada, repercute na necessidade de serem 

estabelecidos diagnósticos de enfermagem de forma mais especializada. Dessa forma, este dado 

demonstra que apenas a prática clínica não é suficiente para que o enfermeiro realize seu 

julgamento acerca das respostas em pacientes com IC. Existe a necessidade de enfermeiros 

direcionados a esta clientela, que conduzam a tomada de decisões pautadas no raciocínio clínico 

e diagnóstico específicos. 

Este estudo contribuirá para prática clínica, com direcionamento para melhores 

julgamentos e intervenções durante admissão de pacientes com IC descompensada. Além disso, 

trará suporte para pesquisas voltadas nesta área e para futura implementação de sistemas de 

classificações em prontuários eletrônicos, auxiliando a comunicação entre profissionais da área; 

e, também, para pesquisas voltadas na área.  

Conclui-se que ainda existe necessidade de novos estudos relacionados ao Sistema de 

Linguagem Padronizada, que refinem termos e demonstrem que os enfermeiros registram 

diagnósticos e intervenções de enfermagem de forma não padronizada, uma vez que de forma 

padronizada, já é comprovado que trazem benefícios para assistência.  
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 INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 
 

Prontuário: 

Data de 
Internação:  

Sexo: (   ) F   (  )M Idade:  

TEMPO DE 
INTERNAÇÃO 
(dias):   

Estado Civil: (  )CASADO (A)  (   ) 
SOLTEIRO (A)  (   ) DIVORCIADO (A)    
(   ) VIUVO (A) 

Nacionalidade:  

Cor: (   ) BRANCA   ( 
) PRETA   (   )PARDA 

Religião:  GRAU DE INSTRUÇÃO:  
( ) ANALFABETO   ( ) 
FUNDAMENTAL INCOMPLETO   
( ) FUNDAMENTAL COMPLETO 
(   ) MÉDIO COMPLETO 
 (   )MÉDIO INCOMPLETO   (   ) 
SUPERIOR  

PROFISSÃO:  Etiologia da IC: (   ) ISQUÊMICA   (   ) 
HIPERTENSIVA   (   ) CHAGÁSICA    
(   ) ALCOÓLICA   (   ) METABÓLICA   (   ) 
IDIOPÁTICA 
 

CF na internação: 
 I (   )   II(   )   III (   )   IV(   ) 
 

Motivo da 
Internação: IC 
DESCOMPENSADA 
 

Complicações 
na IC:  
 
 

CIRURGIAS: 
(   ) RVSC                                           (  ) IMPLANTE 
RESSINCRONIZADOR 
(   ) TROCA VALVAR                         (   ) ANGIOPLASTIA 
PRÉVIA 
(   ) VALVULOPLATIA 
(   ) IMPLANTE PACE 
(  )IMPLANTE CDI  

Comorbidades: (  ) HAS   (   ) DM   (    ) AVE    (   
) Dist. Endócrinos  (   )   (  )Tabagismo (  ) Etilismo   
(   ) Dist. Respiratórios (    ) Dist. Hepáticos (    ) 
AIDS  (    ) Câncer   (   ) IAM  (   ) IRA    (   ) IRC         
(   ) Dislipidemia   (   ) Doença Psiquiátrica   (   ) 
DPOC   (   ) Tuberculose  (   ) Febre reumática (   
) Endocardite   (   ) Drogas ilícitas  (  )Fibrilação 
atrial  (   ) Trombose 
(  ) Outros: _ 

ECOCARDIOGRAMA: 
DISFUNÇÃO:  
FE:  
PSAP:  

Admissão na UCIC: 
 

Uso de medicações endovenosas: 
(   ) Diuréticos 
(  ) Inotrópicos 
(    ) vasodilatadores 
(  ) Aminas  
Quais:  

CONDUTAS DE ENFERMAGEM: 
- 
- 

Outros dados relevantes:  
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MAPEAMENTO DIAGNÓSTICOS DE ENFERMAGEM PARA NANDA 

CONJUNTO DE 
TERMOS  

DIAGNÓSTICOS DE ENFERMAGEM - TÍTULOS AVALIAÇÃO DOS PERITOS 

 
 

DE: 
CD: 
FR: 

(   ) NÃO RELEVANTE 
(   ) RELEVANTE COM NECESSIDADE 
DE AJUSTES 
(   ) RELEVANTE   
(   ) EXTREMAMENTE RELEVANTE 
SUGESTÕES:  

 

 DE: 
CD: 
FR: 

(   ) NÃO RELEVANTE 
(   ) RELEVANTE COM NECESSIDADE 
DE AJUSTES 
(   ) RELEVANTE   
(   ) EXTREMAMENTE RELEVANTE 
SUGESTÕES:  

 

 

 

MAPEAMENTO DAS INTERVENÇÕES DE ENFERMAGEM PARA NIC 

CUIDADOS DE ENF 
PRESCRITOS 

INTERVENÇÕES DO 
NIC 

ATIVIDADES DO NIC AVALIAÇÃO DOS PERITOS 

   (   ) NÃO RELEVANTE 
(   ) RELEVANTE COM NECESSIDADE 
DE AJUSTES 
(   ) RELEVANTE   
(    ) EXTREMAMENTE RELEVANTE 
SUGESTÕES:  

 

   (   ) NÃO RELEVANTE 
(   ) RELEVANTE COM NECESSIDADE 
DE AJUSTES 
(   ) RELEVANTE   
(   ) EXTREMAMENTE RELEVANTE 
SUGESTÕES:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



81 
 

 

 

APÊNDICE 2 – TCLE DOS PERITOS 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Dados de identificação 

 

Título do Projeto: Mapeamento cruzado dos diagnósticos e intervenções de enfermagem 

de pacientes com insuficiência cardíaca descompensada 

Pesquisador Responsável: Bruna Lins Rocha  

Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: Escola de Enfermagem Aurora de 

Afonso Costa - Universidade Federal Fluminense (EEAAC – UFF).  

Telefones para contato do Pesquisador: (21) 964339045  

Participante: ______________________________________________________ 

 

O(A) Sr. (ª) está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa “Mapeamento 

cruzado dos diagnósticos e intervenções de enfermagem de pacientes com insuficiência 

cardíaca descompensada”, de responsabilidade da pesquisadora Bruna Lins Rocha. 

Nessa pesquisa estamos buscando determinar quais são os diagnósticos de enfermagem 

de pacientes que são internados por insuficiência cardíaca descompensada. Tem como objetivo 

identificar os diagnósticos de enfermagem da NANDA-I de pacientes internados com 

diagnóstico de insuficiência cardíaca descompensada. 

A pesquisa será conduzida através do mapeamento cruzado de termos encontrados nos 

registros de admissões de prontuários eletrônicos, ressaltando que são registros que não utilizam 

sistema de linguagens padronizadas e a classificação de diagnósticos de enfermagem NANDA 

International (NANDA-I).     

Em nenhum momento você será identificado na pesquisa. Caso aceite participar deste 

estudo receberá por e-mail os instrumentos para avaliação diagnóstica e um guia de instruções 

para pesquisa. Sua participação implicará na avaliação dos termos encontrados em prontuários 

e seu respectivo mapeamento para a linguagem padronizada de diagnósticos de enfermagem. 

Neste instrumento, o Sr (a) poderá expressar livremente sua discordância, concordância total 
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ou parcial. Sua expertise na área trará maior autenticidade e valor ao conteúdo identificado e 

será imprescindível para a construção do conhecimento na área de Processo de Enfermagem 

O presente projeto ressalta que a participação é voluntária, assim como, a 

confidencialidade dos participantes, garantindo, total anonimato dos voluntários. Vale ressaltar 

que os participantes poderão esclarecer qualquer dúvida com pesquisador (a): Bruna Lins Rocha 

ou com o CEP nos telefones contidos neste documento.  

Você não terá nenhum gasto e ganho financeiro por participar da pesquisa.  

Os riscos de quebra de sigilo e tempo excessivo para avaliação dos instrumentos de 

coleta de dados, serão minimizados pela pesquisadora. Desta maneira, o anonimato dos peritos 

será preservado em forma de algarismos arábicos e a comunicação entre pesquisador e peritos 

ocorrerá via e-mail. Além disso, os instrumentos de avaliação são dinâmicos, apenas com 

opções para assinalar.    

O projeto trará como benefícios para os participantes e para a sociedade os diagnósticos 

de enfermagem principais para o momento da internação por insuficiência cardíaca 

descompensada, desta maneira, tornam-se maiores as chances da elaboração de cuidados de 

enfermagem centrados na população específica e com focos determinados para o quadro 

clínico, e assim chegar à resultados de enfermagem mais satisfatórios.  

Você é livre para deixar de participar da pesquisa a qualquer momento sem nenhum 

prejuízo ou coação.  

Uma via original deste Termo de Consentimento Livre e Esclarecido ficará com você.  

 

Os participantes de pesquisa, e comunidade em geral, poderão entrar em contato com o 

Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina/Hospital Universitário Antônio 

Pedro ou do Instituto Nacional de Cardiologia, para obter informações específicas sobre 

a aprovação deste projeto ou demais informações:  

E-mail: etica@vm.uff.br  --  Tel/fax: (21) 26299189 (HUAP) 

E-mail: cepinclaranjeiras@gmail.com -  Tel: (21) 30372307 

  

Eu, ___________________________, declaro ter sido informado e concordo em participar, 

como participante, do projeto de pesquisa acima descrito.  

 

mailto:cepinclaranjeiras@gmail.com


83 
 

 

 

Niterói, ____ de_____________ de______.  

 

____________________________________     _____________________________________ 

Nome e assinatura do participante               Nome e assinatura do responsável  

      por obter o consentimento  

 

 

APÊNDICE 3- TERMO DE CONFIDENCIALIDADE 
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APÊNDICE 4 – TCLE DOS PACIENTES 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Dados de identificação 

Título do Projeto: Mapeamento cruzado dos diagnósticos e intervenções de enfermagem 

de pacientes com insuficiência cardíaca descompensada 

Pesquisador Responsável: Bruna Lins Rocha  

Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: Escola de Enfermagem Aurora de 

Afonso Costa - Universidade Federal Fluminense (EEAAC – UFF).  

Telefones para contato do Pesquisador: (21) 964339045  

Nome do Participante: ______________________________________________________ 

Responsável legal (quando for o caso): ________________________________________ 

 

O(A) Sr. (ª)está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa “Mapeamento cruzado 

dos diagnósticos e intervenções de enfermagem de pacientes com insuficiência cardíaca 

descompensada”, de responsabilidade da pesquisadora Bruna Lins Rocha, que busca 

determinar quais são os diagnósticos de enfermagem de pacientes que são internados por 

insuficiência cardíaca descompensada, buscando melhorias durante o atendimento na 

internação hospitalar.  

 

Para isso, caso o (a) Sr. (a) aceite participar voluntariamente, será necessário que o seu prontuário 

seja lido para verificar inicialmente se o senhor poderá ser incluído no estudo, bem como coletar 

os dados necessários para o estudo. Serão coletados os dados referentes a internação mais 

recente do participante.  

 

Em nenhum momento você será identificado. Não será realizada e/ou utilizada entrevistas, 

imagens e gravações. Você não terá nenhum gasto e ganho financeiro por participar da pesquisa. 

Você é livre para deixar de participar da pesquisa a qualquer momento sem nenhum prejuízo 

ou coação.  

 

O desenvolvimento dessa pesquisa é importante para que possamos conhecer fatores 

relacionados à internação de pacientes com insuficiência cardíaca e assim elaborar cuidados de 

enfermagem específicos para atingir resultados de enfermagem mais satisfatórios. 

 

Desta forma, as informações coletadas através do prontuário do (a) Sr. (ª) serão confidenciais, 

para isto elas serão codificadas e apenas os pesquisadores responsáveis terão acesso a elas na 

íntegra. 

 

Uma via original deste Termo de Consentimento Livre e Esclarecido ficará com você. Vale 

ressaltar que os voluntários poderão esclarecer qualquer dúvida com pesquisador (a): Bruna 

Lins Rocha ou com o CEP nos telefones contidos neste documento. 
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Assim, conforme as informações dadas acima, de forma clara e detalhada, livre de qualquer 

forma de constrangimento e coerção: 

Eu, __________________________________________________________, declaro ter sido 

informado e concordo em participar, do projeto de pesquisa acima descrito.  

 

 

Niterói, ____ de_____________ de______.  

 

____________________________________     _____________________________________ 
Nome e assinatura do participante                Nome e assinatura do responsável  

      por obter o consentimento  

 

 

 

 

_______________________________________ ________________________________________ 

    Testemunha     Testemunha 

 

 

 

Os participantes de pesquisa, e comunidade em geral, poderão entrar em contato com o Comitê 

de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina/Hospital Universitário Antônio Pedro, para 

obter informações específicas sobre a aprovação deste projeto ou demais informações:  

E-mail: etica@vm.uff.br  --  Tel/fax: (21) 26299189  

E-mail: cepinclaranjeiras@gmail.com -  Tel: (21) 30372307 

 

  

 

_______________________________________ ________________________________________ 

    Testemunha     Testemunha 

 

 

APÊNDICE 5 – TERMOS ORIGINAIS EXTRAÍDOS DAS EVOLUÇÕES DE 

ENFERMAGEM  

 

Termos originais n% 

punção de veia periférica 69 (64,5) 

Edema 55 (51,4) 

Hipocorado 46 (43,0) 

Esforço respiratório 31 (29) 

Taquipneico 30 (28) 

mailto:cepinclaranjeiras@gmail.com
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MVUA reduzidos 29 (27,1) 

Hipotensão 26 (24,3) 

Taquicardia 23 (21,5) 

Perfusão capilar lenta 23 (21,5) 

Abdome globoso 22 (20,6) 

RCI 20 (18,7) 

Extremidades frias 19 (17,8) 

Dispneia 19 (17,8) 

baixa saturação 18 (16,8) 

Hipertensão 17 (15,9) 

Lesão 16 (15) 

Crepitações 15 (14) 

Macronebulização 13 (12,1) 

Dor 13 (12,1) 

Hipohidratado 12 (11,2) 

Punção de CVC 11 (10,3) 

CVD 11 (10,3) 

BNF 3T SS 11 (10,3) 

Dripping 10 (9,3) 

Abdome doloroso 10 (9,3) 

turgência de jugular 10 (9,3) 

Hiperglicêmico 9 (8,4) 

Cansaço 8 (7,5) 

Abdome ascítico 8 (7,5) 

Dieta zero 7 (6,5) 

Hipotérmico 7 (6,5) 

Estertores 6 (5,6) 

Tosse 6 (5,6) 

Cianose 6 (5,6) 

Anúrico 6 (5,6) 

Diurese em fralda 6 (5,6) 

Hidratação venosa 6 (5,6) 

Fígado palpável 6 (5,6) 

Inapetência 6 (5,6) 

Ritmo de FA 5 (4,7) 

Bulhas hipofonéticas 5 (4,7) 

MVUA com roncos 5 (4,7) 

abdome distendido 5 (4,7) 

Baixo débito urinário 5 (4,7) 

Hematoma 5 (4,7) 

Bradicardia 5 (4,7) 

Hiperemia 4 (3,7) 

Algo orientado 4 (3,7) 

Agitado 4 (3,7) 

Ansiosa 4 (3,7) 

Desorientado 3 (2,8) 

Pouco cooperativo 3 (2,8) 

Sonolento 3 (2,8) 
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VNI 3 (2,8) 

Suporte ventilatório 3 (2,8) 

Hemodiálise 3 (2,8) 

Cateter de HD 3 (2,8) 

PAM 3 (2,8) 

Sangramento 3 (2,8) 

Obeso 3 (2,8) 

Ictérico 3 (2,8) 

Fragilidade capilar 3 (2,8) 

Ritmo de pace 2 (1,9) 

Pulso fraco 2 (1,9) 

Sibilos 2 (1,9) 

Intubada 2 (1,9) 

fístula HD 2 (1,9) 

peristalse diminuída 2 (1,9) 

Mal estar 2 (1,9) 

Náusea 2 (1,9) 

Equimoses 2 (1,9) 

Taquiarritmia 1 (0,9) 

BNF arrítmicas 1 (0,9) 

Tonteira 1 (0,9) 

Fala prejudicada 1 (0,9) 

Sedado 1 (0,9) 

Rebaixamento do nível de consciência 1 (0,9) 

Cadeira de rodas 1 (0,9) 

Intolerância à cabeceira baixa 1 (0,9) 

Secretiva 1 (0,9) 

Fadiga 1 (0,9) 

Sudorese 1 (0,9) 

Hipoglicêmico 1 (0,9) 

Queda 1 (0,9) 

CVA 1 (0,9) 

Aminas 1 (0,9) 

Febril 1 (0,9) 

Panturrilhas tensas 1 (0,9) 

Instável 1 (0,9) 

Emagrecida 1 (0,9) 

Dificuldade para se alimentar 1 (0,9) 

Vômitos 1 (0,9) 

Hematêmese 1 (0,9) 

peristalse ausente 1 (0,9) 

Dieta enteral 1 (0,9) 

SNE 1 (0,9) 

Eliminação intestinal ausente 1 (0,9) 

higiene inadequada 1 (0,9) 

Pele ressecada 1 (0,9) 

Eritema 1 (0,9) 

Curativo 1 (0,9) 



88 
 

 

Dermatite 1 (0,9) 

Sem acompanhamento hospitalar 1 (0,9) 

 

 

 

Termos dos cuidados de enfermagem N (%) 

vigilância clínica 67 (62,6) 

vigilância hemodinâmica 67 (62,6) 

Balanço hídrico 62 (57,9) 

Cabeceira elevada 43 (40,2) 

Mudança de decúbito 29 (27,1) 

Controle glicêmico 19 (17,8) 

registrar diurese 18 (16,8) 

Monitorização cardíaca   18 (16,8) 

Monitorização pressórica 18 (16,8) 

Monitorização ventilatória 17 (15,9) 

estabilização clínica 1 (0,9) 

Monitorização de sinais vitais 15 (14) 

Monitorar diurese 14 (13,1) 

punção venosa 9 (8,4) 

Colhido swabs 9 (8,4) 

Administração de medicamento 8 (7,5) 

Descompressão corporal 8 (7,5) 

Restrição hídrica 7 (6,5) 

macronebulização 6 (5,6) 

infusão de medicamento 6 (5,6) 

troca diária curativo 6 (5,6) 

Monitorização contínua 5 (4,7) 

Oxigenoterapia 5 (4,7) 

grades elevadas  5 (4,7) 

Posicionamento no leito 5 (4,7) 



89 
 

 

Higiene íntima 4 (3,7) 

Suporte ventilatório 2 (1,9) 

avaliar perfusão periférica 2 (1,9) 

hidratação da pele 2 (1,9) 

Aquecimento de membros 1 (0,9) 

HGT 1 (0,9) 

atentar dispneia 1 (0,9) 

Observar padrão respiratório 1 (0,9) 

Curva térmica 1 (0,9) 

Elevar MMII 1 (0,9) 

Pesar em jejum 1 (0,9) 

Restrição ao leito 1 (0,9) 

Monitorar queixas álgicas 1 (0,9) 

Avaliar dor 1 (0,9) 

monitora líquidos 1 (0,9) 

Controlar Frequência Cardíaca 1 (0,9) 

Monitorar sinal de Baixo débito 1 (0,9) 

higiene corporal no leito 1 (0,9) 

Nebulização 1 (0,9) 

Dieta zero 1 (0,9) 

ofertar dieta 1 (0,9) 

SNG em sinfonagem 1 (0,9) 

Aspiração de vias aéreas 1 (0,9) 

Avaliar desconforto respiratório 1 (0,9) 

avaliar PAM 1 (0,9) 

escala de BRADEN 1 (0,9) 

avaliar sangramento 1 (0,9) 

usar coxins 1 (0,9) 

Auxílio a alimentar 1 (0,9) 

CVD 1 (0,9) 
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APÊNDICE 6 – MAPEAMENTO DAS INTERVENÇÕES DA NIC 

 

 

Intervenções de 

enfermagem 

NIC 

 

Atividades NIC 

 

Termos dos cuidados de 

enfermagem prescritos 

 

 

 

 

 

Prevenção de úlceras 

por pressão 

(3540) 
 

• Utilizar uma ferramenta de avaliação de 

risco que seja reconhecida para monitorar os 

fatores de risco do indivíduo; 

• Utilizar leitos e colchões especializados, 

quando apropriado; 

• Utilizar equipamentos no leito que protejam 

o paciente; 

• Girar o paciente a cada 1 a 2 horas, do modo 

apropriado; 

• Manter lençóis limpos, secos e sem 

amassados 

 

 

Mudança de decúbito 

Colchão pneumático 

Descompressão corporal 

Escala de BRADEN 

Usar coxins 

Grades elevadas 

 

Controle da 

hiperglicemia 

(2120) 
 

• Monitorar os níveis de glicose sanguínea 

conforme indicado; 

• Administrar insulina conforme prescrito; 

• Manter acesso endovenoso conforme 

apropriado. 

 

HGT 

Controle glicêmico 
 

 

 

 

Controle da 

hipoglicemia 

(2130) 
 

• Determinar reconhecimento dos sintomas 

de hipoglicemia; 

• Monitorar níveis de glicose no sangue 

conforme indicado; 

• Monitorar sinais e sintomas de 

hipoglicemia; 

• Administrar glicose endovenosa conforme 

indicado. 

 

 

 

HGT 

Controle glicêmico 
 

Controle de infecção 

(6540) 
 

• Posicionar em isolamento de prevenção 

designado, conforme apropriado; 

• Instituir precauções universais. 

 

Colher Swabs 

 

 

 

Administração de 

medicamentos 

(2300) 

• Fornecer medicamento usando a técnica e 

via adequada; 

• Preparar medicamentos utilizando 

equipamentos e técnicas apropriados para 

a modalidade de administração de 

medicamentos;  

• Monitorar o paciente para determinar a 

necessidade de medicamentos usados 

quando necessário, conforme apropriado. 

 

 

Infusão de medicamentos 

Administração de 

medicamentos* 

Punção venosa 

Nebulização 

 

 

 

• Monitorar as características da lesão, 

incluindo drenagem, cor, tamanho e odor; 
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Cuidados com lesões 

(3660) 

 

• Medir o leito da lesão, conforme 

apropriado; 

• Limpar com soro fisiológico ou substância 

atóxica, conforme apropriado; 

• Oferecer cuidados ao local da incisão, se 

necessário; 

• Manter técnica asséptica durante a 

realização do curativo ao cuidar da lesão, 

conforme apropriado. 

Troca diária de curativo 
 

 

 

 

Cuidados Cardíacos: 

fase aguda 

(4044) 

 

 

• Avaliar dor torácica; 

• Monitorar ritmo e frequência cardíaca; 

• Monitorar a efetividade da oxigenoterapia, se 
apropriado; 

• Monitorar tendências da pressão arterial e 
parâmetros hemodinâmicos, se disponível; 

• Evitar superaquecer ou resfriar o paciente; 

• Monitorar os determinantes da oferta de 
oxigênio.  

estabilização clínica 

controlar frequência 

cardíaca 

macronebulização 

Aquecimento de membros 

Avaliar perfusão periférica 

monitorização ventilatória 

Avaliar dor 

monitorização cardíaca 

avaliar PAI 

 

Assistência no 

autocuidado: banho 

e higiene 

(1801) 

• Monitorar a integridade da pele do 

paciente; 

• Facilitar a escovação dos dentes pelo 

paciente, conforme apropriado; 

• Fornecer assistência até o paciente 

conseguir assumir totalmente o 

autocuidado. 

 

Hidratação da pele 

Higiene íntima 

Banho no leito 

Higiene corporal no leito 

Higiene oral 

 

 

 

 

Oxigenoterapia 

(3320) 

• Manter permeabilidade das vias aéreas; 

• Configurar o equipamento de oxigênio e 

administra-lo através de um sistema 

aquecido e umidificado; 

• Monitorar o fluxo de O2 

• Orientar ao paciente a importância de 

deixar ligado o dispositivo de 

fornecimento de O2 

• Monitorar a eficácia da oxigenoterapia. 

 

 

 

Oxigenoterapia* 

Macronebulização 

Suporte ventilatório 

 

 

 

 

Punção endovenosa 

(EV) 

(4190) 

 

• Verificar a prescrição para terapia EV; 

• Manter técnica asséptica no procedimento; 

• Identificar se o paciente possui algum 

problema de coagulação ou está utilizando 

medicamentos que possam afetar a 

coagulação; 

• Fixar firmemente o local; 

• Aplicar curativo transparente sobre o sítio 

de inserção EV. 

 

 

 

 

Punção venosa 

Monitoração 

respiratória 

(3350) 

 

• Monitorar frequência, ritmo, profundidade e 
esforço das respirações; 

• Monitorar padrões respiratórios; 

atentar dispneia 

observar padrão respiratório 
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Terapia Nutricional 

(1120) 

• Monitorar a adequação da prescrição da 

dieta para atender diariamente as 

necessidades nutricionais, como 

apropriado; 

• Fornecer alimentação necessária dentro 

dos limites da dieta prescrita. 
 

 

 

Auxílio alimentar 

Ofertar dieta 

Dieta zero 

Monitoração 

hemodinâmica 

invasivo 

(4210) 

 

• Monitorar a frequência e ritmo cardíaco; 

• Monitorar dispneia, fadiga, taquipneia e 

ortopneia; 

• Inspecionar o local de inserção para sinais 

de sangramento ou infecção;  

• Fazer a troca estéril dos curativos e o 

cuidado com o local, do modo apropriado. 

 

 

vigilância hemodinâmica 

Avaliar sangramento 

Troca de curativos diária 

Cuidados cardíacos: 

reabilitação 

(4046) 

• Monitorar a tolerância do paciente à 

atividade. 

Higiene corporal no leito 

Higiene oral 

 

Controle da dor 

(1400) 
• Fazer uma avaliação abrangente da dor 

para incluir a localização, características, 

início, duração, frequência, qualidade, 

intensidade ou severidade da dor e fatores 

precipitantes; 

 

• Selecionar e implementar uma variedade 

de medidas para facilitar o alivio da dor. 

Monitorar queixas álgicas 

Avaliar Dor 

Controle da 

eliminação urinária 

(0590) 

• Monitorar a eliminação urinária incluindo 

frequência, consistência, odor, volume e 

cor, conforme apropriado,  

• Restringir a ingestão de líquidos conforme 

necessário. 

Registrar diurese 

Monitorar diurese 

CVD 

 

 

Controle da 

Ventilação 

Mecânica: não 

invasiva 

(3302) 

 

• Monitorar a detecção de condições que 

indicam adequação do suporte de 

ventilação não invasiva; 

• Aplicar dispositivo não invasivo que 

assegura ajuste adequado e evita grandes 

vazamentos de ar; 

• Monitorar para detecção de sintomas que 

indicam aumento do esforço respiratório.  

 

 

Suporte ventilatório 

Avaliar desconforto 

respiratório 

 

 

 

 

 

 

Aspiração de Vias 

aéreas 

(3160) 

 

• Verificar a necessidade de aspiração oral e 

ou traqueal 

• Hiperoxigenar com 100% de oxigênio por 

pelo menos 30 segundos, utilizando 

ventilador ou bolsa de ventilação manual 

antes e após cada aspiração; 

• Utilizar um sistema fechado de aspiração, 

conforme indicado; 

• Embasar a duração de cada aspiração 

traqueal na necessidade de remoção de 

 

 

 

 

 

 

Aspirar vias aéreas* 
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secreções e na resposta dos pacientes à 

aspiração; 

• Monitorar e atentar à coloração, quantidade 

e consistência da secreção.  

 

 

9. ANEXOS 

ANEXO 1 – APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 
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ANEXO 2 – CARTA DE ANUÊNCIA DA INSTITUIÇÃO COPARTICIPANTE 
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