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RESUMO 

 

Introdução: Objetivo Geral: Comparar diagnósticos, intervenções e resultados de 

enfermagem registrados nos prontuários dos pacientes do HUAP com a classificação CIPE®. 

Adotou-se a Teoria do Autocuidado de Orem como referencial teórico. Método: Estudo 

retrospectivo e observacional, com abordagem quantitativa, que empregará o mapeamento 

cruzado como ferramenta metodológica. O cenário do estudo foi um Ambulatório de Reparo 

de Feridas de um Hospital Universitário, Niterói- RJ. Amostra censitária composta por 81 

pacientes portadores de lesões de qualquer etiologia, de ambos os sexos, com 5 ou mais 

atendimentos de enfermagem no ano de 2012. O levantamento dos termos ocorreu através de 

um formulário para coleta de dados. Para análise dos dadosutilizou-se a estatística descritiva 

simples. A pesquisa consta aprovado quanto aos preceitos éticos (FM/ UFF/ HU nº 

219.752/08-03-2013).Resultados:Obteve-se 41 diagnósticos diferentes, dentre estes, 15 

relacionados diretamente à pele denominados de “ferida comprometida”(21,59%) seguidos de 

“sinais de infecção atual no local da ferida”(18,76%), e “ferida atual”(14,65%); 12 

diagnósticos de desvio de saúde mapeados como “dor aguda”(33,89), “edema atual”(17,79%) 

e “processo circulatório comprometido”(14,40%) como os mais frequentes. Outros 7 

diagnósticos universais “habilidade para caminhar comprometida”(74,57), “habilidade para 

comunicar comprometida”(6,77%) e “habilidade para fazer higiene comprometida (3,37%). E, 

ainda 7 diagnósticos de desenvolvimento “habilidade para desempenhar manutenção da saúde 

comprometida”(25,57%), “aderência ao regime medicamentoso comprometido”(23,08%) e 

“aceitação do estado de saúde comprometido”(14,28%). Mapeou-se 56 intervenções 

diferentes, 11 (19,64%) totalmente compensatórias, e outras 45 (69,65%) de apoio e 

educação. Subdividiu-se os totais de termos das intervenções (2489) segundo o referencial 

teórico em 1868(75,02%) relacionados ao cuidado com a pele, 375(15,05%) ao apoio e, 

225(9,03%) a educação/orientação. Os resultados de enfermagem francamente mapeados 

foram “ferida melhorada” (47,05%), “iniciado cicatrização de ferida” (13,23%) e 

“cicatrização de ferida atual (10,29%).Conclusão/Implicações para a prática de 

enfermagem:O método do mapeamento cruzado permitiu identificar os principais elementos 

da prática,atendendo a recomendação de elaboração de um protocolo de enfermagem 

aplicável ao Ambulatório de Reparo de Feridas.Descritores: Avaliação em enfermagem, 

Higiene da pele, Úlcera varicosa,Diagnóstico de enfermagem, Cuidados de enfermagem.  

 

 



ABSTRACT 

 

Introduction:Aims: To compare diagnoses, interventions and nursing outcomes from 

medical records of patients with HUAP CIPE ® rating. Adopted the theory of Orem Self-care 

as a theoretical framework.Methods: Retrospective observational study with quantitative 

approach, which will employ the cross-mapping as a methodological tool . The study setting 

was one Outpatient Wound Repair of a University, Niterói - RJ Hospital. Census sample 

consisted of 81 patients with lesions of any cause, of both sexes, with 5 or more nursing care 

in the year 2012. The survey of terms occurred via a form for data collection. For data 

analysis we used the simple descriptive statistics. The research appears as the ethical precepts 

approved (FM / UFF / HU No 219.752/08-03-2013). Results: We obtained 41 different 

diagnoses , among these, 15 related directly to the skin called " impaired wound" (21.59% ) 

followed by " signs of current infection at the wound site " ( 18.76 % ) , and "current wound " 

( 14.65% ) ; 12 bypass mapped diagnostic health as " acute pain " ( 33.89 ) , "current edema " 

( 17.79 % ) and " compromised circulatory process " ( 14.40% ) as the most frequent . Other 7 

universal diagnostic " walking ability impaired " ( 74.57 ) , " compromised ability to 

communicate " ( 6.77 % ) and " ability to make poor hygiene ( 3.37 % ) . And yet 7 

diagnostics development ' ability to perform maintenance of compromised health" (25.57%), " 

adherence to medication regime committed " (23.08 %) and " acceptance of compromised 

health status " (14.28%) . Mapped at 56 different interventions 11 (19.64%) fully 

compensatory, and other 45 (69.65 %) of support and education. Was subdivided totals terms 

of interventions (2489) according to the theory in 1868 (75.02 %) related to skin care, 375 

(15.05%) support , and 225 (9.03 %) to education / guidance. The results were mapped 

nursing frankly "enhanced wound" (47.05 %), "start wound healing " (13.23 %) and " Current 

wound healing ( 10.29 %). Conclusion / Implications for nursing practice: The method of 

cross-mapping allowed to identify the main elements of the practice, given the 

recommendation to establish a nursing protocol applicable to the Outpatient Wound Repair. 

Keywords:Nursing assessment, Skin Care, Varicose ulcer, Nursing diagnosis, Nursing care. 

 

 

 

 

 

 



RESÚMEN 

 

Introducción:Objetivo General: Para comparar los diagnósticos, intervenciones y resultados 

de enfermería de lashistorias clínicas de los pacientes conHuap CIPE® 

calificación.Aprobadalateoría de Orem Autocuidado como marco teórico. Métodos:Estudio 

observacional retrospectivo con enfoque cuantitativo, que dará empleo a la cruz - lacartografía 

como herramienta metodológica . El ámbitodelestudiofue uno AmbulatorioWoundRepair de 

una Universidad , Hospital Niterói -RJ. La muestradel Censo consistióen 81 pacientes con 

lesiones de cualquier causa, de ambos sexos , con 5 o más laatención de enfermeríaenelaño 

2012 . La encuesta de los términos se produjo a través de unformulario para larecogida de 

datos. Para elanálisis de losdatos se utilizóla estadística descriptiva simples. La investigación 

aparece como lospreceptos éticos aprobados (FM / UFF / HU No 219.752/08-03-2013 ). 

Resultados: Se hanobtenido 41 diagnósticos diferentes, entre ellos , 15 relacionados 

directamente a lapielllamada "heridacondiscapacidad " (21,59 %) , seguido de " signos de 

infecciónactivaenel lugar de laherida " (18,76 %), y " heridaactual " (14,65% ); 12 

Bypassasignalasalud de diagnóstico como" dolor agudo "( 33,89 ), " edema actual" (17,79 %) 

y "procesocirculatorio comprometida " (14,40 %) como el más frecuente . Otros7universales 

diagnóstico "lacapacidad de caminarcondiscapacidad" (74,57 ) , "capacidad comprometida 

para comunicarse " ( 6,77 %) y " capacidad de hacer una mala higiene ( 3,37 %). Y sin 

embargo, eldesarrollo de los diagnósticos 7 ' capacidad para realizar elmantenimiento de 

lasaludenpeligro " (25,57%)," laadhesión al régimen de medicación comprometido " (23,08%) 

y" laaceptación de lacondición de salud comprometida " (14,28%). Asignada a las 56 

intervenciones diferentes, 11 (19,64%) totalmente compensatorios, y otros 45 (69,65 %) de 

apoyo y educación . Se subdividiólostotales términos de intervenciones (2489) de acuerdo a 

lateoríaen 1868 (75,02 %) enrelaciónconel cuidado de lapiel, 375 (15,05 %) de apoyo, y 225 

(9,03 %) a educación / orientación. Los resultados fueronasignadas de enfermerí ,francamente 

"heridamejorado" (47,05 %), "empezar lacicatrización de heridas " (13,23 %) y " lacuración 

de heridasactual (10,29 %). Conclusión / Implicaciones para lapráctica de laenfermería : El 

método de mapeo cruzado permitió identificar losprincipales elementos de lapráctica , 

teniendoencuentalarecomendación de establecerun protocolo de enfermeríaaplicable a 

lareparación de heridas de pacientes ambulatorios. Palabras clave:Atención de Enfermería, 

Cuidado de lapiel, Úlcera varicosa, Diagnóstico de enfermería, Cuidados de Enfermería. 
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1. 

 

INTRODUÇÃO 

1.1       Motivação 

 

O interesse em lidar com clientes portadores de feridas surgiu antes de iniciar a 

graduação, devido a um membro de minha família portadora de ulcera venosa há 10 anos. A 

partir de então surgiu o interesse em compreender o universo do cuidar de lesões, afim de que 

ao adquirir conhecimento e experiência para então retribuir a uma área vista como necessária. 

Já na graduação em enfermagem a aproximação com o cuidar de clientes portadores de 

feridas teve início durante participações em projetos de extensão universitária desde o 4º 

período de graduação em enfermagem junto a Comissão de Prevenção, Avaliação e 

Tratamento de Feridas do Hospital Universitário Antônio Pedro da Universidade Federal 

Fluminense durante 2 anos. 

A partir da vivência no projeto de extensão surgiram questionamentos relacionados à 

maneira como se registra a evolução dos resultados do cuidado de enfermagem aos clientes 

portadores de feridas.  

E questionou-se como o uso de uma linguagem padronizada poderia influenciar de 

maneira positiva no tratamento das lesões. De maneira que beneficiaria tanto a enfermagem 

através de uma comunicação interdisciplinar eficaz e entendida por todos os profissionais da 

saúde. Quanto aos clientes que seriam atendidos de forma sistematizada, e, igualitária em 

qualquer âmbito de saúde conforme os preceitos do SUS. 

Além disso, com a participação em grupos de pesquisa durante a academia, surgiram 

afirmações de que a sistematização da assistência de enfermagem (SAE) torna mais fácil a 

uniformização do atendimento em enfermagem. Porém surgiram dúvidas durante o curso de 
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graduação em enfermagem de que realmente essa afirmação seria verdadeira, pois seu uso na 

prática, ainda se dá de forma tímida, para isso tornam-se necessários estudos relacionados ao 

tema.  

 Após buscas em bases bibliográficas através de artigos relacionados à sistematização 

e uso de linguagem padronizada, juntamente com a oportunidade de inserção em um projeto 

que envolve essa questão, definiu-se comparar os termos informais utilizados pelos 

enfermeiros em um hospital universitário com o uso de uma linguagem padronizada, 

utilizando a (CIPE) durante o tratamento dos clientes portadores de feridas, para a partir daí, 

contribuir na prática com os conhecimentos obtidos.  

 

1.2 Delimitação do Problema 

A pele é um importante elemento de proteção do organismo contra qualquer tipo de 

agressão física e biológica, sendo o maior órgão do corpo torna-se indispensável manter sua 

integridade para um bom funcionamento dos processos fisiológicos do organismo. A mesma 

está sujeita a agressões que podem levar a alterações na sua constituição, o que pode se 

caracterizar como uma ferida (MORAIS; OLIVEIRA; SOARES, 2008). 

De acordo com Cunha (2006), cuidar de feridas é um processo dinâmico, complexo e 

que requer uma atenção especial, principalmente quando se refere a uma lesão crônica, o que 

pode interferir na capacidade funcional deste sujeito, ou seja, no potencial de autonomia e 

independência para os cuidados básicos de vida diária.  

Com os avanços tecnológicos, na área do cuidado aos portadores de feridas, obteve-se 

uma ascensão quanto aos produtos e métodos utilizados. E, despontou a necessidade da busca 

por um melhor preparo técnico-científico da enfermeira, condizente com as novas tendências 

e perspectivas (DECLAIR, 2008, p. 35). 

O cuidado prestado á clientes portadores de feridas, como também daqueles que 

possuem risco para o desenvolvimento de tais lesões, e complexo, dado que envolve a 

avaliaçãodorisco, a escolhadosinsumos, o planejamentodocuidado e a 

qualificaçãodaequipeinterdisciplinar(BITTAR; PEREIRA; LEMOS, 2006). 

O processo de enfermagem é o modelo metodológico ideal para o enfermeiro aplicar 

seus conhecimentos técnico-científicos na prática assistencial, ea Sistematização da 

Assistência de Enfermagem (SAE)favorece o cuidado e a organização das condições 

necessárias para que ele seja realizado. 

Dessa forma, a SAE situa-se numa esfera institucional, onde avisão de organização das 

atividades de enfermagem interferediretamente na implantação e implementação do processo 
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deenfermagem e por assim dizer na metodologia subsidiada em umateoria de enfermagem a 

ser utilizada na prática. Nesse sentidocabe destacar ainda que o processo de enfermagem é 

único, o quepode se modificar à luz do referencial teórico da unidade, é ametodologia da 

assistênciade enfermagem proposta por cada umadas Teóricas de Enfermagem para o trabalho 

processual(FULY; LEITE; LIMA, 2008). 

E, através da sistematização somada ao uso de uma linguagem padronizada 

reconhecida internacionalmente, é possível promover um atendimento integral ao cliente, 

tendo em mão um método de avaliação eficaz, capaz de facilitar e reduzir o tempo de 

atendimento, padronizar a documentação, além de ser entendido por outros profissionais de 

saúde.  

A enfermagem necessita ter seu corpo de linguagem próprio para facilitar a 

comunicação inter e transdisciplinar sem que haja dúvidas do que realmente se deseja que o 

outro entenda, ou seja, uma linguagem comum aos profissionais de enfermagem além de 

esclarecer a comunicação entre eles, servirá de apoio também para a comunicação com 

profissionais de outras categorias e facilitará também à escrita nos registros de enfermagem 

Com o avanço do conhecimento na área e a necessidade de pautar o cuidado de 

enfermagem em evidências científicas, este estudo aponta uma lacuna, dado que não ocorre 

como se apresentará a seguir estudos sobre os principais diagnósticos, intervenções e 

resultados de enfermagem de clientes portadores de lesões tissularesutilizando a CIPE®. 

Para a execução deste projeto, lançar-se-a mão da Classificação para Prática de 

Enfermagem (CIPE®) considerada um sistema de linguagem de enfermagem unificado que 

contempla os fenômenos, intervenções e resultados de enfermagem como elementos primários 

de sua construção. Essa terminologia internacionalmente padronizada foi desenvolvida pelo 

Conselho Internacional de Enfermagem (CIE) a partir de 1989. Sua estrutura provê a 

representação de uma linguagem comum para melhor descrever a prática de enfermagem nos 

sistemas de informação em saúde (INTERNACIONAL COUNCIL OF NURSING, 2008). 

A realização deste projeto trará a facilitação da realização de procedimentos de 

enfermagem relacionados ao cuidado com feridas em pacientes usuários de ambulatórios de 

saúde, otimizando tempo e prevendo resultados que poderá ser acompanhados e avaliados 

periodicamente pelo profissional de enfermagem. Pois um atendimento assistemático, ou seja, 

realizado com falhas na periodicidade, baseado no conhecimento pessoal de cada profissional, 

sem avaliações sistemáticas, não prevê resultados que possa ser comparado e avaliado.  

Sabe-se que o profissional de enfermagem desempenha um trabalho de extrema 

relevância no tratamento de feridas. Uma vez que tem maior contato com o mesmo, 
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acompanha a evolução da lesão, orienta e executa o curativo, bem como detém domínio da 

técnica. (TUYAMA et al., 2004, p.75) 

Cuidar do paciente com ferida não se resume apenas em cuidar de uma lesão, envolve, 

além disso. O enfermeiro desde a graduação é treinado a dirigir uma visão holística para os 

pacientes, de maneira igualitária, não se restringindo apenas a cura, mas sim ao cuidado 

(CUNHA, 2006). 

Nesse sentido, o uso do processo de enfermagem tem sido uma ferramenta importante 

como instrumento do cuidar, cujo objetivo consiste no favorecimento da prática de 

enfermagem, uma vez que fornece subsídios metodológicos para que o cuidado ocorra 

(LEADEBAL et al, 2009). 

As autoras afirmamainda que o processo de enfermagem consiste num método que 

proporciona organização e direcionamento às atividades de enfermagem. Impulsionado pelo 

reconhecimento da necessidade de um processo de cuidar crítico, reflexivo e alicerçado em 

preceitos científicos, o processo de enfermagem apresenta-se, nesse sentido, como um 

instrumento fundamental para a execução de uma prática profissional sistemática e 

comprovadamente mais eficaz. 

 É com base nesse instrumento que se busca investigar (coletar dados), diagnosticar, 

planejar, implementar ações e avaliar-lhes os resultados, para atender aos problemas 

individuais da clientela, alvo dos seus cuidados, considerando-a como elemento único e 

constituído por esferas ou áreas de necessidades distintas, cuja relação resulta no sujeito 

biopsicossocioespiritual.  

Desta forma, a implementação do processo de enfermagem, tornar-se-ia mais viável se 

existisse um protocolo que atendesse a realidade local, fosse útil e aplicável, considerandoas 

peculiaridades do tratamento de uma lesão e o curativo, promovendo a documentação e 

orientação da avaliação do cliente como um todo, enfim, utilizando do universo linguístico do 

cenário. 

A criação e implantação de um protocolo pela equipe de enfermagem, para o 

acompanhamento dos clientes portadores de feridas é essencial, pois representa um 

instrumento seguro para a prevenção, acompanhamento e controle dos casos (FAVERI; 

FERNANDES, 2003). Além disso, com a organização dos mesmos, poderá colaborar com o 

trabalho cotidiano das equipes de saúde, qualificando a atenção à saúde prestada à população 

(SANTOS; 2003) 

 Deste modo, reafirmamos que, para uma sistematização de enfermagem adequada, e 

necessário organizar os métodos, o pessoal e os instrumentos (COFEN, 2009). Assim, ter um 
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instrumento de registro que possibilite a aplicação dos conhecimentos, estabelecendo 

fundamentos para a tomada de decisões pode favorecer a implantação do processo de 

enfermagem (ANDRADE; VIEIRA, 2005). 

Sistematizar no sentido amplo da palavra significa reduzir vários elementos a um 

sistema, entre os quais se possa encontrar ou definir alguma relação. No decorrer de sua 

escalada científica, a enfermagem suscitou alguns autores, no intuito de embasar o saber 

empírico correspondente às diversas atividades realizadas no cotidiano, criando os modelos de 

enfermagem que moldam as teorias da profissão. Estabelecer um modelo é pensar em 

conceitos aplicáveis na prática e representa um conceito experimental antes de ser utilizado, o 

que leva à credibilidade da prática, já que estrutura de forma racional e sistematizadaas 

atividades, confere segurança em seu fazer (CARRARO; WESTPHALEN, 2006). 

Nesse contexto,partindo da análise dos prontuários em busca das evoluções de 

enfermagem registradas, serão identificados termos utilizados pela enfermagem para 

caracterização do atendimento prestado no ambulatório de feridas. 

Após essa busca, carece destacar os termos utilizados como problemas para os 

clientes, os termos que denotam as intervenções de enfermagem realizadas pela equipe, 

alémdos termos que se enquadram como resultados de enfermagem obtidos com a avaliação 

dos clientes.  Termos estes considerados informais devido ao uso de linguagens não 

padronizadas. Cabe considerar que apesar de uma linguagem profissional, cada região do país 

possui linguagem, costumes e dialetos diferentes, e este deverá ser relativizado.  

Logo, identificar os termos registrados nas evoluções de enfermagem e transformá-los 

em diagnósticos, intervenções e resultados de enfermagem através do uso de uma 

classificação de enfermagem, neste caso, a CIPE®, permitirá revelar a prática adotada nesta 

cultura, região. 

Diante do exposto, torna-se relevante a execução da Sistematização da Assistência de 

Enfermagem e Processo de enfermagem no cuidado aos indivíduos com lesões, contribuindo 

assim para uma assistência qualificada e estimulando o registro da ação de enfermagem.   

Delinear os cuidados de enfermagem dispensados à pessoa, família e comunidade em 

contextos institucionais e não institucionais; possibilitar comparações de dados; demonstrar 

ou projetar tendências de prestação de tratamentos e cuidados de enfermagem, bem como 

atribuições de recursos a pacientes com necessidades alicerçadas nos diagnósticos de 

enfermagem e o estimulo às investigações, mediante a vinculação com os dados disponíveis 

nos sistemas de informações (SILVA, et al. 2009). 
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A classificação CIPE® tem sua importância reconhecida, porém admite-se que, por 

tratar-se de uma classificação internacional e, tendo em vista os progressivos avanços nas 

tecnologias de cuidado para o paciente portador de lesão, há ainda necessidade de testar a sua 

aplicabilidade, assim como introduzir as inovações no campo prático, no cotidiano dos 

profissionais de Enfermagem no Brasil, como na adequação da Classificação à prática 

(SILVA, 2012 p.21). 

Pois, ao identificar os diagnósticos, intervenções e resultados de enfermagem pré-

estabelecidos, através dos próprios registros da prática de atendimentos prévios no 

ambulatório de feridas, poderá fomentar a construção de um protocolo de enfermagem, 

baseado na realidade circunscrita, provendo um atendimento sistematizado que prevê os 

resultados de enfermagem. 

 

1.3 Objeto de Estudo 

 

 Registros de enfermagem dos prontuários do ambulatório de Reparo de Feridas do 

Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP). 

 

1.4   Questão Norteadora 

 

Os termos mapeados, para diagnósticos, intervenções e resultados de enfermagem 

através dos registros dos clientes atendidos no ambulatório de reparo de feridas do HUAP, em 

comparação com a Classificação CIPE®, estão de fato estabelecidos internacionalmente para 

essa situação, ou ocorre situações inovadoras, ou mesmo uma discrepância entre o descrito no 

prontuário e na Classificação? 

 

1.5   Objetivos  

 

1.5.1   Objetivo Geral: 

 

Comparar diagnósticos, intervenções e resultados de enfermagem registrados nos 

prontuários dos pacientes com a classificação CIPE®. 

 

1.5.2 Objetivos Específicos: 
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- Identificar no prontuário os principais termos de Enfermagem descritos para os 

problemas do cliente, ações de enfermagem, e resultados obtidos no atendimento de um  

ambulatório de reparo de feridas; 

- Analisar os termos mapeados com a classificação CIPE®, quanto a adequação, 

discrepância ou necessidade de inserção de novos termos;  

- Elaborar um protocolo de enfermagem segundo a CIPE® adequado a realidade e ao 

vocabulário próprio do ambulatório de reparo de feridas; 

 

 

1.6. Justificativa 

 

A justificativa para a realização deste trabalho, pauta-se em 2 pilares: primeiro 

ressalta-se uma justificativa política para o estudo; logo após buscou-se artigos científicos, 

referentes ao temática em questão, em diferentes bases de dados com a finalidade de encontrar 

referencias a serem citadas, seguidas e/ou comparadas durante a revisão de literatura e 

discussão dos resultados.  

Como justificativa política para o desenvolvimento deste trabalho tem-se a  resolução 

do COFEN 358/2009, que dispõe sobre a Sistematização da Assistência de Enfermagem e a 

implementação do Processo de Enfermagem em ambientes, públicos ou privados, em que 

ocorre o cuidado profissional de Enfermagem, e dá outras providências. 

Em um segundo momento, analisou-se a base de dados da CINAHL, separadamente 

das outras bases de dados por considera-la importante base para a área da Enfermagem e que 

dá visibilidade ao que é publicado nessa área no mundo.  

A base é coordenada pela empresa Ebsco Publishing, possuindo distribuição de títulos 

indexados para países da América do Norte, América Latina e Central, Europa, África e Ásia 

e, por isso, é considerada a base mais completa da área de enfermagem do mundo e referência 

na área da Enfermagem brasileira (ERDMAN et al., 2009).  

Em seguida analisou-se a busca por artigos científicos relacionados ao tema em outras 

bases de dados, a LILACS, MEDLINE E BDENF.  Erdman et al (2009) também afirma que 

como canal formal de divulgação de resultados de pesquisas, os periódicos científicos 

alcançam grande audiência, proporcionada por sua indexação em bases de dados. As bases 

indexadoras representam importante fonte de divulgação do conhecimento produzido pelas 

diferentes áreas do saber, junto à comunidade científica nacional e internacional, além de 

proporcionarem visibilidade às publicações. 
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A busca na base de dados da CINAHL  teve recorte temporário no período de 2008 a 

2012 (últimos 5 anos),  relacionando as palavras-chave CIPE e Processos de enfermagem. Em 

um primeiro momento analisou-se o termo CIPE em separado, e em um segundo momento 

cruzou-se os termos CIPE e processos de enfermagem.  

Verificou-se que com o termo CIPE, encontrou-se 17 artigos pré-selecionados. E,ao 

filtrar os artigos encontrados e separá-los por assunto e título principal obteve-se: 6 artigos 

que trata-se da classificação de enfermagem; 4 artigos que tratam de nomenclaturas; 3 da 

educação médica continuada, 3 artigos que trata-se da classificação internacional para a 

prática de enfermagem; 3 artigos que trata-se da prática de enfermagem e 3 artigos que trata-

se dos registros de enfermagem.  

O primeiro artigo descreve a concepção e desenvolvimento de um sistema baseado em 

conhecimento usado para apoiar a identificação de focos da CIPE® (ROSSO; SILVA; 

SACABRIN, 2010).  

 Outros 2 artigos descrevem a utilização da CIPE® para a construção de um banco de 

termos com linguagem padronizada para clínicas médicas de hospitais universitários. Um 

deles trata-se de uma pesquisa exploratória descritiva que visa identificar na CIPE® e em 

outras terminologias de enfermagem os significados dos termos relacionados com fenômenos 

de enfermagem, identificados e mapeados em um clínica médica de um hospital universitário 

e objetiva também, construir banco de termos identificados na Clínica Médica e classificados 

na CIPE® Versão 1.0, nos Eixos Foco e Julgamento (FURTADO E NOBREGA, 2007).  

Enquanto outro artigo buscava construir um Banco de Termos da Linguagem Especial 

de Enfermagem da Clínica Médica de um hospital universitário utilizando a CIPE® como 

terminologia de referência, nesta pesquisa, utilizou-se da ferramenta metodológica 

mapeamento cruzado (LIMA E NÓBREGA, 2009).  

Além dos citados acima, analisou-se um artigo com o objetivo de identificar os termos 

utilizados pelos componentes da equipe de enfermagem, nos registros da Unidade de Terapia 

Intensiva Neonatal (UTIN) de um hospital escola de enfermagem, e cruzar os termos 

identificados com os constantes nos sete eixos de CIPE® Versão 1. Neste estudo observa-se 

que foi importante para o conhecimento do vocabulário utilizado na UTIN, contribuindo para 

a construção de uma nomenclatura específica para esta unidade (ALBUQUERQUE; 

NÓBREGA; GARCIA, 2006).   

  E, também utilizando-se da metodologia empregada na construção de um banco de 

termos da linguagem especial de Enfermagem encontrou-se um estudo descrevendo o 

processo de extração e padronização de termos identificados em prontuários de pacientes 
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internados em uma unidade de tratamento intensivo de adultos, mapeando os termos extraídos 

com os termos existentes na CIPE® - versão 1.0 e classificando os termos não constantes nos 

sete eixos dessa classificação (TANNURE; CHIANCA; GARCIA, 2009). 

Dessa forma, não se encontrou artigos que tratavam do mapeamento de termos em 

cruzamento com a CIPE® na área do tratamento de lesões tissulares. 

Em outra linha metodológica um artigo descreve a partilha de estratégias pedagógicas 

utilizadas para o ensino da CIPE® do Curso de Graduação em Enfermagem de uma faculdade 

do município de Vitória/ES, sendo a base da disciplina para o desenvolvimento de 

competências e habilidades necessárias para a construção de diagnósticos de enfermagem 

(PFEILSTICKER, 2009). 

Ao analisar os termos CIPE e processo de enfermagem com o operador booleano and, 

pode-se identificar 8 artigos expostos na base de dados.  Dentre estes artigos, 6 eram de 

origem portuguesa e 2 de origem americana.  Dentre os artigos de origem portuguesa 2 

repetiam e já foram analisados quando pesquisados pelo termo CIPE individualizado.  

Outros 4 artigos restantes tratavam-se de desenvolver uma proposta de um instrumento 

para a realização de exame físico dos adultos e idosos pelos estudantes de enfermagem. O 

instrumento proposto foi obtido a partir da análise obtida através da angarie dados sobre o 

exame físico, por meio de revisão da literatura e mapeamento cruzado com a Classificação 

Internacional para a Prática de Enfermagem (CIPE®) para adição, subtração ou se encaixam 

com a terminologia pré-existente (FREIRE; LIMA; FULY, 2009).  

Um segundo artigo investigou as publicações brasileiras que fazem uso da CIPE®, 

identificando os tipos de pesquisas realizadas sobre o assunto, destaca os catálogos CIPE® 

produzidos no Brasil e identifica a produção científica de acordo com os estados brasileiros 

(LINS; SANTOS; FULY, 2011). 

Em um outro propõe um protocolo de assistência de enfermagem sistematizada 

voltado ao paciente idoso internado no centro de terapia intensiva utilizando a CIPE®, com 

base no referencial de Wanda de Aguiar Horta (SANTOS; FULY; SANTO; LIMA, 2010). 

E o último artigo tratava-se de um estudo de caso, cujo objetivo foi o de aplicar o 

processo de enfermagem baseado na Teoria das Necessidades Básicas de Horta e da CIPE® 

em um paciente idoso que foi hospitalizado e em seu acompanhante. Oito diagnósticos de 

enfermagem foram listados e etiquetados de acordo com as suas necessidades psicobiológicas 

e psicossociais. Verificou-se também que a utilização da teoria de enfermagem associado aos 

sistemas de classificação inspiram enfermeiros para criar oportunidades cada vez mais 
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especializadas que permitem a execução do plano de cuidados (MEDEIROS; NÓBREGA; 

COSTA, 2012). 

A realização desta busca aponta uma possível lacuna sobre estudos que retratem a 

utilização da classificação CIPE® durante a realização do processo de enfermagem 

relacionado à pele, principalmente no que se refere ao cuidado ambulatorial de feridas, fato 

que justifica e ressalta a importância do desenvolvimento deste trabalho. Atentando-se para a 

restrita produção científica na área de diagnósticos, intervenção e resultados de enfermagem 

baseados na CIPE®. 

Na realidade brasileira, ainda são poucas as experiências na aplicação destas 

classificações, que coadunam diagnósticos, intervenções ou resultados, embora existam 

muitos registros de enfermagem com linguagem não padronizada. 

Após esta análise na CINAHL, como cumprimento da realização da justificativa 

buscou-se também diferentes artigos cientificos em diferente base de dados com diferentes 

termos a serem cruzados e analisados.  

 Para a analise do estado da arte em 3 bases de dados diferentes (LILACS, MDLINE e 

BDENF), com recorte temporário no período de 2008 a 2012 (últimos 5 anos), considerando 

os termos Pele, Diagnostico de Enfermagem e Processos de enfermagem, apresenta-se a 

seguir um fluxograma correspondente aos artigos selecionados por título e resumo.  

 

 
 

Com os descritores escolhidos obteve-se 5 artigos diferentes dos já citados, o primeiro 

valida as definições operacionais das características definidoras e fatores de risco dos três 

diagnósticos de enfermagem, relacionados à pele, da NANDA International (NANDA-I), e 

revisava as definições desses diagnósticos (RIBEIRO; LAGES; LOPES, 2012). Outro 

Número total de 
artigos 

13

Lilacs
7

Selecionados por 
título e resumo 

3

Medline
1

Selecionados por 
título e resumo 

0

BDENF
5

Selecionados por 
título e resumo 

2
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identifica os diagnósticos de enfermagem em pacientes diabéticos em uso de insulina 

(BECKER; TEIXEIRA; ZANETTI, 2008). Neste artigo não se observou termos relacionados 

à pele.   

Em outro artigo analisa-se o perfil de diagnósticos de enfermagem do domínio 

Segurança/Proteção, da Taxonomia II da NANDA, na admissão hospitalar de idosos 

(GUEDES; NAKATANI; SANTANA; BACHION, 2009), ressaltando que o cuidado com a 

pele. Outro identifica os diagnósticos de enfermagem em pessoas com diabetes mellitus, 

segundo o modelo conceitual de Orem (TEIXEIRA; ZANETTI; PEREIRA, 2009). E o último 

artigo identifica os principais diagnósticos de enfermagem nacionais, publicados por estudos 

desenvolvidos em unidades de tratamento intensivo (PRADO; BECCARIA; CONTRIN, 

2009).  

Outros artigos não selecionados abordam temas como: sistematização da assistência de 

enfermagem em pacientes acometidos por acidentes com aranhas, prevenção de úlceras por 

pressão sem a utilização específica do processo de enfermagem, processo de cicatrização de 

feridas, dentres outros, quedescrevem o cuidado com a pele, porém sem o uso de uma 

linguagem padronizada.  

Portanto, este trabalho justifica-se, pois durante a análise dos artigos em questão, não 

foi identificado estudos utilizando-se a Taxonomia CIPE® para a realização do processo de 

enfermagem de pacientes portadores de feridas. Destaca-se também a importância de 

introduzir padronizações e avanços na linguagem nesta área. 

 
 

1.7 Relevância 

 

Considerando os pontos anteriormente citados, a relevância deste estudo está na 

sistematização do cuidado ao cliente com feridas, já que considera suas especificidades com o 

enfoque no diagnóstico, intervenção e resultados de enfermagem, o consequente 

conhecimento de sua realidade.  

Da mesma forma que pode contribuir para comparação de pesquisas futuras nesta área, 

nas quais podem ser aprofundadas as informações sobre o tema e contribuir para a prática 

especializada sobre o cuidado a essa clientela. 

Ao definir os principais elementos da prática de enfermagem identificados através da 

análise dos prontuários, será possível promover um atendimento sistematizado ao cliente 

atendido no ambulatório, além de contribuir para a valorização da prática profissional através 
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do uso de termos padronizados, culminando na criação de um protocolo de enfermagem a ser 

utilizado no ambulatório. 

Ao ensino pretende-se colocar em prática a implementação da sistematização da 

assistência de enfermagem, um instrumento bastante discutido atualmente nas academias, 

onde professores e alunos devem adquirir experiência para utiliza-lo, e nada melhor do que 

emprega-lo desde a graduação em um espaço de ensino como o ambulatiro de feridas do 

HUAP. E, aproveitar-se dele para desenvolver práticas de enfermagem pautadas em raciocínio 

crítico e conhecimento científico, com valorização simultânea e contínua da pesquisa e da 

prática.  

A formação do enfermeiro deve perpassar pelo ensino e aplicabidade da SAE, para 

que no futuro em suas devidas práticas profissionais, dispor deste instrumento e saber utiliza-

lo fará com que a profissão tenha o tão esperado reconhecimento da valorização profissional, 

seguindo critérios de inclusão de linguagem própria e com isso, maior flexibilidade na 

formulação de raciocínio crítico. 

Para grupo de estudos sobre Sistematização da Assistência de Enfermagem (GESAE – 

UFF), a aplicabilidade da SAE na prática clínica junto ao Ambulatório de Reparo de Feridas 

do HUAP demostra que grupos de estudos sobre o tema alinha parcerias interdisciplinares 

colocando em prática os conhecimentos de SAE as áreas de clínica.   
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2.1

 

REFERENCIAL TEMÁTICO 

 
2.1.1CUIDADO DE ENFERMAGEM AO PACIENTE COMLESÃO TISSULAR  

 
 
Qualquer lesão que leve à solução de continuidade da pele pode ser chamada de ferida. 

Existem várias causas do surgimento de uma ferida: pode ser traumática, intencional, por 

isquemia ou por pressão. Uma ferida traumática pode surgir de um trauma mecânico, químico 

ou físico; uma ferida intencional pode ser advinda de uma cirurgia, por exemplo, em ambos os 

tipos de feridas há ruptura de vasos sanguíneos, com consequente formação de coágulos. Já 

uma ferida isquêmica como, por exemplo, uma úlcera arterial de perna ou ferida causada por 

pressão como, por exemplo, as úlceras por pressão, são determinadas pela interrupção do 

fluxo sanguíneo devido a oclusão local da microcirculação (DEALEY, 2008).  

Blannes (2004, p. 2) compartilha  do mesmo ponto de vista ao afirmar que “uma ferida 

é representada pela interrupção da continuidade de um tecido corpóreo, em maior ou em 

menor extensão, causada por qualquer tipo de trauma físico, químico, mecânico ou 

desencadeada por uma afecção clínica [...]” 

Desta forma,é preciso que o enfermeiro entenda primeiramente o que é uma ferida, 

para que depois compreenda o seu processo cicatricial, e neste intermeio o aspecto 

biopsicossocial e histórico da ferida em nossa sociedade.  

Logo, acicatrização de feridas é considerada um processo complexo, por isso o 

enfermeiro deve compreender os processos fisiológicos envolvidos, por várias razões: a 

compreensão da fisiologia da pele favorece a compreensão do processo de cicatrização; a 

compreensão da fisiologia da cicatrização de uma ferida permite a percepção de 

anormalidades; o reconhecimento dos estágios de cicatrização permite a identificação de 

curativos adequados (DEALEY, 2008).  
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Tal afirmação corroboracom Brandão (2006, p. 241) ao afirmar que “para tratar e 

avaliar uma ferida, é necessário ao profissional conhecer a fisiologia da cicatrização, além dos 

fatores locais e sistêmicos que podem interferir neste processo”. 

Quanto a classificação asferidas podem ser consideradascomo crônicas, agudas, pré-

operatórias ou superficiais. As feridas crônicas são aquelas de longa duração ou recorrência 

frequente, como exemplo típicos são as úlceras por pressão e úlceras de pernas. As feridas 

agudas geralmente são feridas traumáticas como cortes, abrasões, lacerações, queimaduras e 

outras. Estas em geral respondem rapidamente ao tratamento e cicatrizam sem complicações. 

As feridas pós-operatórias são feridas agudas intencionais que podem cicatrizar por primeira, 

segunda ou terceira intenção. E, as feridas superficiais são aquelas nas quais a epiderme foi 

lesada (DEALEY, 2008). 

O tratamento para feridas vai depender de cada tipo de lesão. Deve ser feita uma 

avaliação para uma cobertura ideal que auxiliará no sucesso do tratamento. Sobre isto, Turner 

(2007) definealgumas características para a escolha da cobertura mais apropriada para manter 

o ambiente propício para a reparação tissular. São eles: manter umidade na interface 

ferida/cobertura, remover o excesso de exsudato, permitir a troca gasosa, promover 

isolamento térmico, proporcionar proteção contra infecção, ser isento de partículas e 

contaminantes e permitir a remoção sem causar traumas. Além destas, Dealey (2008) 

acrescenta disponibilidade, flexibilidade, facilidade de manuseio e custo-eficácia. 

Porém, existem mais de 2.000 produtos para tratar feridas no mercado, o que torna a 

escolha do curativo correto uma tarefa difícil e desafiadora. Nesse sentido alguns fatores 

devem ser considerados, segundo Bachion e Pereira (2005, p. 209):  

 
Fatores relacionados com a ferida e a pele adjacente, como etiologia, tamanho, 
profundidade, localização anatômica, volume de exsudato, risco ou presença de 
infecção, condições da pele adjacente. Fatores relacionados com o paciente, como 
condições nutricionais, doenças de base, necessidade de controle da dor e 
preferências. Fatores relacionados com o curativo, como indicação, contra-
indicação, vantagens e desvantagens, disponibilidade, durabilidade, adaptabilidade, 
e facilidade de uso. 

 
 
Como também sustentado por Mandelbaumet  et al. (2003, p. 33), ao afirmar que: 

 
 

A escolha da cobertura ou curativo adequado deve considerar a localização da 
ferida (área de proeminências ósseas, região de dobras), área da ferida 
(comprimento x largura), profundidade da lesão, quantidade de exsudato presente, 
existência de túneis ou cavidades na lesão, vitalidade dos tecidos no leito das 
feridas, condições da borda da ferida, presença de edema, odor, coloração do leito e 
da área ao redor da ferida 
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Segundo o Ministério da Saúde (2000) no Brasil, as feridas constituem um sério 

problema de saúde pública, devido ao grande número de doentes com alterações na 

integridade da pele, embora sejam escassos os registros desses atendimentos. O elevado 

número de pessoas com úlceras contribui para onerar o gasto público, além de interferir na 

qualidade de vida da população. Para evitar que isso ocorra, a equipe multiprofissional deve 

propiciar uma assistência global, atendendo as necessidades biopsicossociais, para melhorar 

as condições de vida. 

De acordo com Jorge e Dantas (2003) a enfermagem não dá a importância necessária 

ao avaliar um paciente portador de feridas, não identificando os fatores que influenciam no 

processo cicatricial. Os profissionais apenas realizam consecutivos curativos em feridas que 

insistem em não cicatrizar e não atentam para o estado nutricional do paciente, para a 

presença de infecções ou doenças de base que retardam a cicatrização. Ou seja, o 

enfermeirodeve conscientizar-se que o cliente portador de ferida ao buscar pelo atendimento 

por um curativo, não deve resumir-se apenas no curativo ou na ferida, o enfermeiro deve 

primar pela integralidade.  

Assim, durante o exame físico do cliente portador de feridas, que é o momento onde o 

enfermeiro avalia o cliente em sua totalidade, deve identificar problemas, fatores de risco e 

evidencias clínicas, como alterações na pele em relação a sua coloração, presença de edemas, 

coleções líquidas, espessura, rachaduras e perdas teciduais e, daí iniciar o processo de tomada 

de decisão (SILVA, 2012). 

Pois, aelaboração do plano de cuidados sofre influência da idade e da situação geral do 

paciente, e diante de tantas possibilidades apresentadas, o enfermeirodeve buscar evidências 

para embasar a construção do plano de cuidados. Essas evidências são fundamentadas pelo 

exame e avaliação de risco da pele, por anamnese e exame físico e a utilização de um 

instrumento pode facilitar a avaliação da pele (BORK, 2005). 

Por isso, validar um instrumento de avaliação de feridas crônicas ambulatoriais se 

torna imperativo para a assistência de enfermagem de excelência. Pois, o uso de instrumentos 

validados torna-se importante para identificação dos diagnósticos de enfermagem e com isso, 

a elaboração do plano de cuidados individualizado, com base em resultados e intervenções 

padronizadas (SILVA, 2012) 

Dado que aassistência de enfermagem inicia-se com uma boa investigação do 

paciente, e a declaração acurada do diagnóstico, e primordialmentea resolução deste será o 

foco do processo de trabalho do enfermeiro. 
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2.1.2SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM 
 
 

Em sentido denotativo ou referencial, sistematizar significa tornar algo sistemático, ou 

seja, ordenado, metódico; coerente com determinada linha de pensamento e/ou de ação. A 

expressão Sistematização daAssistência de Enfermagem pode ser entendida como a 

organização das condições necessárias à realização do Processo de Enfermagem, no que diz 

respeito a método, pessoal e instrumentos (LEOPARDI, 2006; COFEN, 2009). 

 
A prática profissional da Enfermagem caracteriza-se por ser, predominantemente, 
assistemática e, sempre que iniciamos uma reflexão sobre Sistematização da Assistência de 
Enfermagem, nos deparamos com uma série de questionamentos a respeito, entre os quais 
seu significado para os componentes da equipe de enfermagem. Há, na literatura nacional da 
área, uma profusão de termos associados ao tema, o que tem contribuído para dificultar sua 
compreensão (GARCIA; NÓBREGA, 2009, p. 233) 

 

 

O enfermeiro ao planejar a assistência, garante sua responsabilidade junto ao cliente 

assistido, uma vez que o planejamento "permite diagnosticar as necessidades do cliente, 

garante a prescrição adequada dos cuidados, orienta a supervisão do desempenho do pessoal, 

a avaliação dos resultados e da qualidade da assistência porque norteia as ações"(SANTOS et 

al., 2002). 

Sustentado pelalegislação brasileira, através da Lei do Exercício Profissional, Lei nº 

7498/86, em seu artigo 8º, dispõe que aoenfermeiro incumbe (...) a participação na 

elaboração,execução e avaliação dos planos assistenciais de saúde(...) (BRASIL, 1986). 

Sistematizar, individualizar, administrar e assumir o papel de prestador do cuidado de 

enfermagem junto à equipe, são metas e desejos que as enfermeiras têm demonstrado em 

encontros da categoria (FIGUEIREDO et al. 2006, p.300). Carraro et al. (2003) consideram 

que a cientificidadeprofissional é almejada pelos profissionais de enfermagem e só será 

alcançada com a utilização de instrumentos científicos que subsidiem a prática profissional.  

Ao arrazoarsobre os instrumentos assumiremos o processo de enfermagem como 

método de utilização de cuidado a ser utilizado pelos enfermeiros. O significado de Processo 

de Enfermagem segundo Garcia et al. (2004) pode ser definido como: 1) um instrumento 

tecnológico de que lançamos mão para favorecer o cuidado, para organizar as condições 

necessárias à realização do cuidado e para documentar a prática profissional; ou 2) um 

modelo metodológico que nos possibilita identificar, compreender, descrever, explicar e/ou 

predizer as necessidades humanas de indivíduos, famílias e coletividades, em face de eventos 
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do ciclo vital ou de problemas de saúde, reais ou potenciais, e determinar que aspectos dessas 

necessidades exigem uma intervenção profissional de enfermagem. 

No que concerne às etapas do processo de enfermagem, a literatura consultada aponta 

genericamente cinco etapas: coleta de dados, diagnóstico, planejamento, implementação e 

avaliação (CROZETA et al., 2008). Outra definição, mais abrangente, é dada por Alfaro-

Lefevre (2000, p. 29) como sendo: “[...] um método sistemático de prestação de cuidados 

humanizados”, que assume as seguintes características: 

 
É sistemático por consistir de cinco passos – investigação, diagnóstico, planejamento, 
implementação e avaliação – [...]. É humanizado por basear-se na crença de que à medida que 
planejamos e proporcionamos cuidados, devemos considerar exclusivamente os interesses, os 
ideais e os desejos do consumidor do atendimento de saúde (a pessoa, a família, a comunidade). 

 
 

Entretanto, a implementação do Processo de Enfermagem demanda habilidades e 

capacidades cognitivas, psicomotoras e afetivas, que ajudam a determinar o fenômeno 

observado e o seu significado; os julgamentos que são feitos e os critérios para sua realização; 

e as ações principais e alternativas que o fenômeno demanda, para que se alcance um 

determinado resultado.  

Esses aspectos dizem respeito aos elementos da prática profissional considerados, por 

natureza, inseparavelmente ligados ao Processo de Enfermagem: o que os agentes da 

Enfermagem fazem (ações e intervenções de enfermagem), tendo como base o julgamento 

sobre necessidades humanas específicas (diagnóstico de enfermagem), para alcançar 

resultados pelos quais se é legalmente responsável (resultados de enfermagem) 

(INTERNACIONAL COUNCIL OF NURSING, 2005), e portanto, de atividade complexa 

que demanda conhecimentos e habilidades especificas. 

Ao estudar o processo de enfermagem Andre e Vieira (2005) defendem que o número 

de fases em que se organiza o processo de enfermagem modifica-se de acordo com diversos 

autores, variando de quatro a seis fases. Esta divergência de opiniões consiste na questão de 

considerar a etapa de diagnóstico como uma etapa distinta ou considerá-la incluída na 

primeira etapa, o histórico. Importante se faz ressaltar que essa divisão em etapas é útil para 

fins didáticos, sendo que, na prática, o processo de enfermagem deve ser integrado, com suas 

etapas inter-relacionadas.  

Fuly, Leite e Lima (2008) explicitam em sua pesquisa bibliográfica que atualmente 

existem três correntes que divergem no emprego dos termos sistematização da assistência de 

enfermagem (SAE), processo de enfermagem (PE) e metodologia da assistência de 
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enfermagem (MAE): a primeira corrente trata os termos SAE, MAE e PE como termos 

distintos, isso porque a SAE demanda alguma ferramenta a ser utilizada. E por conseguinte, 

estas ferramentas demandam métodos de trabalho, previstas para a assistência de 

enfermagem. A segunda corrente trata MAE e PE como sendo termos equivalentes. E existe 

ainda uma terceira corrente afirmando que os três termos são sinônimos. 

As autoras acrescentam ainda que a SAE situa-se numa esfera institucional, onde a 

visão de organização das atividades de enfermagem interfere diretamente na implantação e 

implementação do processo de enfermagem. E, por assim dizer uma metodologia subsidiada 

em uma teoria de enfermagem a ser utilizada na prática. Nesse sentido cabe destacar ainda 

que o processo de enfermagem é único, o que pode se modificar à luz do referencial teórico 

da unidade, é a metodologia da assistência de enfermagem proposta por cada uma das 

Teóricas de Enfermagem para o trabalho processual. 

Concorda-se,deste modo, com Nóbrega e Silva (2009), quando defendem a luta pelo 

processo de enfermagem como sendo um caminho para o aprimoramento da profissão, com a 

expectativa de que o mesmo seja adotado na prática assistencial, não por imposição, mas pelo 

desejo do profissional de prestar uma assistência de enfermagem individualizada e de 

qualidade. 

Outrossem, Lopes et al. (2007), afirmam que os aspectos intelectuais envolvidos no 

processo do cuidar não ficam evidentes, sendo agravado pelo descaso dos enfermeiros para 

com os registros, o que promove a invisibilidade e falta de reconhecimento, dificultando a 

avaliação da prática assistencial e, conseqüentemente, profissional.  

Esse aspecto reforça o valor da sistematização da assistência de enfermagem e do 

processo de enfermagem, visto não apenas promover a qualidade da assistência, como 

também contribuir para a visibilidade da enfermagem e com a formalização da documentação 

das ações. 

Diante do exposto, concorda-se com Souza (2010) que percebe-se uma busca pela 

valorização e reconhecimento da ação desempenhada na assistência de enfermagem. Assim, 

reconhece-se a eficácia e valor do trabalho pautado e respaldado em uma metodologia 

amparada por teorias de enfermagem aceitas no mundo científico, com vistas à qualidade e 

capacidades possíveis e ilimitadas dos enfermeiros. 

No entanto, torna-se imprescindível a padronização da linguagem, a fim de que essas 

necessidades sejam compreendidas pelos demais profissionais e não somente por aquele que 

os determinou. Assim, uma das limitações da ciência Enfermagem é a falta de uma 

“linguagem universal” que defina e descreva a prática profissional. 
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2.1.3    SISTEMAS DE CLASSIFICAÇÃO 
 

A literatura evidencia que a falta de uma linguagem universal que estabeleça a 

definição e descrição da sua prática profissional tem comprometido o desenvolvimento da 

Enfermagem como ciência (GARCIA; NÓBREGA, 2005). 

Os elementos que descrevem a prática da Enfermagem são constituintes de um 

processo específico de trabalho, o qual demanda habilidades e capacidades cognitivas 

(pensamento, raciocínio), psicomotoras (físicas) e afetivas (emoções, sentimentos e valores), 

além de conhecimento e perícia no uso das técnicas de resolução de problemas e liderança na 

implantação do plano de intervenção (GARCIA E NÓBREGA, 2005, p.58).  

Essas habilidades e capacidades ajudam a determinar o que deve ser feito, porque deve 

ser feito, por quem deve ser feito; como deve ser feito, com que deve ser feito e que 

resultados são esperados com a execução da ação/intervenção de enfermagem (para que deve 

ser feito (GARCIA; NÓBREGA, 2005). 

Segundo a Organización Panamericana de la Salud (2001) um fator chave para a 

transição ocorrida no modo de pensar, de falar e de atuar na profissão foi a decisão que se 

tomou, na década de 1970, no sentido de se desenvolver sistemas de classificação dos 

conceitos da linguagem profissional relacionados com os diagnósticos de enfermagem e, 

posteriormente, com as intervenções e com os resultados de enfermagem. 

Dessa forma, a enfermagem tem buscado a uniformização da sua linguagem, através 

de várias iniciativas para o desenvolvimento de Classificações para sua prática. Pode-se citar, 

como exemplos, a Taxonomia II da American Nursing Diagnosis Association, atualmente 

denominda de NANDA- Internacional, com sua publicação mais recente em 2012; as 

classificações desenvolvidas pelos projetos de pesquisa da Universidade de Iowa/USA, os 

quais geraram a Classificação das Intervenções de Enfermagem(NIC) e a Classificação dos 

Resultados de Enfermagem (NOC), ambos com publicações mais recentes em 2010. E, ainda, 

o Sistema Omaha, o Sistema de Classificação de Cuidados Clínicos (CCC), anteriormente 

denominado de Classificação dos Cuidados Domiciliares de Saúde (HHCC);  

Considera-se recente a utilização destas taxonomias no contexto da prática de 

enfermagem, mas evidências apontam que a utilização destas, seria o sustentáculo para o 

desenvolvimento da assistência de enfermagem considerando a universalidade da linguagem, 

o favorecimento da educação cliente/ família, a resultados atingidos com intervenções 

específicas (SANTOS; MAZONI; CARVALHO, 2009). 
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A Classificação Internacional para prática de Enfermagem (CIPE®), adotada neste 

estudo, foi desenvolvida por iniciativa do Conselho Internacional de Enfermagem (CIE) 

(LUCEMA; BARROS, 2008). 

Tais taxonomias representam a categorização dos elementos da prática da 

enfermagem, em interação dinâmica com a execução do processo de enfermagem. Assim, são 

utilizados no âmbito do diagnóstico, de intervenção e resultados de enfermagem. Representam 

os conhecimentos estruturados em grupos ou classes estabelecidas pelas similaridades, e sua 

organização é um processo teórico, o qual utiliza abordagens dedutivas e indutivas para sua 

organização. GarciaeNóbrega(2005p. 58) afirmam que “as taxonomias estabelecem padrões 

de cuidados, que são utilizados internacionalmente, na promoção da qualidade da assistência 

de enfermagem por meio da sistematização, registro e quantificação”.  

Existe um conflito ideológico quando se traz à tona, a questão do vocabulário 

padronizado para o registro de enfermagem. Na prática muitos enfermeiros desconhecem 

esses vocabulários e abordam os mesmos como se fossem métodos de assistência de 

enfermagem, chegando a confundi-los com o próprio processo de enfermagem por assim dizer 

(FULY; LEITE; LIMA, 2008). Porém, os sistemas de classificação convêm ao registro 

documentação das etapas do processo de enfermagem. 

Ao comentar sobre os benefícios da utilização de um sistema de classificação em 

enfermagem, autores identificam a possibilidade de nomear as ações realizadas, facilitar o 

registro dessas ações, reforçar a importância de ações efetivamente realizadas no cotidiano, 

conferir maior visibilidade ao trabalho do enfermeiro e ainda identificar atividades não 

realizadas e discutir os aspectos relacionados à sua não realização, como os legais, estruturais, 

condições de trabalho, entre outros (NAPOLEÃO; CARVALHO, 2007).  

Este estudo se restringe a apenas um sistemas de classificação: a CIPE®, a qual foi 

utilizada na versão 2.0, pelo fato de ser a versão mais recente e atualizada e pela 

disponibilidade destas no período de realização do estudo. 

 
 
2.1.3.1 Classificação Internacional para Prática de Enfermagem (CIPE®) 
 
 

As linguagens padronizadas na enfermagem possuem um papel fundamental em 

desenvolver e definir os fenômenos e ações da enfermagem, assim como descrever claramente 

as contribuições da enfermagem no cenário de cuidados à saúde (LUCENA, 2005). 
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Ciente deste cenário, o International Council of Nurses (ICN) organiza a Classificação 

Internacional para a Prática de Enfermagem (CIPE®), um sistema de classificação de termos 

cuja finalidade primária é padronizar uma linguagem universal para a Enfermagem, 

representando conceitos e cuidados de sua prática, permitindo comparação entre dados de 

diferentes populações e tempos(SILVA et al., 2007). 

Como também afirma Silva et al (2009) outra finalidade desse instrumento é descrever 

os cuidados de enfermagem dispensados à pessoa, família e comunidade em contextos 

institucionais e não institucionais; possibilitar comparações de dados; demonstrar ou projetar 

tendências de prestação de tratamentos e cuidados de enfermagem, bem como atribuições de 

recursos a pacientes com necessidades alicerçadas nos diagnósticos. 

Considera-se a CIPE® um instrumento de informação capaz de fornecer dados que 

identifiquem a contribuição da profissão no cuidado da saúde e permitir mudanças práticas 

através de educação, administração e pesquisa. Produz, também, informações para o processo 

decisório do enfermeiro, possibilitando a elaboração de diagnósticos, resultados e 

intervenções de enfermagem(SILVA; MANUCELLI; CUBAS, 2006) 

Ao longo dos anos, a CIPE® alterou sua estrutura, conteúdo e apresentação hierárquica dos 
termos. As versões Alfa (1996), a Beta (2000) e a Beta 2 (2001), eram experimentais e 
continham duas classificações: de fenômenos e de ações de enfermagem. A versão 1.0 
(2005) apresentou modificações significativas, relacionadas à reestruturação do modelo 
multiaxial e inclusão de uma ontologia, recurso computacional que classifica conceitos 
hierarquicamente, viabilizando combinações e restrições entre termos. A versão 1.1 (2008) 
inova com a inclusão de diagnósticos e intervenções pré-combinadas e, em 2009, a versão 
2.0 é apresentada em resposta ao ajuste necessário para inclusão da CIPE® na Família de 
Classificações Internacionais da OMS (CUBAS et al., 2011, p. 4). 

 

Muitos países se envolveram na elaboração da CIPE®. No Brasil, a Associação 

Brasileira de Enfermagem (ABEn) desenvolveu, entre 1996 e 2000, o projeto da Classificação 

Internacional das Práticas de Enfermagem em Saúde Coletiva (CIPESC®), que contribui com 

um inventário vocabular de termos utilizados na atenção básica(ERGRY; ANTUNES; 

LOPES, 2010). 

O Conselho Internacional de Enfermagem (2003) apresentou algumas vantagens da 

CIPE®: estabelece uma linguagem comum para a prática de enfermagem, melhorando a 

comunicação profissional; representa os conceitos usados nas práticas locais, em todos os 

idiomas e áreas de especialidade; descreve os cuidados de enfermagem prestados às pessoas 

(indivíduos, famílias e comunidades) no âmbito mundial; possibilita a comparação de dados 

de enfermagem entre populações de clientes, contextos, áreas geográficas e tempos diversos; 
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estimula a pesquisa por meio da vinculação de dados disponíveis em sistemas de informação 

de enfermagem e de saúde; fornece dados sobre a prática, de modo a influenciar a educação 

em enfermagem e a política de saúde; projeta tendências sobre as necessidades dos clientes, a 

prestação de cuidados de enfermagem, utilização de recursos e resultados dos cuidados de 

enfermagem. 

A CIPE® é considerada uma tecnologia de informação e, com isso podem fazer com 

que a prática dos profissionais da enfermagem se torne visível no conjunto de dados, locais, 

nacionais e internacionais, sobre a saúde, de modo a influenciar na elaboração de políticas, 

tais como as de saúde e de educação. As tecnologias de informação são, também, essenciais 

para auxílio na tomada de decisões eficazes e para uma prática de qualidade, de forma que os 

conhecimentos profissionais adquiridos possam ajudar a conhecer e a compreender melhor os 

assuntos relacionados com a atenção à saúde (NÓBREGA; GARCIA, 2008). 

Segundo o Conselho Internacional de Enfermagem (2003), um diagnóstico de 

enfermagem segundo a CIPE® é composto de um conceito dos eixos de classificação dos 

fenômenos de enfermagem e deve incluir: um termo do eixo Foco da Prática de Enfermagem 

e um termo do eixo Julgamento ou do Eixo Probabilidade; os demais eixos são opcionais e 

complementarese apenas um termo de cada eixo deve ser selecionado para estabelecer o 

diagnóstico. 

Para a construção de uma intervenção de enfermagem deve-se utilizar um termo do 

eixo ação em conjunto com qualquer outro termo dentre os cinco eixos restantes (foco, 

cliente, meio, localização e tempo) excetuando-se o eixo julgamento. Os demais eixos são 

opcionais e complementarese apenas um termo de cada eixo deve ser selecionado para 

estabelecer a intervenção. 

Finalizando, para formular um resultado de enfermagem, deve-se escolher um termo 

do eixo foco, anteriormente utilizado para designar o diagnóstico, e escolher um termo do 

eixo julgamento. Porém desta vez o julgamento deve ser contrário aquele utilizado para 

compor o diagnóstico. Este julgamento pode ser positivo ou negativo, dependendo das 

condições que o cliente apresentar. 
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2.2 REFERENCIAL TEÓRICO  
 
 
TEORIA DO AUTO-CUIDADO PROPOSTO POR DOROTHEA OREM 
 
 

Dorothea E. Orem nasceu em 1914, em Baltimore, Maryland, EUA, formando-se em 

1930, recebendo o título de Bacharel em Ciências e Educação de Enfermagem em 1939 e 

Mestre em Ciências em Educação em Enfermagem em 1945. Obteve Doutorado em Ciências 

em 1945 e novamente em 1980 e 1988; nomeada Membro Honorário da Academia Americana 

de Enfermagem em 1992. Faleceu aos 92 anos (22 jun 2007) em Savannah, Georgia, onde ela 

passou os últimos 25 anos de sua vida como consultora e autora (CADDE, 2001). 

 O modelo criado e desenvolvido do autocuidado proposto por Orem foi desenvolvido 

na década de 1950, baseado na premissa de que os indivíduos podem cuidar de si próprios 

(VITOR; LOPES; ARAÚJO, 2010). 

Por ser o cuidado um conceito central para o desenvolvimento dos variados campos de 

pesquisa e intervenção na enfermagem consideramos de vital importância fazer da reflexão e 

da problematização sobre este conceito um exercício constante (BUB et al., 2007). 

O autocuidado pode ser conceituado como a realização de ações dirigidas a si mesmo 

ou ao ambiente a fim de regular o próprio funcionamento de acordo com seus interesses na 

vida, funcionamento integrado e bem-estar (OREM,1

Constituem deste modo, como a capacidade humana ou o poder de engajar-se no 

autocuidado. Asações de autocuidado podem ser afetadas por fatores básicos, tais como idade, 

sexo, estado de desenvolvimento e de saúde, orientação sócio-cultural, fatores do sistema de 

atendimento à saúde – modalidades de diagnóstico e de tratamento, fatores familiares, padrões 

1991 apud BUD et al., 2007, p. 155).  

Sendo assim, no modelo de Orem, a meta é ajudar as pessoas a satisfazerem suas próprias 

exigências terapêuticas de autocuidado (TORRES, 2005). 

Bub et al., (2007) ainda acrescentam queas ações de autocuidado constituem a prática 

de atividades que os indivíduos desempenham de forma deliberada em seu próprio benefício 

com o propósito de manter a vida, a saúde e o bem-estar. Essas ações são voluntárias e 

intencionais, envolvem a tomada de decisões, e têm o propósito de contribuir de forma 

específica para a integridade estrutural, o funcionamento e o desenvolvimento humano.  

                                                           
1 OREM, DE. Nursing: concepts of practice. 4th ed. St Louis (USA): Mosby Year Book Inc.; 1991. 
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da vida, como por exemplo, engajamento regular em atividades, fatores ambientais, 

adequação e disponibilidade de recursos (BUB et al., 2007). 

A teoria é constituída por três construtos teóricos − autocui dado, déficit de 

autocuidado e sistema de enfermagem.O autocuidado descreve e explica a prática de cuidados 

executados pela pessoa portadora de uma necessidade para manter a saúde e o bem-estar.O 

déficit de autocuidadoconstitui a essência da Teoria Geral do Déficit de Autocuidado por 

delinear a necessidade da assistência de enfermagem. E por último o sistema de enfermagem 

descreve e explica como as pessoas são ajudadas por meio da enfermagem (BUB et al., 2006). 

Por isso, sistema de enfermagem é o conjunto de ações e interações dos enfermeiros e 

dos pacientes(COSTA et al., 2007). As ações de enfermagem que fazem parte desta teoria são 

de suporte educativo ou compensatório que pode ser definido como: Totalmente 

compensatório quando o cliente não é capaz de desempenhar o autocuidado; Parcialmente 

compensatório quando o cliente e a enfermagem se engajam juntos para desenvolver o 

autocuidado; e Sistema educativo-suportivo quando o cliente necessita de auxílio para a 

tomada de decisão no controle do comportamento (LEOPARDI, 1999). 

Como o conceito de déficit de autocuidado refere-se àrelação entre o autocuidado e a 

exigência de autocuidado, está contido na teoria dos sistemas de enfermagem. Ele representa a 

necessidade de autocuidado, a qual, quando reconhecida, ativa um sistema de enfermagem. 

Deste modo, para a enfermagem ser legítima, o déficit de autocuidado precisa existir(VITOR; 

LOPES; ARAÚJO, 2010). 

De tal modo, conduzindo a compreensão teórica dos pressupostos da Teoria de 

Enfermagem Déficit de Autocuidado, onde os seres humanos distinguem-se dos outros seres 

vivos por sua capacidade de refletir sobre si mesmos e seu ambiente, simbolizar o que 

vivenciam e utilizar criações simbólicas no pensamento, na comunicação para fazer coisas 

que são benéficas para si mesmos e para os outros.  Há cinco métodos de ajuda através dos 

quais uma pessoa pode compensar ou superar a dependência de ações alheias – sua 

dependência para o autocuidado. Métodos estes que as enfermeiras empregam com pessoas 

dependentes de cuidados: (1) agir ou fazer pelo outro; (2) guiar ou direcionar; (3) prover 

suporte físico ou psicológico; (4) proporcionar e manter um ambiente que dê suporte ao 

desenvolvimento pessoal; (5) ensinar (OREM,2

Dentre os metaparadigmas da Teoria do autocuidado, compreende-se por Enfermagem 

comoum serviço de cuidado especializado e um método de ajuda no qual cuidar é 

 1985 apud BUD et al., 2007, p. 154). 

                                                           
2OREM, DE. Nursing: concepts of practice. St Louis(USA): Mosby Year Book Inc.; 1985. 
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compreendido como uma sequência de ações que, se implementadas, vão superar ou 

compensar limitações na saúde de pessoas engajadas em ações reguladoras funcionais e de 

desenvolvimento. Assim como, se preconiza no cuidado aos pacientes com lesões tissulares, 

daí sua aplicação neste estudo. 

O déficit de autocuidado reporta-se ao ambiente como âmbito social da saúde quando 

se refere à ideia de dependência social. Isso torna o cuidado de enfermagem um meio de 

promoção, recuperação e reabilitação da autonomia social do indivíduo e, consequentemente, 

de sua saúde (VITOR; LOPES; ARAÚJO, 2010). 

 Para o portador de lesão a sua reabilitação no meio social, apesar de sua atual 

limitação (a ferida) que a maioria das vezes afeta diretamente a vida pessoal, psicológica e 

social desse individuo, é de fundamental importância para que ele retome ao seu estado de 

saúde através de um completo bem estar biopsicossocial.  A enfermagem deve ensinar e 

promover o autocuidado aos portadores de lesões de pele, para que este retome sua autonomia 

social. Fato este que reforça a aplicabilidade da teoria neste estudo. 

A teoria do autocuidado de Orem, segundo Luce et al. (1990), tem como premissa 

básica, a crença de que o ser humano tem habilidades próprias para promover o cuidado de si 

mesmo, e que pode se beneficiar com o cuidado da equipe de enfermagem quando apresentar 

incapacidade de autocuidado ocasionado pela falta de saúde. No estudo em questão, o 

indivíduo necessita continuar o cuidado com a lesão no domicílio, para o sucesso no 

tratamento, aprofundando sua indicação ao estudo. 

É possível considerar que o uso da teoria do autocuidado de Dorothea Orem é um 

instrumento válido, o qual ajudará a promover uma comunicação objetiva entre pesquisador e 

pesquisados, adequando-se de certa forma ao planejamento da assistência de enfermagem, à 

problemática dessa clientela (TORRES et al., 2004).  

Acredita-se que com a aplicabilidade da teoria de Orem, por meio da prática de 

enfermagem é possível fazer com que clientes portadores de lesões sejam seus próprios 

provedores de saúde. Sabe-se que os clientes com feridas possuem limitações físicas, 

psicológicas e sociais, e que com isso causa certa intolerância a atividade consequentemente 

prejudicando seu autocuidado em diferentes graus.  

Diante do exposto, a partir do desenvolvimento de um instrumento para o ambulatório 

de feridas cuja finalidade é criação de um protocolo de enfermagem para atendimento 

padronizado aos clientes portadores de feridas, e, destacando-se que desde a sua concepção 

arrazoa-se na promoção do autocuidado nos pacientes com lesões tissulares de relevância e, 



40 
 

opta-se por lançar-se mão da teoria de Dorothea Orem como premissa básica para a 

construção deste protocolo. 
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3. 

 

MÉTODO 

3.1 ABORDAGEM E TIPO DE ESTUDO 

 

Trata-se de um estudo retrospectivo e observacional dos registros de enfermagem dos 

prontuários de clientes do Ambulatório de Reparo de Feridas, no Hospital Universitário 

Antônio Pedro da Universidade Federal Fluminense (HUAP/UFF), por meio da ferramenta 

metodológica mapeamento cruzado (cross-maping), portanto, de caráter quantitativo.  

No desenvolver das linguagens padronizadas da enfermagem, o “cross-mapping”, 

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

possibilita a comparação do registro de enfermagemcom outras linguagens, tais como aquelas 

que são utilizadas no cotidiano dos serviços ou ainda as de outros sistemas de classificação já 

existentes, entre outras (NONINO et al., 2008).  

O mapeamento cruzado definido como um processo para explicar algo através do uso 

de palavras com significado igual ou semelhante ao padronizado (DELANEY 

eMOORHEAD, 1997). Tem sua aplicabilidade nos casos em que se deseja analisar dados 

contidos no processo de enfermagem, nos diferentes campos de cuidado, através da 

comparação entre informações existentes no prontuário do paciente e as classificações de 

referência para a prática de enfermagem (COENEN; RYAN;SUTTON, 1997).  

Nonino et al., (2008) realizaram um estudo de revisão sobre a utilização do 

mapeamento cruzado na prática de enfermagem, identificando que essa ferramenta tem sido 

usada predominantemente para mapear linguagens não-padronizadas com linguagens 

padronizadas, assim como se pretende neste estudo. 

E, observa-se que com o mapeamento cruzado as Classificações de Enfermagem 

podem ser mapeadas com os dados existentes, adaptando-os para uma linguagem padronizada 

a partir de uma linguagem utilizada no cotidiano da enfermagem. Esta forma de adequação 

visa valorizar o raciocínio clínico realizado pelos enfermeiros em sua prática.  
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Segundo Lucena e Barros (2005) o mapeamento cruzado é um método que pode ser 

útil na análise das linguagens de enfermagem não padronizadas, quando comparadas às 

classificações de enfermagem, as quais utilizam terminologia uniforme. Sendo o mapeamento 

cruzado uma ferramenta útil para padronizar a linguagem no cotidiano da enfermagem, esta 

tornou-se útil e recomendada neste estudo.  

 

3.2.  LOCAL DA PESQUISA 

 

A pesquisa foi desenvolvida no Ambulatório de Reparo de Feridas do Hospital 

Universitário Antônio Pedro (HUAP) localizado na cidade de Niterói no Estado do Rio de 

Janeiro. É a maior e mais complexa unidade de saúde da Grande Niterói e, portanto, 

considerado na hierarquia do SUS como hospital de nível terciário e quaternário, isto é, 

unidade de saúde de alta complexidade de atendimento (BRASIL, 2012).  

 O ambulatório de Reparo de Feridas do HUAP foi estruturado em 1993, pela Profa 

DraBeatriz Guitton, recebeu este nome em 2007, na época da informatização do ambulatório, 

até então era chamado de Sala de Curativo. Entretanto, a proposta do ambulatório é o 

atendimento ao paciente com lesões ou propenso a desenvolvê-la, seja paciente com feridas 

agudas ou crônicas.  

O atendimento diferenciado realizado pelos professores da Escola de Enfermagem, 

enfermeiros do hospital, residentes de enfermagem, alunos bolsistas de iniciação científica, 

mestrandos e alunos de graduação tem feito do ambulatório um serviço de referência, tanto 

clínico como de pesquisa. 

 

3.3.  SUJEITOS DO ESTUDO 

 

Os sujeitos deste estudo são os usuários do Ambulatório de Reparo de Feridas do 

HUAP, atendidos no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2012, com disponibilidade 

de pesquisa pela Seção de Arquivo Médico e estatístico do Serviço de Documentação Médica 

do HUAP, de acordo com os preceitos éticos. 

Amostra censuária, determinada de modo aleatório simples, composta por 192 

prontuários que atendam aos seguintes critérios de seleção: ser maior de 18 anos; pacientes 

portadores de lesões tissulares com ou sem sinais infecciosos; de ambos os sexos; com cinco 



43 
 

ou mais atendimentos realizados no Ambulatório de Reparo de Feridas. Critérios de exclusão: 

ausência de registros significativos e/ou não disponibilidade do prontuário. 

Após a utilização dos critérios de inclusão e exclusão, obteve-se uma amostra de 81 

prontuários. 

 

3.4.  COLETA DE DADOS 

 

O período de coleta de dados foi de 3 meses. Foram utilizados os prontuários e 

protocolos de avaliação de clientes com lesões tissulares (PACL – são instrumentos já 

estabelecidos e em uso no ambulatório e que tem a função de uma ficha de cadastro dos 

pacientes em atendimento, sendo atualizados anualmente para todos os pacientes) dos 

pacientes atendidos no Ambulatório de Reparo de Feridas.  

O levantamento dos termos na coleta de dados foi feito através de um formulário de 

pesquisa (APÊNDICE A), preenchido diretamente em computador pessoal. Selecionados a 

partir de prontuários contendo pelo menos cinco registros de enfermagem no ano de 2012 

relativos ao atendimento no Ambulatório de Reparo de Feridas. 

Para Leopardi (2002, p. 181) o formulário ocorre numa ordem sistematizada, uma vez 

que afirma que é uma lista informal, catálogo ou inventário, destinado à coleta de dados 

resultantes nas observações, nas interrogações, cujo preenchimento é feito pelo próprio 

investigador.  

Sobre a descrição do formulário de pesquisa tem-se: 

• Parte 1: composta por características do usuário do ambulatório, diagnóstico 

médico e dados sociais. 

• Parte 2: registro realizado para o mapeamento dos diagnósticos de 

enfermagem. Será realizada a transcrição dos registros do prontuário para o 

formulário, na íntegra. 

• Parte 3: representa o primeiro passo do estudo de Zielstorff (1992), sendo 

composta por lacunas, que serão preenchidas através da fragmentação dos 

registros para a busca de termos que possam descrever os diagnósticos de 

enfermagem. 

• Parte 4: também é composta por lacunas que serão completadas a partir da 

identificação dos títulos dos diagnósticos de enfermagem reais e potenciais, 

pela pesquisadora. 
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Parautilização do Crossmapping respeitou-se a apresentação dos termos a ser 

comparado paralelamente. 

 

3.5.  ANÁLISE DOS DADOS 

 

Os dados coletados nos prontuários foram transcritos e o cruzamento foi realizado com 

a linguagem através de um programa computacional, em planilhas do Excel e, categorizados 

para análise descritiva comparativa simples. Com a realização das associações que são feitas 

para as variáveis qualitativas e para as variáveis quantitativas.  

A comparação dos dados clínicos com a classificação CIPE®foi baseado no estudo de 

Zielstorff 1992, (enfermeira americana especialista em sistema de informação na 

enfermagem). Este estudo foi realizado para verificar se o Metathesaurus (Meta) da National 

Library of Medicine – Sistema Unificado de Linguagem Médica (UMLS) inclui terminologia 

relevante, para a prática de enfermagem clínica. Foram utilizados duas linguagens de 

enfermagem (NANDA-I  e Omaha System) para o mapeamento com o UMLS (INC, 2011). 

Ressalta-se que o método desenvolvido por Zielstorff (1992) foi reproduzido na 

pesquisa sobre Fenômenos de enfermagem identificados em consultas de planejamento 

familiar segundo a ICNP (International Classification for Nursing Practice – Classificação 

Internacional para a prática de enfermagem) em 2006. 

O estudo de Zielstorff (1992), apresenta duas regras para sua realização: 

• Categorização dos termos de Enfermagem: rastreamento busca por termos; 

• Separação de conceitos nucleares de modificadores: processo realizado para 

aumentar a combinação entre os termos (ZIELSTORFF, 1992). 

 Baseado nesse estudo e com algumas adaptações, o mapeamento utilizado para esta 

pesquisa foi realizada em quatro etapas, descritas a seguir: 

 

 

Primeira etapa: levantamento dos termos 

Na primeira fase de análise dos dados, a partir das informações advindas dos 

prontuários digitadas nos formulários de pesquisa foram extraídas as expressões que 

denotassem os problemas de enfermagem, as intervenções(cuidados de enfermagem) e os 

resultados obtidos. Estas foram armazenadas no primeiro banco de dados do programa 

Microsoft Excel 2010, este arquivo continha apenas os termos advindos dos prontuários.  
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Através da fragmentação dos registros realizou-se a busca de termos intactos pelo 

pesquisador, que denotavam problemas de enfermagem, e buscou-se na CIPE®, utilizando um 

termo do eixo foco e outro termo do eixo julgamento que poderiam descrever os diagnósticos 

de enfermagem relacionados a este termo. 

Segunda etapa: categorização dos termose identificação dos diagnósticos, intervenções e 

resultados 

Para a formulação de intervenções de enfermagem segundo a classificação CIPE®, 

retirou-se termos nas evoluções de enfermagem que denotavam ações realizadas pelos 

profissionais que fizeram o registro, em seguida comparou os termos retirados com o 

cruzamento na linguagem CIPE®. Para isto, utilizou-se um termo do eixo ação (que entende-

se por um processo intencional aplicado a um cliente) em combinação com qualquer um dos 

outros 6 eixos, excetuando-se o eixo julgamento.  

E, finalmente para a designação dos resultados de enfermagem segundo a classificação 

CIPE®, retirou-se das evoluções conseguintes, que não a primeira evolução, os termos  

registrados que denotavam os resultados obtidos após o inicio do tratamento. Estes termos 

podiam revelar resultados positivos ou negativos em relação ao tratamento proposto, ambos 

seriam extraídos e cruzados com a classificação. Para a formulação destes foi necessário um 

termo do eixo foco, e outro termo do eixo julgamento, atentando-se para que o julgamento 

fosse de acordo com a situação presente do cliente.  

 

Terceira etapa: análise descritiva  

Realizou-se a categorização dos termos de enfermagem através da análise de 

combinação, porém adaptada: se o termo encontrado combinasse exatamente com o termo do 

sistema de classificação, era categorizado como combinação exata, se apresentasse sinônimos, 

conceitos similares e termos relacionados, era combinado como combinação parcial. E os 

termos que não apresentaram nenhuma semelhança, não tiveram nenhuma combinação. 

  

A realização desta etapa do mapeamento cruzado, dos termos com a CIPE®, culminou 

na formação de um segundo banco de dados (utilizando este mesmo software), que continha 

apenas os diagnósticos, intervenções e resultados de enfermagem padronizados segundo a 

classificação. 

A partir desta análise, os dados foram discutidos e apresentados em forma de 

estatística descritiva, sob forma de tabelas expressos pela frequência (n) e percentual (%). 

 

Quarta Etapa: categorização dos diagnósticos, intervenções e resultados 
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Na quarta fase os diagnósticos, intervenções e resultados padronizados e avaliados, 

segundo a classificaçãoforam categorizados.E por fim, a partir do momento em que obteve-se 

um banco de dados com os termos não mapeados e um com os termos já segundo a CIPE®, 

foi possível identificar as discrepâncias ou semelhanças entre os diagnósticos, intervenções e 

resultados de enfermagem estabelecidos na prática e os previstos pela literatura. 

 

3.6.  ASPECTOS ÉTICOS  

 

O projeto foi aprovado Pelo Comitê de Ética (CEP) e Pesquisa da Faculdade de 

Medicina da Universidade Federal Fluminense / FM/ UFF/ HU sob o nº 219.752/08-03-2013 

(Anexo A), de acordo com a resolução 466/12sobre a pesquisa com seres humanos do 

Conselho Nacional de Saúde/Ministério.  

Houve nesta pesquisa parecer favorável do CEP quanto a dispensa TCLE, entendido 

por não haver um contato direto ou algumaintervenção no paciente. Respeitando-se os 

preceitos de anonimato e confidencialidade das informações.  
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4.   

4.1 DIAGNÓSTICOS DE ENFERMAGEM 

RESULTADOS 

Foram analisados 81 prontuários advindos dos atendimentos realizados no ambulatório 

de feridas do HUAP, dentre as evoluções, extraíram-se 587 termos que denotavam problemas 

de enfermagem, estes mapeados segundo a classificação CIPE® versão 2.0 para a formulação 

dos diagnósticos de enfermagem encontrados.Obteve-se41 diagnósticos de enfermagem 

diferentes, dentre estes, 15 diagnósticos relacionados diretamente à pele; 12 diagnósticos de 

desvio de saúde, 7 diagnósticos universais e 7 de desenvolvimento. 

Na Tabela 1 detalha-se os diagnósticos diretamente relacionados à 

pelecorrespondendo a 389 (66,2%) dos termos mapeados nos prontuários. 

 

Tabela 1. Frequência de diagnósticos de enfermagem relacionados à pele, mapeados em 

pacientes atendidos no Ambulatório de Reparo de Feridas do HUAP. EEAAC/UFF. Niterói, 

2013. 

 

DIAGNÓSTICOS DE ENFERMAGEM RELACIONAOS À PELE 
Termo mapeado Diagnóstico CIPE® n f 

Bordas irregulares/ bordas hiperqueratinizadas/ 
crostas/exposição de tendão em vários pontos da 

lesão/tecido desvitalizado no leito 

Ferida comprometida 
 

84 21,59 

Exsudato em grande/ média quantidade/ exsudato 
seroso, sanguinolento/ serosanguinolento/ com 

coloração esverdeada/ seropurulento/ ferida com 
infecção purulenta/ Infecção por fungo no leito da 

ferida/ tromboflebite (inchaço, calor e dor) no 

Sinais de infecção atual 
no local da ferida 

 

73 18,76 
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leito /rubor/ secreção purulenta/secreção amarelo 
esverdeado/ sinais flogísticos no MIE/ drenagem 

de secreção purulenta em mínima quantidade 
Ferida/ ferida com profundidade parcial/ lesão/ 

lesão ocasionada por UPP/ lesão de média e 
pequena extensão/ mal perfurante plantar 

Ferida atual 
 

57 14,65 

Úlcera/ úlcera arterial/ úlcera diabética/ úlcera 
neuropática/ úlcera falcêmica/ úlcera venosa/ 

Ulcera atual 
 

42 10,79 

Bordas maceradas/ pele adjacente macerada Maceração atual 33 8,48 

Bastante ressecamento/ pele adjacente ressecada/  
pés ressecados 

Pele seca atual 23 5,91 

Áreas hiperpigmentadas ao redor da lesão/pele 
adjacente hiperpigmentada 

Processo circulatório 
comprometido 

17 4,37 

Leito da ferida com necrose/ necrose de 
coagulação/ necrose de liquefação 

Necrose atual no local da  
ferida 

17 4,37 

Relata alergia a atadura/ papaína/ colagenase/ 
AGE/ carvão ativado/ sulfadiazina de prata 

Alergia atual 15 3,85 

Odor fétido Odor fétido atual no local 
da ferida 

13 3,34 

Prurido ao redor da lesão/ prurido no local da 
lesão 

Prurido atual 8 2,05 

Amputação dos pododáctilos/ 
amputação plantar do MID 

 

Integridade tissular 
comprometida 

3 0,77 

                          Eritema Eritema atual 2 0,51 
   Pele adjacente friável Pele comprometida atual 1 0,25 

     Sangramento na retirada do curativo Sangramento atual no 
local da ferida 

1 0,25 

TOTAL (15) 389 100% 
 

Os 81 prontuários analisados continham termos relacionados ao diagnóstico de pele. 

Cada termo aparecia com linguagens diferenciadas, mas muitas vezes tinha um mesmo 

significado, o que na maioria das vezes, dificulta a uniformização dos procedimentos e 

avaliação dos resultados. Cada profissional pode entender de maneira diferente o que o outro 

quer dizer, daí a necessidade da padronização dos termos por intermédio de uma classificação. 

Destaca-se que durante o cruzamento com a CIPE®, os termos que denotavam feridas 

de etiologia não especificada foram categorizados e mapeados com o diagnóstico de “ferida 

atual” (14,65%). E os termos que denotavam a presença de “úlcera” foram mapeados com o 

diagnóstico de “úlcera atual” (10,79%). 

Os 26 diagnósticos não relacionados à pele foram separados em universais,de 

desenvolvimento e, de desvios de saúde, corroborando com o referencial de Orem.  
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Dentre estes diagnósticos, os mais expressivos foram os diagnósticos relacionados ao 

desvio de saúde contabilizando 12 diagnósticos diferentescorrespondendo a 118 (20,1%) 

termos mapeados.  A Tabela 2 demonstra a categoria dos diagnósticos relacionados ao desvio 

de saúde.  

 

Tabela 2. Frequência de diagnósticos de enfermagem relacionados ao desvio de saúde 

mapeados segundo a Classificação CIPE®em pacientes atendidos no Ambulatório de Reparo 

de Feridas do HUAP. EEAAC/UFF. Niterói, 2013. 

DIAGNÓSTICOS DE DESVIO DE SAÚDE 
Termo mapeado Diagnóstico CIPE® n F 

Ardência no local da ferida/ dor intensa e 
constante/ dor ao manipular a ferida/ dor/ dor 

no peito em repouso/ queixas álgicas 

Dor aguda 40 33,89 

Edema/ edema no pé/ Inchada/ linfedema em 
pele adjacente/Pé levemente edemaciado/ 

Pele perilesional com edema 

Edema atual 21 17,79 

Áreas hiperpigmentadas ao redor da lesão/pele 
adjacente hiperpigmentada 

Processo circulatório 
comprometido 

17 14,40 

Demonstrando-se pouco receptiva/ pouco 
interativo/ pouco cooperativo 

Comportamento interativo 
comprometido 

9 7,62 

Hipertenso Hipertensão atual 7 5,93 
HGT em nível alto Hiperglicemia atual 7 5,93 

PA em nível alto/ relata pressão sempre 
elevada 

Sinal de pressão arterial 
em nível alto 

6 5,08 

Refere estar em uso de antibióticos e 
antiinflamatórios 

Infecção iniciado 4 3,38 

Tonteira/ Tonta devido a não alimentação pela 
manha 

Tontura atual 3 2,54 

Tabagista Uso de tabaco atual 2 1,69 
Cardiopata Status cardíaco 

comprometido 
1 0,84 

Cefaléia Enxaqueca atual 1 0,84 
TOTAL (12) 118 100% 

 

Destaca-se os termos relacionados a dor aguda(33,89%), e a importância da 

investigação deste fenômeno pelo enfermeiro, que primeiramente deve-se tratar a dor, para 

que assim o paciente possa conviver com a ferida sem maiores preocupações.  
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Os diagnósticos de enfermagemrelacionados como universais contabilizaram 7 

diagnósticos diferentes com 59 (10,05%)dos termos mapeados, a Tabela 3 demonstra a 

divisão destes. 

 

Tabela 3. Frequência de diagnósticos universais, mapeados em pacientes atendidos no 

Ambulatório de Reparo de Feridas do HUAP. EEAAC/UFF. Niterói, 2013. 

DIAGNÓSTICOS UNIVERSAIS 

Termo mapeado Diagnóstico CIPE® n f 

Claudicando/ deambulando com dificuldades/ 
deambulando com dificuldade com auxílio de 

muletas/ deambulando com auxílio de bengala/ 
compareceu em cadeira de rodas 

Habilidade para 
caminhar 

comprometida 

44 74,57 

Interagindo com parcial incoerência/ Não orientado 
Letárgico 

Habilidade para 
comunicar 

comprometida 

4 6,77 

Área ao redor da lesão com sujidade/ espaço entre os 
dedos com presença de fungos e descamação/ 

higiene insatisfatória 

Habilidade para fazer 
higiene 

comprometida 

3 3,37 

Não realizar troca de curativo há 1 semana/ Sem 
curativo sobre a lesão 

Habilidade para 
desempenhar 
autocuidado 

comprometida 

 

3 

3,37 

Dificuldade para dormir devido a dor/ relata tomar 
medicação para dormir 

Sono comprometido 
atual 

2 3,38 

Relata não ter se alimentado direito essa manha/ 
refere não ter almoçado 

Habilidade para se 
alimentar 

comprometida 

2 3,38 

Emagrecido Status nutricional 
comprometido 

1 1,69 

TOTAL (7) 59 100% 

 

Observa-se que dentre os diagnósticos relacionados aos termos universais a 

“habilidade para caminhar comprometida” (74,57%), foi o mais incidente. Destaca-se também 



51 
 

a baixa incidência de termos associados ao diagnóstico“status nutricional comprometido” 

(1,69%).  

Por último teve-se os diagnósticos relacionados ao desenvolvimento, também 

totalizando 7 diagnósticos, mas com uma frequência menor de 21(3,57%) termos encontrados 

nos prontuários, estes apresentados na Tabela 4.  

 

Tabela 4. Frequência de diagnósticos de enfermagem relacionados ao 

desenvolvimento,segundo a Classificação CIPE®, mapeados em pacientes atendidos no 

Ambulatório de Reparo de Feridas do HUAP. EEAAC/UFF. Niterói, 2013. 

DIAGNÓSTICOS DE DESENVOLVIMENTO 

Termo mapeado Diagnóstico CIPE® n F 

Relata que não teve alta do ambulatório, mas 
não retornou devido a uma cirurgia/ relata 
ficar em pé por muito tempo e não fazer 

elevação dos MMII/ resistência quanto ao 
tratamento e as orientações 

Habilidade para desempenhar a 
manutenção da saúde 

comprometida 

6 28,57 

Não administrou insulina por não ter quem 
ajudasse/ mão fez uso o uso diário das 

medicações p HAS e DM/ Relata não tomar 
medicação anti-hipertensiva 

Aderência ao regime 
medicamentoso comprometido 

5 23,08 

Insatisfeito com a evolução lenta da lesão/ 
não quer mais cuidar-se/ vontade de desistir 

do tratamento 

Aceitação do estado de saúde 
comprometido 

3 14,28 

Falante e agitada/ Inquieto Agitação atual 2 9,52 

Confuso quanto ao nome das medicações 
que toma 

Conhecimento da medicação 
comprometido 

2 9,52 

Preocupado Preocupação atual 2 9,52 

Nervosa devido a pouca melhora da ferida Stress atual 1 4,76 

TOTAL (7) 21 100% 

 

Destaca-se o diagnóstico “habilidade para desempenhar a manutenção da saúde 

comprometida” como termo (28,57%), mais expressivo. Isto remete à aplicabilidade da teoria 

do autocuidado, onde o individuo necessita de intervenções de apoio e educação para a 
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promoção da saúde,objetivando desenvolver habilidades para desempenhar de forma 

autônoma a busca pela saúde.  

 

4.2 INTERVENÇÕES DE ENFERMAGEM 

 

Como a atuação do profissional de enfermagem que cuida do cliente portador de 

feridas não se resume apenas na realização do curativo, mas ao tratamento de feridas aliada as 

orientações, compreensão do estado de saúde e dos conhecimentos anteriores para a execução 

do auto-cuidado. Dessa forma,realizou-se uma categorização das intervenções de enfermagem 

mapeadassegundo a Teoria de Orem. 

As ações de enfermagem que fazem parte desta teoria são de suporte educativo ou 

compensatório que pode ser definido como: Totalmente compensatório quando o cliente não é 

capaz de desempenhar o autocuidado; Parcialmente compensatório quando o cliente e a 

enfermagem se engajam juntos para desenvolver o autocuidado; e Sistema educativo-

suportivo quando o cliente necessita de auxílio para a tomada de decisão no controle do 

comportamento (LEOPARDI, 1999). 

Obteve-se 56 intervenções de enfermagem diferentes,dentre estas 11 (19,64%) 

totalmente compensatórias, cujas intervenções foram relacionadas a realização do curativo. E 

outras 45 (69,65%) intervenções de apoio e educação. Houve ausência determos que se 

relacionasse a intervenção parcialmente compensatória. 

Ao todo mapeou-se 2489 termos relacionados as 56 intervenções, estas foram dividias 

segundo o referencial teórico em 1868(75,02%) termos relacionados ao cuidado com a pele, 

375(15,05%) relacionados ao apoio e 225(9,03%) a educação/orientação. 

As intervenções totalmente compensatórias foram principalmente relacionadas a 

realização do curativo durante a consulta no ambulatório de reparo de feridas, portanto o 

cliente precisa do profissional para desempenhar o cuidado com a pele conforme demonstra-

sena Tabela 5. 
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Tabela 5.Frequência de intervençõesde enfermagem,totalmente compensatórias, relacionadas 
à realização do curativo mapeados em pacientes atendidos no Ambulatório de Reparo de 
Feridas do HUAP. EEAAC/UFF. Niterói, 2013. 
 
INTERVENÇÕES DE ENFERMAGEM RELACIONADAS À REALIZAÇÃO DO CURATIVO 

(Totalmente compensatória) 
Termo mapeado Intervenções segundo a 

classificação CIPE® 
N F 

INTEVENÇÕES QUANTO A HIGIENIZAÇÃO DA FERIDA 
Limpeza com SF 0,9% a jato Lavar o local da ferida com 

_____ 
207  11,08 

Limpeza com SF 0,9% e sabão neutro Ensaboar o local da ferida  192  10,27 
Limpeza com SF 0,9% /clorexidina 
degermante/ solução de Prontosan 

Aplicar _____no local da ferida 10 0,53 

 Subtotal: 409  
 

 

INTERVENÇÕES DE ENFERMAGEM RELACIONADAS ÀS COBETURAS UTILIZADAS 
Aplicado/Utilizado/Uso de/Cobertura 
primária com  _________ no leito da 

ferida 

Aplicar ________ no local da 
ferida 

 

624 33,40 

Prescrito creme/óleo para hidratação da 
pele perilesional 

Aplicar _______ nas  bordas da 
ferida 

3 0,16 

Suspenso o uso de algum medicamento Interromper regime 
medicamentoso 

2 0,10 

 Subtotal: 629 
 

  

INTERVENÇÕES QUANTO AO TIPO DE BANDAGEM 
Ocluído com gaze estéril/ gaze IV/ 

coxim/ gaze acolchoada 
Aplicar curativo de gaze no local 

da ferida 
386  20,66 

Ocluído com atadura/cobertura 
secundária com atadura de crepom/ 

atadura em espiral ascendente/ bandagem 
circular/ atadura em oito 

 

Aplicar bandagem no local da 
ferida 

 

362 19,37 

Utilizado meia elástica/ atadura elástica  Comprimir com bandagem 
elástica o local da ferida 

 

27 1,44 

 Subtotal: 775 
 

  

INTERVENÇÕES QUANTO A MENSURAÇÃO DO TAMANHO DAS FERIDAS 
Decalque Aplicar instrumento de avaliação 

no local da ferida 
54 2,89 

Fotografia Requisitar instrumento de 
avaliação  

1 0,05 

 Subtotal: 55   
    

TOTAL  1868 100% 
 

Nas intervenções relacionadas à higienização da ferida, a mais incidente foi “lavar o 

local da ferida com______” (11,08%). Nesta categoria, foram disponibilizados espaços 

destinados para que os profissionais registrem os produtos utilizados durante a lavagem das 
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feridas, conforme padronizado pela instituição.  Uma vez que não foi possível o cruzamento 

dos termos soro fisiológico 0,9%, sabão neutro, clorexidina degermante e solução de 

Prontosan com a classificação CIPE®. 

Em relação ao tipo de debridamento aplicado durante a realização do curativo, apesar 

de ser relevante, pois trata-se de uma das etapas do curativo, não foi possível após a 

categorização dos termos obter o cruzamento com a linguagem CIPE®. 

Na análise da categoria tipo de bandagem, merece destaque as intervenções “aplicar 

curativo de gaze no local da ferida” e “aplicar bandagem no local da ferida”, com 20,66% e 

19,37% de frequência respectivamente.  

Durante análise das intervenções relacionadas a coberturas utilizadas no ambulatório 

observou-se que os termos mapeados, a maioria das vezes, tinham um mesmo sentido, o que 

diferenciava era os termos utilizados, tais como: aplicado, utilizado, uso de, cobertura 

primária com. Os espaçamentos propostos visaproporcionarao profissional escolha no 

preenchimentocom o produto utilizado no tratamento daquela lesão tanto no leito da ferida, 

quanto nas bordas da ferida.  

Desta forma, identificou-se 19 produtos diferentes utilizados no tratamento de feridas 

no Ambulatório de Reparo de Feridas do HUAP/UFF, estes apresentados na Tabela 6.  

 

Tabela 6. Frequência de aparecimento dos principais produtos utilizados nas feridas dos 

pacientes atendidos no Ambulatório de Reparo de Feridas do HUAP. EEAAC/UFF. Niterói, 

2013. 

 

PRODUTOS UTILIZADOS PARA O TRATAMENTO DE FERIDAS NO 
AMBULATÓRIO 

Produto n f 
AGE 241 38,6 

Hidrogel 198 31,7 
Vaselina 42 6,7 

Petrolatum 36 5,7 
Sulfadiazina 35 5,6 
Colagenase 23 3,6 

Dexametasona 8 1,2 
Alginato de cálcio 8 1,2 

Creme de uréia 6 0,9 
Hidrocolóide 6 0,9 

Bota de unna (fibra de algodão) 6 0,9 
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Papaína 5 0,8 

Carvão ativado 3 0,4 
Rifampicina 2 0,32 
Diprogenta 1 0,1 

Creme hidratante 1 0,1 
Clorexidina degermante 1 0,1 

Clindamicina 1 0,1 
Isacort® 1 0,1 
TOTAL 624 100% 

   
 

Como ocorrido no processo de limpeza, para as coberturas também não foi possível 

realizar o cruzamento com a linguagem CIPE®. 

E, por último, foram analisadas as intervenções de enfermagem quanto às orientações 

para o paciente, consideradas intervenções de apoio e educação. As intervenções relacionadas 

a educação são intervenções relativas a orientações para os pacientes, englobando tanto o 

cuidado com a ferida como os cuidados relativos a manutenção de sua saúde e bem-estar. 

Estas foram separadas para melhor visualização em apoio e educação, respectivamente nas 

Tabela 7 e 8.  

 

Tabela 7. Frequência de intervenções relacionadas a apoio para o paciente, mapeados em 

pacientes atendidos no Ambulatório de Reparo de Feridas do HUAP. EEAAC/UFF. Niterói, 

2013 

 

INTERVENÇÕES QUANTO A AVALIAÇÃO DE COMORBIDADES (Intervenções de apoio) 
Verificado PA Aferir sinal de pressão 

arterial do paciente 
 

138 36,8 

Verificado HGT Investigar 
Hiperglicemia/Hipoglicemia 

 

54 14,4 

Verificado peso Pesar o paciente 
 

2 0,53 

 Subtotal: 194 
 

  

INTERVENÇÕES QUANTO A CONTINUIDADE DO TRATAMENTO 
Marcado retorno  

 
Agendar futuro serviços de 

enfermagem nesta instituição 
de saúde  

 

163 43,46 

Encaminhamentos a outras 
unidades fora do hospital 

ou setores internos 

Encaminhar o paciente para 
serviços de saúde 

 

6 1,6 
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Solicitação de exames 

complementares/ avaliação 
médica 

 

Requisitar serviço médico 
 

5 1,33 

Alta ambulatorial 
 

Registrar alta hospitalar 
 

4 1,06 

Paciente foi a óbito no 
domicílio 

 

Registrar morte no prontuário 
do paciente  

 

2       0,53 

O paciente seguirá em 
acompanhamento neste 

ambulatório 
 

Manter serviços de 
enfermagem neste hospital 

 

1 0,26 

 Subtotal: 181   

TOTAL  375 100% 

 

Observa-se que 36,8 % destas, trata-se de “aferir sinal de pressão arterial do paciente”, 

seguido de “investigar hipoglicemia” (14,4%). Ambas as intervenções de enfermagem 

referem-se à comorbidades apresentadas pelos pacientes, que devem ser levadas em 

consideração ao examina-los, pois alterações significantes nestes valores podem além de 

causar descompensação imediata no cliente, influenciar no processo de cicatrização da ferida. 

Relacionando as intervenções quanto a continuidade do tratamento observa-se que a 

maioria das intervenções mapeadas estavam relacionadas à marcação de retorno, cujo 

mapeamento foi “agendar futuros serviços de enfermagem nesta instituição de saúde 

(43,46%)”. A intervenção que relaciona alta do acompanhamento ambulatorial teve uma 

frequência de apenas 1,06% e a intervenção mapeada para este conjunto de termos foi 

“prescrever alta hospitalar”. 

As intervenções relacionadas à educação são intervenções relativas a orientações para 

os pacientes, com objetivo de seguimentoparapromoção do seu autocuidado, englobando tanto 

o cuidado com a ferida como os cuidados relativos a manutenção de sua saúde e bem-estar. 

 Nas intervenções relacionadas ao cuidado com a ferida, a intervenção francamente 

mapeada foi “ensinar curativo de ferida” (18,22), seguida de “ensinar o paciente sobre o 

cuidado domiciliar sobre a ferida” (7,55%), como demonstra a Tabela. 

 

 



57 
 

Tabela 8. Frequência de intervenções relacionadas a educaçãopara o paciente, mapeados em 

pacientes atendidos no Ambulatório de Reparo de Feridas do HUAP. EEAAC/UFF. Niterói, 

2013. 

 

INTERVENÇÕES DE ENFERMAGEM RELACIONADAS A ORIENTAÇÕES PARA O 
PACIENTE (Intervenções de educação) 

 
Termo mapeado Intervenções segundo a 

classificação CIPE® 
N F 

 
ORIENTAÇÕES RELATIVAS AO CUIDADO COM A FERIDA 

Orientado quanto a troca de 
curativos/cuidados com o curativo/ não molhar 

o curativo/ manutenção do curativo 

Ensinar sobre o curativo de 
ferida 

41 18,22 

Orientado a cuidar de curativo em casa/ 
cuidado com a ferida em domicílio/cuidado 

domiciliar 

Ensinar o paciente sobre o 
cuidado domiciliar com a ferida 

17 7,55 

Orientado a maneira de colocar a 
atadura/maneira correta de retirar a atadura 

Ensinar sobre bandagem 11 4,88 

Troca de cobertura  utilizada Alterar regime medicamentoso 10 4,44 

Orientações quanto ao cuidado com ulceras 
venosas/ cuidados com a lesão/ fisiopatologia 

das ulceras/ pés diabéticos 

Ensinar sobre o cuidado da 
ferida e a cura 

 

7 3,11 

Orientada a cobrir curativo na hora do banho/ 
não deixar lesão exposta/proteger lesão 

durante trabalho 

Proteger curativo de ferida 

 

5 2,22 

Manter a pele hidratada/ hidratação da pele/ 
aplicar creme de ureia na perna 

Instruir cuidado com a pele 5 2,22 

Orientado a utilizar atadura elástica/ orientado 
a manter curativo compressivo 

Encorajar uso de bandagem 
compressiva 

4 1,77 

Acompanhamento da infecção local/ avaliado 
sinais de infecção 

Monitorar sinais de infecção 3 1,33 

Paciente orientada junto com o filho Ensinar família sobre cuidado de 
ferida e cura 

2 0,88 

Orientado a trocar o curativo todos os dias Instruir troca de curativo de 
ferida todo dia 

2 0,88 

Orientada quanto ao retorno em caso de 
reincidência 

 

Encorajar o paciente a 
continuidade do cuidado em 

caso de recaída 

2 0,88 

Escrever passo a passo a realização de 
curativo e orientações de enfermagem 

Prescrever plano de cuidado 

 

1 0,44 

Orientado a verificar edema Monitorar edema 1 0,44 

Subtotal: 111 
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ORIENTAÇÕES RELATIVAS À MANUTENÇÃO DO ESTADO DE SAÚDE 
 

Orientado quanto a alimentação balanceada/ 
em horários corretos/diminuir o sal/ diminuir 

gordura 

Ensinar o paciente sobre 
nutrição 

21 9,33 

Orientado quanto ao repouso/realizar repouso Instruir repouso 17 7,55 

Orientado a utilizar medicação em horário 
correto/ dose certa de medicação/dias corretos 

de medicação/nome de medicação 

Instruir paciente sobre regime 
medicamentoso 

14 6,22 

Orientado a maneira correta de utilizar a 
cobertura 

Ensinar paciente sobre o regime 
do tratamento 

13 5,77 

Orientado a realizar consultas médica Consultar o médico 6 2,66 

Orientado a elevar os pés Instruir paciente a elevar os pés 6 2,66 

Orientado a aferir a pressão arterial 
frequentemente/aferir pressão em posto de 

saúde 

Monitorar sinal de pressão 
arterial 

5 2,22 

Orientado procurar emergência caso se sinta 
mal/procurar UBS/ entrar grupo de diabetes 

Encorajar paciente a procurar 
serviços de saúde 

5 2,22 

Hidratar os pés/ manter cuidado com os pés Instruir cuidado com os pés 5 2,22 

Realizadas orientações de enfermagem Promover orientação de 
enfermagem 

3 1,33 

Orientado quanto a limpeza dos pés/ limpeza 
dos calçados/orientado quanto a higiene 

Ensinar técnicas de higiene 

 

3 1,33 

Incentivado a dar continuidade ao 
tratamento/chegar nos horários corretos das 

consultas/não abandonar o tratamento 

Encorajar aderência ao regime 
tratamento 

3 1,33 

Orientado aumentar a injesta hídrica Ensinar paciente sobre ingesta 
hídrica 

3 1,33 

Encaminhado para a emergência Encaminhar paciente para 
serviços de emergência 

             
2 

0,88 

Orientado a não usar mais determinada 
cobertura devido a reações alérgicas 

Registrar alergia a medicação 

 

             
2 

0,88 

Orientado a realizar fisioterapia e a 
movimentar-se 

Requisitar serviço de fisioterapia 

 

1 0,44 

Dificuldade financeira para compra de 
medicamento 

Facilitar acesso ao tratamento 

 

1 0,44 

Seguir prescrição correta dos dias do 
antibiótico 

Ensinar sobre efeito do 
antibiótico 

1 0,44 

Requisitado exames do paciente Requisitar exames 1 0,44 

Subtotal: 112 
 

ORIENTAÇÕES RELATIVAS AO BEM-ESTAR 
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Orientado a evitar o stress Evitar stress 1 0,44 

Orientado a não elevar os pés Evitar elevar os pés 1 0,44 

Subtotal: 2 
TOTAL 225 100% 

 

 As intervenções relacionadas à manutenção do estado de saúde destaca-se ensinar 

“paciente sobre nutrição” (9,33%) e “instruir repouso” (7,55%) como as intervenções mais 

incidentes. Nota-se que estas intervenções envolvem orientações para os pacientes manter um 

bom estado de saúde, o que é imprescindível para o desenvolvimento da normal cicatrização 

de uma ferida.  

 As intervenções de educação relacionadas ao bem-estar obtiveram uma baixa 

frequência. As únicas intervenções mapeadas foram “evitar stress” e “evitar elevar os pés”, 

ambas com 0,44%. Isto demonstra que as intervenções não foram específicas para o paciente. 

Exemplos destas intervenções seriam relacionadas a autoimagem, preocupação, isolamento 

social, dentre outras. 

 

4.3 RESULTADOS DE ENFERMAGEM 

 

Os resultados de enfermagem expostos nas evoluções de enfermagem analisadas 

conferem a medida ou estado da situação do cliente, no caso, da evolução da ferida seja ela 

positiva ou negativa, após as intervenções realizadas pelos profissionais de enfermagem. 

Foram encontrados 21resultados de enfermagem diferentes nas evoluções dos 

prontuários. Encontrou-se dificuldade em analogar os resultados de enfermagem com a teoria 

de Orem, pois nenhum resultado esteve voltado para a promoção do autocuidado ou similar.  

Desta forma, tentou-se encontrar uma divisão que fosse mais perceptível e 

relacionadaaos resultados de enfermagem encontrados, decidiu-se agrupá-los em resultados 

clínicos, resultados de satisfação e, resultados de seguimento. 

Os 13 resultados clínicos encontrados que tem haver com a melhora ou não do aspecto 

da ferida relacionados com a evolução do tratamento seja ele positiva ou negativa estão 

representados na Tabela 9.   
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Tabela 9. Frequência de resultados clínicos de enfermagem segundo a classificação CIPE®, 

mapeados em pacientes atendidos no Ambulatório de Reparo de Feridas do HUAP. 

EEAAC/UFF. Niterói, 2013. 

 

RESULTADOS CLÍNICOS SEGUNDO A CLASSIFICAÇÃO CIPE® 
Termos mapeados Resultados segundo a 

classificação CIPE 
N F 

Melhora dos tecidos da ferida/Melhora da 
lesão/Melhora ou diminuição do exsudato 

Ferida melhorada 32 47,05 

Apresentou tecido de 
cicatrização/surgimento de áreas de 

epitelização 

Iniciado cicatrização de ferida 9 13,23 

Cicatrização completa/ Cicatriz de 
lesão/ferida cicatrizou-se 

Cicatrização de ferida atual 7 10,29 

Melhora da dor Dor melhorada 5 7,35 
Melhora na deambulação 

 
Habilidade para caminhar 

melhorada 
5 7,35 

Melhora da lesão devido o uso de 
determinado produto 

Resposta à medicação efetiva 2 2,94 

Lesão epitelizada Cura de ferida 2 2,94 
Diminuição da dor Dor diminuída 1 1,47 
Ausência de dor Dor ausente 1 1,47 
Aumento da dor Dor aumentada 1 1,47 

Melhora de consequências de hipoglicemia Hipoglicemia melhorada 1 1,47 
Melhora do odor Odor fétido ausente 1 1,47 

Prurido no local da lesão Prurido no local da ferida 1 1,47 
 TOTAL(13) 68 100% 

 

Destaca-se que o resultado de “ferida melhorada” (47,05%) foi o resultado mais 

apresentado, o que demostra que as técnicas de realização do curativo em consonância com os 

produtos utilizados e as orientações de enfermagem seguidas pelos pacientes, produz 

resultados positivos.  

A Tabela 9 demonstra os 6 diferentes resultados de enfermagem de satisfação, estes  

denotam resultados de opiniões dos clientes relacionados quanto a evolução da ferida, 

continuidade do tratamento, aceitação do estado de saúde, aderência ao tratamento ou recusa 

no atendimento. 
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Tabela 10. Frequência de resultados de satisfação segundo a classificação CIPE®, mapeados 

em pacientes atendidos no Ambulatório de Reparo de Feridas do HUAP. EEAAC/UFF. 

Niterói, 2013. 

 

RESULTADOS DE SATISFAÇÃO SEGUNDO A CLASSIFICAÇÃO CIPE® 

Termos mapeados Resultados segundo a classificação 
CIPE® 

N F 

Não comparecimento à consulta de 
enfermagem 

Habilidade comprometida para 
desempenhar a manutenção da saúde 

2 28,57 

Satisfação com o tratamento Resposta positiva ao tratamento 1 14,52 
Aderência ao tratamento (irá 
comprar produto prescrito) 

Aderência efetiva ao regime 
medicamentos 

1 14,52 

Recusa no atendimento 
 

Comportamento de busca da saúde 
comprometido 

1 14,52 

Recusa em realizar orientações Não aderência ao regime de 
tratamento 

1 14,52 

Aderência as orientações Aderência efetiva ao regime de 
tratamento 

1 14,52 

TOTAL (6) 7 100% 
 

Desperta-se que os resultados de satisfação equivaleram-se em quantidade em relação 

a resultados positivos e negativos, o que demonstra um equilíbrio entre as opiniões dos 

clientes atendidos no ambulatório. Por fim, os resultados de enfermagem classificados como 

de seguimento, com apenas 2 resultados diferentes, de acordo com a Tabela 10. 

 

Tabela 11. Frequência de resultados de satisfação segundo a classificação CIPE®, mapeados 

em pacientes atendidos no Ambulatório de Reparo de Feridas do HUAP. EEAAC/UFF. 

Niterói, 2013. 

 

Resultados de Seguimento segundo a classificação CIPE 

Termos mapeados Resultados segundo a 
classificação CIPE® 

N F 

Alta ambulatorial Alta do ambulatório 6 85,71 

Óbito no domicílio Morte em domicílio 1 14,2 

TOTAL (2) 7 100% 
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Chama-se a atenção que apenas 6 dos 81 prontuários analisados (7,40%), foi 

registrado alta ambulatorial para os pacientes, o que confirma a cronicidade deste tipo de  

atendimento ambulatorial. 

 

4.4 TERMOS NÃO MAPEADOS 

 

Durante o mapeamento cruzado dos termos encontrados nos prontuários com a 

classificação CIPE® versão 2.0,houve dificuldade ou mesmo ausência dealguns termos na 

linguagem. Seja pelo não aparecimento de palavras sinônimos nos eixos da CIPE®, ou pela 

impossibilidade de associação destes termos ao uso das palavras e/ou definições encontradas 

na versão 2.0, a Tabela 11demostra os termos não mapeados revelados nos prontuários. 

 

Tabela 12.Frequência de aparecimento dos termos não mapeados de acordo com a 

classificação CIPE® HUAP. EEAAC/UFF. Niterói, 2013. 

 

TERMOS NÃO MAPEADOS DE ACORDO COM A CLASSIFICAÇÃO CIPE® 

Termos n f 
Debridamento mecânico com pinça 157 44,60 

Debridamento mecânico com pinça e bisturi 101 28,69 
Debridamento mecânico com gaze estéril 26 7,38 

Debridamento mecânico com pinça e gaze estéril 21 5,96 
Esfacelo em grande/ média/ pequena quantidade no leito da ferida 18 5,11 

Hiperemia em pele adjacente 
 

15 4,26 

Dificuldade/ Impossibilidade de realizar debridamento devido a 
dor 

7 1,98 
 

Debridamento mecânico com pinça, bisturi e fricção com gaze 4 1,13 
Debridamento com técnica de square + pinça 

 
3 0,85 

Dormência em MMII 
 

2 0,56 

Debridamento das bordas com agulha 40x12 1 0,28 
 

TOTAL 352 100% 
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5.   

 

DISCUSSÃO 

Como esperado na população estudada, os diagnósticos relacionados à peleestiveram 

francamente mapeado, “ferida comprometida”, por conseguintea definição segundo a 

classificação CIPE versão 2.0 (2011, p.73) traz “lesão de tecido normalmente associada a 

traumatismo físico ou mecânico, crostas e formação de túneis nos tecidos, drenagem serosa 

sanguinolenta ou purulenta, eritema de pele, edema, vesículas, pele macerada, anormal com 

elevação de temperatura, odor de ferida, inflamação e dor”. 

Nos pacientes que apresentaram tal diagnóstico observou-se registro das 

características da ferida, maneira como estão dispostas as bordas daquela ferida, se há 

presença de crostas ou exposição de tendão na lesão, a presença e quantidade de tecido 

desvitalizado no leito, dentre outros fatores que podem alterar o processo normal de 

cicatrização.  

Segundo Côrtes (2013), a reparação tecidual precisa de um ambiente que facilite a 

epitelização, a formação de colágeno, a angiogênese e a contração da ferida. Para propiciar 

estas condições, a ferida tem que ser mecanicamente estável, úmida, quente e livre de 

contaminantes, de infecções e de tecido morto. 

Assim, enfatiza-se o diagnóstico de enfermagem “sinais de infecção atual no local da 

ferida”, evidenciando sinais que comprovaram a presença de infecção no local da ferida. Estes 

sinais de infecção podem ser caracterizados principalmente com a presença de exsudato na 

ferida, seguidos de sinais flogísticos ou drenagem de secreção purulenta.  

 Durante a avaliação de uma ferida, deve-se diferenciar o tipo de exsudato, 

característica dos tecidos envolvidos na lesão e identificar sinais de infecções locais. Assim, o 

profissional poderá ter uma visão completa da ferida e, consequentemente, terá  facilidade 

para escolher o produto mais indicado para o tratamento (SALOMÉ, 2009). Quanto aos tipos 

de exsudatosfrequentemente encontrados teve-se seroso, sanguinolento, serosanguinolento, 

purulento e seropurulento, estes descritos em grande ou média quantidade no local da ferida.  
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Oliveira, et al. (2006) afirmam em seu estudo que feridas agudas tendem a ser mais 

exsudativas quando comparadas com as crônicas, e o mesmo é observado em feridas com 

infecção. Fato este que os registrados nos prontuários estudados corroboram com lesões 

crônicas com infecção e uma prevalência maior da presença de exsudato.  

Por essa razão, é importante que o enfermeiro saiba identificar o tipo de exsudato e 

realize o controle da sua presença, registrando suas quantidade e características, e, sempre 

fazendo o registro nas evoluções de enfermagem de forma clara, objetiva, pautado em 

informações fidedignas (SAMOLÉ, 2009). 

Os demais diagnósticos de enfermagem mapeados apesar de apresentarem de modo 

inferior são considerados importantes para uma correta análise da ferida e, conveniente a 

sustentação das intervenção de enfermagem encontradas.  

A luz da teoria de Orem, foram analisados e separados os diagnósticos de enfermagem 

não relacionados à pele. (OREM,31991 apud BUD et al., 2007, p. 155)4

De acordo com Sampaio et al.(2008) os desvios de desenvolvimento ou desvios de 

saúde, atuam nas alterações provenientes dos problemas de saúde que possam culminar em 

dificuldades na manutenção do autocuidado. Esta foi a modalidade diagnosticaque teve maior 

 relata que as ações de 

autocuidado têm certos propósitos a serem alcançados, denominados de requisitos de 

autocuidado, os quais foram classificados em universais, de desenvolvimento e de desvio de 

saúde. 

 Os requisitos universais são comuns a todos os seres humanos, como por exemplo, a 

manutenção de um suprimento suficiente de ar, água e alimentos; provisão de cuidados 

associados com os processos de eliminação; manutenção do equilíbrio entre atividade e 

repouso, entre outros.  

Os requisitos de desenvolvimento são tanto expressões especializadas de requisitos 

universais de autocuidado particularizadas por processos de desenvolvimento quanto novos 

requisitos, derivados de uma condição − gestação, ou associado s a algum evento na vida da 

pessoa, como por exemplo, a perda de um parente.  

E, os requisitos no desvio de saúde são exigidos em condições de doença, lesão ou 

como consequência de medidas médicas para diagnosticar ou corrigir uma condição. 

Os diagnósticos mais expressivos foram os relacionados ao desvio de saúde. 

contabilizando 12 diagnósticos diferentes despontado 118 vezes nos prontuários analisados. 

                                                           
 

4OREM, DE. Nursing: concepts of practice. St Louis(USA): Mosby Year Book Inc.; 1985. 
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destaque, e entre estesos mais frequentes foram dor aguda e edema atual, o que subentende-se 

interferência em sua manutenção do autocuidado. 

Uma pesquisa realizada sobre o impacto das feridas crônicas na qualidade de vida de 

portadores de feridas usuários da estratégia de saúde da família revela que a dor esteve 

presente em 60% dos portadores de feridas tratados na unidade de saúde (EVANGELISTA et 

al., 2012).Em outro estudo realizado por Celich e Galon (2009), revelou que a dor é capaz de 

influenciar em atividades de vida diária, tais como: transição/locomoção, vestuário, trabalho, 

banho e higiene pessoal. Portanto, a dor afeta de alguma maneira a rotina diária das pessoas, e 

por consequência são capazes também de restringir a realização do autocuidado.  

A dor ocasionada pela presença de uma ferida culmina em dificuldades durante o 

tratamento da lesão, e necessita ser diagnosticada, mensurada, avaliada e devidamente tratada 

pelos profissionais de saúde, umavez que são esses os agentes capazes de intervenções, para 

minimizar a morbidade e melhorar a qualidade de vida desses indivíduos (ANDRADE; 

PEREIRA; SOUZA, 2006). 

Ademais, os achados que revelam alta frequência no aparecimento de edemas e 

processo circulatório deficiente retratam o problema vascular que as feridas de perna 

apresentam, corroborando com a literatura quando Rittes (2005) afirma que as úlceras de 

estase constituem as feridas crônicas mais frequentes na população. A maioria das úlceras 

crônicas dos membros inferiores (80 a 90%) tem como etiologia a estase venosa. 

Os diagnósticos universaisinfluenciam diretamente o ser humano em suas funções em 

fases da vida diferentes e, formam os termos comuns para instituir as atividades de vida 

diária.(SAMPAIO et al., 2008).Em buscas na literatura não se encontrou achados que 

demostravam a prevalência do diagnóstico de habilidade para caminhar comprometida ou 

equivalência, porém sabe-se que este diagnóstico influencia na qualidade de vida das pessoas, 

que antes independentes conseguiam caminhar sem dificuldade, e com a ferida encontram-se 

limitadas a desenvolver tal prática.  

Apesar de baixo o índice do diagnóstico de status nutricional 

comprometido,Borges(2008) afirma que um dos fatores que interfere na cicatrização das 

feridas é o estado nutricional do paciente. A dieta deve ser hiperprotéica e hipercalórica, rica 

em minerais (ferro, zinco) e vitaminas A, B e C. E, em pesquisa realizada por Silva; Jesus e 

Andrade (2008)sobre operfil de usuários do PSF de Juiz de Fora (MG) portadores de úlceras 

venosas, observou-se que 56% pacientes dessa pesquisa não receberam nenhuma orientação 

sobre alimentação. Esse dado é significante, já que esse fator pode interferir no processo 

cicatricial, prolongando ainda mais o tempo de tratamento da úlcera venosa. 
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Os diagnósticos de desenvolvimento representam os estágios do ciclo vital 

(SAMPAIO; et al., 2008)a “habilidade para desempenhar a manutenção da saúde 

comprometida” foi francamente identificado, e remete a teoria de Orem. De acordo com Luz; 

Silva e Luz (2013) o pressuposto teórico diante da teoria de Dorothea Orem trataque todos os 

seres humanos possuem potencial para o desenvolvimento das habilidades intelectuais e 

práticas. O modelo propõe que os clientes sejam encorajados a cuidar de si e tenham ativa 

participação no processo de cuidado.  

Isto se torna relevante, pois segundo Ceco (2003), o problema das feridas crônicas tem 

uma tendência a aumentar nos países industrializados devido a uma maior expectativa de 

vida, com o envelhecimento da população, as pluri-poli-patologias prevalentes e a um cuidado 

deficiente da pele e da nutrição. Com isto aumenta a demanda de cuidados domiciliar e 

ambulatorial. 

Logo, as intervenções de enfermagem totalmente compensatórias são utilizadas 

quando a enfermeira supre os cuidados na totalidade, durante o período em que o ser humano 

está incapaz de empenhar-se em suas ações de autocuidado (OREM, 2011), estas foram as 

mais prevalentes, mas busca-se associada a estas ampliar as intervenções parcialmente 

compensatórias e de apoio e educação. 

No tocante higienização das feridas, os termos que denotavam utilização de solução 

fisiológica para lavar o local da ferida foram os termos que mais se repetiram. Como outros 

produtos podem ser utilizados, providenciou-se espaços em branco que destina-se ao 

preenchimento de soluções a serem utilizadas durante a lavagem do local da ferida, uma vez 

que também o termo solução fisiológica, não está presente no eixo “meio” da 

classificaçãoCIPE® versão 2.0. 

Considerou-se a opção de preenchimento do local com o produto de escolha do 

profissional, desta maneira, mais fácil e dinâmica para a construção do futuro protocolo de 

enfermagem para o ambulatório de reparo de feridas, dado a inovação permanente de 

produtos utilizados nesta área.   

Entretanto recomenda-se a possibilidade da inclusão do termo soro fisiológico, no eixo 

“meio” da classificação CIPE®, devido a grande utilização deste produto nas unidades de 

saúde, tanto ambulatorial como de internação.  

Como afirma Irion (2005), o SF 0,9% por ser estéril, seguro, pronto para uso, de fácil 

aquisição, é a solução de eleição. As soluções utilizadas devem ser de preferência aquecidas, 

para evitar a redução da temperatura da ferida. Na limpeza, devem-se considerar os benefícios 

e traumas que esse procedimento pode causar.Além do mais, nos ambulatórios de tratamento 
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de feridas deve-se utilizar produtos de custos não muito elevados, que não seja tóxico para a 

lavagem das feridas e promovam uma eficiência segura sem efeitos adversos aos clientes. 

Os estudos de Côrtes (2013), afirmam que o objetivo do processo de limpeza é a 

remoção, do leito da ferida, de qualquer fator que possa impedir a evolução natural da 

reparação. Deve-se evitar o trauma mecânico ou químico e preservar especialmente o tecido 

de granulação, para tanto, a escolha criteriosa da solução é indispensável.  

Uma importante intervenção utilizada em um ambulatório de reparo de feridas seria o 

debridamento, porém não foi possível o cruzamento dos termos relacionados a esta ação com 

a proposta na nomenclatura CIPE®, devido a ausência de termo adaptável tanto no eixo 

“ação” quanto no eixo “meio”, ambos necessários para a formulação de uma intervenção de 

enfermagem segundo CIPE®.  

Tendo em vista a significativa frequência de termos que denotam o debridamento 

realizado durante o curativo, sugere-se a inserção de termos que denominem esta prática 

naCIPE®. Pois, durante o tratamento de feridas a realização do debridamento é um fator 

importante para o auxílio da manutenção e cicatrização das feridas.  

Desbridar significa remover corpos estranhos, tecidos necróticos, secreções 

contaminadas e bactérias, delimitando a área móvel da ferida. O debridamento deve ser 

obrigatório na presença de necrose ou de corpo estranho ou na presença de abundante tecido 

de granulação, indo até a exposição de tecido saudável. Na presença de crostas de fibrina no 

leito da ferida, pode ser necessário o debridamento mecânico ou químico (DANTAS, 2003). 

O desbridamento pode ser realizado através de métodos classificados como 

mecânicos, enzimático, osmótico, autolítico e com instrumental cortante. Este último requer o 

uso de instrumentos cirúrgicos, e pode ser de dois tipos: conservador e cirúrgico. O método 

conservador é um método seletivo de remoção de tecido aderente não viável, por instrumental 

cortante, que se limita até a fáscia; não há necessidade de anestesia, pode ser feito por 

enfermeiro, médico não cirurgião e fisioterapeuta. E o método cirúrgico é um método seletivo 

de remoção de grande área de tecido aderente não viável, por instrumental cortante, que não 

se limita até a fáscia; há necessidade de anestesia, realizado apenas por médico cirurgião 

(SILVA et al., 2007). 

O desbridamento é também considerado como parte da fisiologia da cicatrização, 

ocorrendo por meio da autólise e fagocitose, o que normalmente nas feridas crônicas não 

ocorre, porque a capacidade natural do organismo está comprometida, exigindo intervenção 

exógena. Após o debridamento, o número de bactérias é reduzido e os mecanismos de defesa 

do hospedeiro poderão ser mais efetivos. 
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Já na categoria de intervenções relacionadas ao tipo de bandagem utilizada, observou-

se a descrição dar oclusão dos curativos, aplicando primeiramente curativo primário, que 

trata-se da cobertura utilizada, após o relato do curativo secundário com gaze e finalizando a 

bandagem com atadura de crepom, sendo as bandagens em espiral ascendente, bandagem 

circular ou atadura em oito. 

Nos estudos de Matsubana (2006), há concordância de queas feridas expostas ao ar 

apresentam atividade da colagenase consideravelmente mais elevada do que nas tratadas com 

cobertura oclusiva, pois para decompor o colágeno na interface entre o leito da ferida e a 

crosta, faz-se necessária maior atividade de colagenase, a fim de permitir a migração de 

ceratinócitos.  

Mas, de acordo com Dealey (1996), para garantir um ambiente úmido, ou seja, 

adequado, preconiza-se o uso de coberturas oclusivas, interativas e impermeáveis ao meio 

externo.  

As coberturas oclusivas são aquelas que ocluem a área da ferida, impermeabilizando-a 

total ou parcialmente, garantindo uma umidade fisiológica no leito da ferida e evitando a 

formação de crosta ou maceração. As características oclusivas da cobertura retentora de 

umidade variam de um curativo semipermeável, que permite troca de gás, à cobertura 

completamente oclusiva, virtualmente impermeável (AMORI; OLIVEIRA, 2005). 

Ressalta-se que o registro das coberturas utilizadas esteve presente em todos os 

prontuários, dado o destaque de sua utilização na prática do cuidado com feridas.Como tido 

por Dealey (2008) o enfermeiro precisa preparar-se para avaliar objetivamente as coberturas 

utilizadas, principalmente, se estão usando novos tipos, embora aqueles tradicionais não 

devam ser excluídos da avaliação. 

A autora (op.cit.) ainda afirma que outros aspectos precisam ser considerados nessa 

avaliação, dentre eles: conforto do paciente, pois ele pode causar muito estresse no paciente 

caso sua aplicação for dolorosa; facilidade de aplicação o que significa que a cobertura poderá 

ser aplicada facilmente e que permanecerá no local; efetividade, é o item mais importante, 

pois quando um produto não promove cicatrização não adianta ser confortável ou de fácil 

aplicação; e por último, o custo, que é um fator importante em todos os aspectos do cuidado e 

deve ser considerado quando se avalia qualquer cobertura. 

Como proposta para construção de um protocolo foram deixados espaços em branco 

para que possa-se preencher com a cobertura utilizada de acordo com as características da 

ferida de cada paciente, uma vez que os produtos utilizados neste estudo não foram possíveis 

de realizarem o cruzamento com a classificação CIPE®.  
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De acordo com os dados deste estudo o produto mais utilizado no tratamento das 

feridas no ambulatório de feridas do HUAP/UFF foi o Ácido Graxo Essencial, este indicado 

por atrair os macrófagos; ajudar no aumento da colagenase; serbactericida, já que a 

insaturabilidade inibe a proliferação de Staphilococcus aureus; alterar a permeabilidade da 

membrana celular; regular a proliferação epidérmica; regularizar as funções normais da pele e 

estimular o processo de reprodução de fibroblastos (HAMÚM; PINTO; CHAGAS, 2009). 

Outra pesquisa, realizada no Paraná por meio de uma entrevista com enfermeiras da 

estratégia de saúde da família, identificou pelos relatos que 80,0% destas profissionais faziam 

uso de produtos à base do ácido graxo essencial para o tratamento tópico das lesões (ÉCHELI; 

BUSATO, 2006).  

Não foram identificados estudos que tenham obtido resultados que contraindique o uso 

de AGE, embora seja amplamente utilizado no Brasil para o tratamento de feridas, 

encontraram-se poucos estudos sobre sua utilização. Sendo necessário realizar mais pesquisas 

clínicas nesta área(MANHEZ; BACHION; PEREIRA, 2008).  

As intervenções de apoio são aquelas realizadas pelo profissional de saúde, mas que o 

paciente também deva realizá-las para a promoção do autocuidado, ou seja, este deve 

controlar e seguir as orientações de manutenção da saúde e das doenças crônicas. Dentre estas 

intervenções avaliar as comorbidades e a continuidade do tratamento foram as categorias 

analisadas. Em relação a avaliação das comorbidades as intervenções mais incidentes foram 

““aferir sinal de pressão arterial” e investigar hiper/hipoglicemia”. 

Outros estudos também demonstram que a maioria dos pacientes atendidos em 

ambulatório têm como doença de base a hipertensão arterial (PRADO; FIUSA; MENEZES, 

2005; SANTOS, 2005).  Os autores ainda afirmam que a maioria dos clientes hipertensos são 

também diabéticos.  Corroborando com este estudo, em alguns prontuários há relatos de que 

pessoas diabéticas adquiriram a ferida após uma lesão superficial com piora ao longo do 

tempo; comum pelas alterações metabólicas, complicações vasculares e neuropáticas 

(PRADO; FIUSA; MENEZES, 2005). 

Inclui-se nas intervenções de enfermagem relacionadas ao apoioas relacionadas à 

continuidade do tratamento como “agendar futuros serviços de enfermagem na instituição de 

saúde” isto significa marcar um retorno para o paciente no ambulatório. Se os resultados 

forem positivos, continua-se o tratamento escolhido, se for negativo, troca-se de estratégia até 

alcançar a que melhor se adapte a situação daquele paciente.  

Após a inserção do usuário no ambulatório de curativos, este passa a realizar curativos 

diariamente nesse serviço. O cliente passa a se sentir como parte integrante do seu processo 
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de cura porque é convidado a participar e assumir o autocuidado, importante para o sucesso 

do tratamento (PEREIRA; BACHION, 2005). 

Como o atendimento no ambulatório de reparo de feridas, em sua maioria cuida de 

feridas crônicas, esta prevalência da intervenção explica-se devido ao tempo de tratamento 

que o portador de uma ferida crônica enfrenta, onde a cura de uma ferida depende de uma 

série de fatores intra e extra ambulatoriais. 

Albuquerque e Alves (2011) na conclusão de seu estudo afirmam que o profissional 

deve dispor de conhecimento técnico-científico e humano ao cuidar de um portador de ferida 

crônica para que, ao assistir, não se mantenha focado na doença, mas, sim, no indivíduo que 

necessita de um cuidado mais humanizado. 

Corroborando com tal perspectiva, o estudo revela que a alta ambulatorial não foi uma 

intervenção francamente mapeada. A continuidade da assistência promovida pelo ambulatório 

traz resultados positivos, e possivelmente terá reflexos na diminuição de re-internações 

decorrentes de complicações de lesões crônicas. 

Destaque dado à presença nos registros das intervenções de orientação para o paciente. 

Sendo a mais prevalente “ensinar sobre o curativo de ferida” atividade esta realizada 

rotineiramente diante de um contexto assistencial e para o público específico.Este possui 

déficit de cuidados relacionados a higiene corporal, e de atividades de autocuidado para a 

lesão, o que demanda a execução de cuidados mais precisos para promoção da segurança 

física (SANTANA, 2012). 

Para Telles (2007), o tratamento da ferida vai muito além da realização de um 

curativo. O cliente procura a unidade de saúde para ficar curado. Uma ferida pode não ser 

apenas uma lesão física, mas algo que, necessariamente, não precisa de estímulos sensoriais, 

podendo representar uma marca ou uma mágoa, uma perda irreparável ou uma doença 

incurável. A ferida fragiliza e, muitas vezes, causa incapacidade para o tratamento ou 

simplesmente incapacita a pessoa para atividades simples, como o autocuidado.  

Os profissionais de enfermagem possuem um enfoque em atividades de educação para 

saúde às pessoas portadoras de feridas, e isto pode estar relacionado a necessidade de se 

alcançar a capacidade de autonomia e adesão dos usuários ao tratamento e promoção de 

mudanças nas condutas do cliente frente a situação de adoecimento (SANTANA, 2012).  

O índice de massa corporal deve ser mantido dentro do padrão de anormalidade, pois 

um valor alto indicando sobrepeso ou obesidade contribui para hipertensão venosa (CHIESA 

et al., 2007). Dessa forma, merece destaque ainda as intervenções de enfermagem 

relacionadas a manutenção do estado de saúde, “ensinar o paciente sobre nutrição”, 
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relacionado aohistórico de doenças de base como o diabetes e hipertensão, sendo importante a 

orientação pelos profissionais de enfermagem de uma alimentação equilibrada e adequada, 

pois, é uma medida não farmacológica de controle dessas doenças que uma vez 

descompensadas interferem no processo de cicatrização, além do mais existe evidências de 

que uma alimentação rica em nutrientes favorece a reparação tecidual. Apesar de este ter 

baixa incidência como problema/diagnóstico, se revela nas intervenções, daí a necessidade de 

padronização e, conexão das linguagens as fases do processo de enfermagem. 

Ainda no tocante das intervenções de enfermagem, têm-se as intervenções de 

educação relacionadas ao bem-estar, estas se exaltaram por uma baixa aparição no estudo. 

Fato este que pode ser explicado pela especificidade utilizada pelos profissionais durante o 

registro das evoluções de enfermagem, especificidade esta relacionada à execução do curativo 

em si e cuidados relacionados diretamente a ferida, ou a fatores que fazem referência a 

alteração do estado de saúde do indivíduo. 

Em estudo de Lara et al (2011), as autoras fazem referência de que o tratamento das 

feridas crônicas requer, além de orientação científica adequada, a promoção de conforto 

emocional. A ferida pode representar uma agressão à integridade, produzindo um 

desequilíbrio psíquico; também pode gerar, frequentemente, momentos de depressão que 

dificultam a realização de ações de autocuidado (PEREIRA; HENRIQUES, 2010). 

Evitar o stress e evitar elevar os pés foram as intervenções francamente mapeadas no 

estudo. Corroborando, Lara et al (2011) expõem em estudo realizado por elas que os pacientes 

também apresentam limitações que vão desde a dependência para realizar simples tarefas do 

cotidiano até a incapacidade de locomoção, sendo que muitos se declararam frágeis e 

desestimulados.   Estes fatores podem gerar o stress no portador de feridas, e estes sintomas 

podem influenciar negativamente para a evolução da cicatrização da ferida.   

As limitações físicas se tornam grandes empecilhos para manter o bom humor e a 

autoestima dos portadores de úlceras crônicas, porque dor e estresse estão intimamente 

relacionados: a dor aumenta o estresse e o estresse aumenta a dor (OLIVEIRA; SOARES; 

ROCHA, 2010). 

Por último, analisando-se os principais resultados clínicos de enfermagem obtidos 

durante o estudo, evidencia-se que o resultado mais prevalente foi “ferida melhorada”, 

acredita-se que a partir das intervenções de enfermagem implementadas, obtiveram-se os 

resultados positivos quanto ao tratamento da ferida.  

A manutenção do atendimento a clientes portadores de lesões deve ser contínua, e se 

por ventura, houver dificuldades do usuário no acesso ao atendimento que busca para tratar 
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seus problemas de saúde, além de retardarem seu processo de recuperação, contribuem por 

vezes para impossibilitar a obtenção da recuperação prevista (SANTOS, 2004).  

Tratando-se da classificação CIPE, há poucos artigos que permitem uma comparação 

dos resultados de enfermagem mais prevalentes dentre os portadores de feridas nos estudos 

identificados.  

No Brasil, ainda é incipiente o uso de resultados de enfermagem de forma 

sistematizada e publicações em periódicos científicos são escassas. Foi feito um levantamento 

e análise da produção de conhecimento sobre resultados de intervenções de enfermagem no 

contexto mundial. Nenhuma publicação nacional foi identificada, revelando uma lacuna na 

produção brasileira sobre o tema (SEGANFREDO; ALMEIDA, 2010).  

Os autores ainda acrescentam dizendo que o emprego de uma classificação de 

resultados de enfermagem baseado em pesquisas que evidenciam os benefícios do seu uso na 

prática clínica pode proporcionar respaldo científico para o profissional e segurança para o 

paciente.  

Partindo-se deste pressuposto, é de crucial importância o desenvolvimento de estudos 

abordando o tema para inserção em nossa cultura e sociedade, a qual difere dos países onde 

foram produzidos os artigos utilizados, sendo esta uma recomendação para futuras pesquisas. 

Finalizando, destaca-se aqui que durante a criação de um protocolo de enfermagem 

para pacientes portadores de lesões tissulares, deve-se considerar os aspectos biopsicossociais 

que envolvem o paciente. É importante que este protocolo não seja baseado apenas na 

realização do curativo, mas sim que atenda o paciente como um todo, tratando de um ser que 

além de possuir a doença e/ou a ferida, é também um ser que tem sentimentos, dúvidas, 

emoções, desejos e dificuldades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. 

 
1 - Em que consiste? 
 
Trata-se do registro do atendimento de enfermagem prestado aos clientes 
portadores de feridas atendidos no ambulatório do HUAP/UFF. Este protocolo ira 
ajudar na agilidade e segurança no atendimento a esses clientes, seguindo as etapas 
do processo de enfermagem, e deste modo aplicando a sistematização da assistência 
de enfermagem. 
 
 
2 - Por que fazer? 
 
O cuidado a clientes portadores de feridas, assim como aqueles com risco para 
desenvolvê-las deve ser sistematizado. Dispondo de um instrumento válido, de fácil 
utilização e que atenda o cliente como um todo envolvendo seus aspectos 
biopsicossociais, além do tratamento da ferida. 
 
 
 
3 - Quem deverá fazer? 
 
Enfermeiros que prestam cuidados clientes portadores de lesões tissulares.  
 
 
 
4 - Quando deverá fazer? 
 
Toda vez que o cliente seja avaliado pelo enfermeiro, seja por acompanhamento 
diário, semanal ou mensal no ambulatório de feridas até que este tenha alta com a 
consequente cicatrização da ferida.   
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    5 - Como fazer?  

 
1- Deve-se colher um histórico de enfermagem do cliente avaliado. 
2- Identificam-se os principais problemas de enfermagem do cliente. Problemas 

relacionados com a ferida e com os aspectos biopsicossociais do cliente.  
3- Traçam-se os principais diagnósticos de enfermagem: diagnósticos 

relacionados a pele, diagnósticos de desvio de saúde, diagnósticos universais 
e diagnósticos de desenvolvimento. 

4- Faz-se um planejamento das ações de enfermagem de acordo com as 
necessidades do cliente. 

5- Escolhem-se as intervenções de enfermagem a serem aplicadas, intervenções 
6- Faz-se uma avaliação do atendimento de enfermagem e do 

progresso/estagnamento/regresso da situação do cliente. 
7- Registram-se por datas, os resultados de enfermagem: resultados clínicos, de 

satisfação e de seguimento.  
 
Observações: 
 

• Na primeira avaliação do cliente, deve-se colher um histórico de enfermagem 
completo. Envolvendo histórico de doença pregressa, histórico de doença atual, 
situação atual da ferida, etiologia da ferida, tipo de tratamento utilizado 
anteriormente, tempo de tratamento, além dos aspectos pessoais e emocionais 
que envolvam o cliente. 

• Os elementos da prática foram separados de acordo com a teoria de Dorothea 
Orem. A teoria do auto-cuidado.  

• Os diagnósticos diretamente relacionados a pele são aqueles que envolvem o 
cuidado direto com a ferida. Os diagnósticos de desvio de saúde (alterações no 
estado de saúde/problemas de saúde), diagnósticos universais (comuns a todos 
os seres humanos) e diagnósticos de desenvolvimento (derivados de uma 
condição) 

• A intervenções totalmente compensatórias são aquelas que o cliente não é capa 
de desenvolve-la sozinho e precisa da enfermagem para realiza-la; as 
intervenções parcialmente compensatórias são aquelas que o cliente e a 
enfermagem se engajam juntos para realiza-las; e as intervenções de apoio e 
educação são quando o cliente necessita de auxílio para a tomada de decisão no 
controle do seu comportamento. 

• Os resultados de enfermagem foram divididos em resultados clínicos ou seja, 
estado atual da ferida; resultado de satisfação onde o cliente mostra-se satisfeito 
ou não com o tratamento e o cuidado prestado; eos resultados de seguimento que 
dão origem ao destino do cliente após ou durante o tratamento.  

• As datas devem ser registradas de acordo com o atendimento do cliente. Cada 
vez que o cliente for avaliado devera registrar novas datas, novos diagnósticos, 
intervenções e resultados. Ou, apenas avaliar e registrar os resultados obtidos.  
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     6.1PROTOCOLO 

2ª PE: Diagnóstico de enfermagem  
 

Data Data Data Data 5ª PE: Resultados de Enfermagem  Data Data Data Data 

DIAGNÓSTICOS RELACIONADOS À 
PELE 

    RESULTADOS CLÍNICOS     

Alergia atual     Dor melhorada     
Eritema atual      Cicatrização de ferida atual     
Ferida atual     Cura de ferida     
Maceração atual     Ferida melhorada     
Necrose atual no local da ferida     Habilidade para caminhar melhorada     
Odor fétido atual no local da ferida     Hipoglicemia melhorada     
Pele seca atual     Odor fétido ausente no local da ferida     
Processo circulatório comprometido     Prurido ausente no local da ferida     
Prurido atual     Resposta a medicação efetiva     
Sinais de infecção atual no local da ferida          
DIAGNÓSTICOS DE DESVIO DE 
SAÚDE 

    RESULTADOS DE SATISFAÇÃO     

Comportamento interativo comprometido     Aderência efetiva ao regime de 
medicamentos 

    

Dor aguda     Aderência efetiva ao regime de 
tratamento 

    

Edema atual     Resposta positiva ao tratamento     
Sinal de pressão arterial em nível alto     RESULTADOS DE SEGUIMENTO     
DIAGNÓSTICOS UNIVERSAIS     Alta ambulatorial     
Habilidade para caminhar comprometida     Morte em domicílio     
Habilidade para se comunicar 
comprometida 

         

Habilidade para se alimentar comprometida          
DIAGNÓSTICOS DE 
DESENVOLVIMENTO 

         

Aderência ao regime medicamentoso 
comprometido 

         

Habilidade para desempenhar manutenção 
da saúde comprometida 

         

Preocupação atual          

ID:                       Sexo:                       Idade:            
Pront:                             Tipo de lesão: 



6.2 VERSO DO PROTOCOLO                                                                                                                                                                                  76 

4ª PE: INTERVENÇÃO DE ENFERMAGEM 
 

Aprazamento 
Data 
 

Data 
 

Data 
 

Data 
ITE
M ATIVIDADES 

 INTERVENÇÕES TOTALMENTE COMPENSATÓRIAS     
1 Lavar o local da ferida com _________________     
2 Aplicar instrumento de avaliação no local da ferida (decalque, fotografia)     
3 Aplicar __________________ no local da ferida     
4 Aplicar ________________ nas bordas da ferida     
5 Aplicar curativo de gaze no local da ferida     
6 Aplicar bandagem no local da ferida     
7 Comprimir com bandagem elástica o local da ferida, se indicado;     
 INTERVENÇÕES PARCIALMENTE COMPENSATÓRIAS     

8 Auxiliar na habilidade para se transferir     
9 Supervisionar a realização do curativo     

10 Aferir resposta ao ensinamento     
 INTERVENÇÕES DE APOIO     

 11 Aferir sinal de pressão arterial no paciente     
12 Investigar hipo/ hiperglicemia     
13 Pesar o paciente     

 INTERVENÇÕES DE EDUCAÇÃO     
14 Alterar regime medicamentoso      
15 Ensinar o paciente sobre o cuidado domiciliar com a ferida     
16 Ensinar sobre bandagem     
17 Ensinar sobre o curativo de ferida     
18 Encorajar o paciente a continuidade do tratamento em caso de recaída     
20 Ensinar paciente sobre nutrição     
21 Ensinar paciente sobre regime de tratamento     
22 Ensinar técnicas de higiene     
23 Instruir repouso      
24 Instruir cuidado com a pele     
25 Instruir paciente a elevar os pés     
26 Monitorar edema     
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7. 

 

CONCLUSÃO 

Após a análise dos 81 prontuários dos pacientes atendidos no Ambulatório de Reparo 

de Feridas do HUAP, foram identificados os principais diagnósticos, intervenções e 

resultados de enfermagem, estes categorizados por termos em grupos de sinônimos 

comparado com a linguagem proposta pela CIPE®, constituindo omapeamento cruzado em si. 

Porém, como eixo condutor da categorização adotou-se o referencial teórico proposto por 

Orem, desta maneira, os elementos da prática foram novamente categorizados considerando a 

importância da promoção do autocuidado nos pacientes com lesões tissulares.  

Diante dos 587 termos que denotavam problemas de enfermagem foi possível 

identificar 41 diagnósticos de enfermagem. Dentre eles, 15 foram relacionados diagnósticos 

diretamente à pele, 12 diagnósticos de desvio de saúde, 7 diagnósticos universais e 7 de 

desenvolvimento. Não foi possível traçar diagnósticos somente em 3 grupos de sinônimos que 

continham termos que denotavam presença de esfacelo com variadas características, presença 

de hiperemia e dormência.  

Após análise de 2.475 termos de denotavam ações de enfermagem, comparou-se 56 

intervenções de enfermagem diferentes. Dentre estas,11 intervenções classificadas em 

intervenções totalmente compensatórias e, 45 em intervenções de apoio e educação. Não 

observou-se nenhuma intervenção parcialmente compensatória. E, não foi possível o 

cruzamamento com a linguagem de 7 grupos de sinônimos, onde 90% deles correspondiam 

aos termos que relacionavam  com debridamento da ferida.  

Dispondo-se dos 82 termos que denotavam resultados de enfermagem, foi possível 

identificar 21 resultados de enfermagem diferentes. Encontrou-se dificuldade em analogar os 

resultados de enfermagem com a teoria de Orem, pois nenhum resultado esteve voltado para a 

promoção do autocuidado. Portanto, decidiu-se agrupa-los de acordo com a especificidade de 

cada um, classificados em 13 resultados clínicos, 6 resultados de satisfação e 3 resultados de 

seguimento.  
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Logo, observou-se a importância dos profissionais que atuam no ambulatório de 

reparo de feridas do HUAP, respaldar-se em uma teoria de enfermagem para embasar a 

aplicabilidade da promoção do autocuidado, no caso a Teoria de Orem. 

Pois, parao reconhecimento daenfermagemcomo ciência deve-se pautar em teorias já 

propostas e validadas, deixando de lado o empirismo. Acredita-se que esta é a única maneira 

de obter o reconhecimento na profissão, assim como, associado a aplicação do processo de 

enfermagem, como proposto neste estudo. 

Conclui-se que a partir da utilização do método do mapeamento cruzado foi possível 

identificar os principais elementos da prática, para assim, construir um protocolo de 

enfermagem aplicável para o Ambulatório de Reparo de Feridas do HUAP. 

Enfatiza-se a importância dos registros de enfermagem, de maneira clara, coerente e 

concisa, como um documento útil para a evolução do tratamento de uma ferida, e a 

demonstração dos resultados de enfermagem. E, acrescentando-se aos registros, destaca-se a 

necessidade do uso de linguagens padronizadas e da teoria de enfermagem, embasadas para 

compor o processo de enfermagem. Deste modo a enfermagem se consolidará como ciência 

atuando na manutenção e no tratamento de feridas em qualquer âmbito, que não só em 

ambulatório de reparo de feridas. 

Recomenda-se como estudos futuros na área, a construções de diferente protocolos de 

enfermagem que utilizem outras classificações.Tem-se como limitações do estudo a não 

validação deste estudo com peritos na área e ainda, clinicamente, para enquadrar-se mais 

ainda a realidade local da instituição e dos pacientes, sendo também recomendado este tipo de 

estudo. 

Como contribuição para o ambulatório de ferida do HUAP, acredita-se que a criação 

deste protocolo irá ajudar na agilidade e segurança no atendimento aos clientes portadores de 

feridas atendidos nesta unidade, diminuindo a possibilidade de erros durante a avaliação dos 

paciente.Além de fazer com que os enfermeiros que utilizem deste instrumento estejam 

seguindo as etapas do processo de enfermagem e, como consequência,empregando a 

sistematização da assistência.  

Além das contribuições acima citadas, acrescenta-se ainda a realização de mais uma 

etapa do Projeto Casadinho UFF/EEAAC, por construir um protocolo de enfermagem 

baseado em uma classificação internacionalmente reconhecida, a CIPE®. Como também, a 

integração da linha de pesquisa de dois núcleos interdepartamentais, o Grupo de Estudos de 

Sistematização da Assistência de Enfermagem (GESAE_UFF) com o Grupo de Pesquisa 

Clínica, Feridas e Biomateriais. 
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Contudo, a realização desta pesquisa permitiu-me,sobremaneira, aperfeiçoar-me 

enquanto discente-pesquisadora, por meio da aproximação com o método, o mapeamento 

cruzado, reforçou-se os benefícios da utilização da sistematização da assistência de 

enfermagem no atendimento a clientela, como também a proposição de cuidados designados 

aos pacientes portadores de lesões de pele.  
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9.0    APÊNDICES 
 
9.1  APÊNCDICE A 

 

 

FORMULÁRIO PARA COLETA DE DADOS – PARTE I - PESQUISADOR 

Identificação:  

Registro Hospitalar:                          Data de Admissão:  

Procedência:  

Sexo: (  ) Feminino                              (   ) Masculino 

Naturalidade:                                       Etnia:  

Data de Nascimento:                         IDADE:                                             Peso:  

Endereço:  

Bairro:                                                           Cidade:  

Telefone:   

Diagnóstico Médico: 

Tipo de Lesão: 

Tempo de Tratamento: 

Tipo de Produto usado na lesão: 

Renda Familiar: 

PARTE II – PESQUISADOR 

Data do registro:  

Síntese dos registros de PROBLEMAS/DIAGNOSTICOS de Enfermagem do Prontuário:  

Síntese dos registros de INTERVENÇÕES de Enfermagem do Prontuário: 

Síntese dos registros de RESULTADOS de Enfermagem do Prontuário: 
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9.2   APÊNDICE B 
 

Termos encontrados nos prontuários f % 
Lesão 20 24,69 
Úlcera venosa 17 20,99 
Deambulando com dificuldade 11 13,58 
Úlcera 10 12,34 
Edema 9 11,11 
Claudicando 5 6,17 
Deambulando com auxílio de muletas 5 6,17 
Deambulando com auxílio de bengala 4 4,94 
Mal perfurante plantar 4 4,94 
Pele adjacente descamativa 4 4,94 
Pele adjacente hiperpigmentada 4 4,94 
Queixando-se de dor 4 4,94 
Alergia a AGE 3 3,70 
Deambulando com pouca dificuldade 3 3,70 
Queixas álgicas 3 3,70 
Relata dor na lesão 3 3,70 
Área perilesional ressecada.  2 2,47 
Em cadeira de rodas 2 2,47 
PA: 150 x 100. 2 2,47 
Pele adjacente desidratada 2 2,47 
Pouco comunicativo 2 2,47 
Pouco cooperativo 2 2,47 
Pouco interativo 2 2,47 
Relata muita dor 2 2,47 
Sinal de cacifo +2/+4. 2 2,47 
Uso de cadeira de rodas 2 2,47 
Agitada   1 1,23 
Alergia a atadura de crepom 1 1,23 
Alergia a hidrogel 1 1,23 
Alergia a sulfadiazina de prata 1 1,23 
Alergia ao AGE, vaselina e óleo mineral 1 1,23 
Alergia ao carvão ativado 1 1,23 
Amputação total dos pododáctilos do pé D 1 1,23 
Andando com auxílio de muletas 1 1,23 
Ao utilizar colagenase teve reação 1 1,23 
Apresenta resistência ao uso de bandagem  1 1,23 
Ardência excessiva com o uso do hidrogel 1 1,23 
Áreas adjacentes ressecadas 1 1,23 
Áreas hiperpigmentadas ao redor da lesão 1 1,23 
Bastante ressecamento 1 1,23 
Cadeirante  1 1,23 
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Cardiopata 1 1,23 
Claudicação 1 1,23 
Com auxílio de bengala 1 1,23 
Com história de cirurgia cardíaca 1 1,23 
Com queixas álgicas em região torácica  1 1,23 
Condições higiênicas insatisfatórias 1 1,23 
Deambulação: claudicando 1 1,23 
Deambulando com auxílio de muleta por medo de queda 1 1,23 
Deambulando com certa dificuldade 1 1,23 
Deambulando com dificuldade com auxílio de muletas 1 1,23 
Deambulando com dificuldade e auxilio de bengala 1 1,23 
Deambulando com dificuldades, porém sem auxílio 1 1,23 
Deambulando com pequena dificuldade 1 1,23 
Descamativa 1 1,23 
Desorientada 1 1,23 
Dificuldade de adesão ao tratamento 1 1,23 
Dificuldade de deambular 1 1,23 
Dificuldades financeiras para a compra de materiais 1 1,23 
Diz ser hipertenso 1 1,23 
Dor 1 1,23 
Dormência em MMII 1 1,23 
Eritema e rubor em pele peri-ulceral e aumento                                                                     
da temperatura da pele à palpação 1 1,23 

Espaço entre os dedos com presença de fungo e escamação 1 1,23 
Falante e agitada 1 1,23 
Ferida 1 1,23 
Ferida cavitária  1 1,23 
Ferida circular 1 1,23 
Fumante 1 1,23 
HGT 148mgdl. 1 1,23 
HGT: 212 mg/dl  1 1,23 
HGT: 223 mg/dl. 1 1,23 
HGT: 238 mg/dl. 1 1,23 
HGT: 268 mg/dl 1 1,23 
HGT: 370 mg/dl. 1 1,23 
HGT: 489 mg/dl 1 1,23 
Hipertensa 1 1,23 
Inchaço do MID  1 1,23 
Inchada 1 1,23 
Informou não ter administrada a insulina por não ter quem a 
fizesse de manhã 1 1,23 

Inquieto 1 1,23 
Insatisfeito com a evolução lenta da lesão 1 1,23 
Interagindo com parcial incoerência 1 1,23 
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Lesão cicatrizada (leito epitelizado), porém descamativa 1 1,23 
Lesão circular  1 1,23 
Lesão circular com exposição tendinosa em variados pontos 
da lesão  1 1,23 

Lesão cirúrgica  1 1,23 
Lesão com exposição de músculo, tendão 1 1,23 
Lesão com exposição de tendão e extensor dos dedos. 1 1,23 
Lesão com regiões hiperemiadas com perda de alguns dedos 1 1,23 
Lesão contaminada 1 1,23 
Lesão de etiologia venosa 1 1,23 
Lesão diabética 1 1,23 
lesão hiperemiada 1 1,23 
Lesão infectada 1 1,23 
Lesão no coto   1 1,23 
Lesão referente a mordida de cachorro 1 1,23 
Lesão superficial 1 1,23 
Lesão ulcerativa de pododáctilos amputados 1 1,23 
Letárgico 1 1,23 
Linfedema 1 1,23 
Locomovendo-se com auxílio de cadeira de rodas 1 1,23 
Mal perfurante palmar, leito com tecido muscular  1 1,23 
Mal perfurante plantar leito com tecido muscular 1 1,23 
Manifestou vontade de desistir do tratamento 1 1,23 
Mostra-se confuso quanto ao uso e nome da medicação que 
toma 1 1,23 

Não cooperativo 1 1,23 
Não deambula, compareceu em cadeira de rodas 1 1,23 
Não fez o uso diário  das medicações para HAS e DM  1 1,23 
Não muito cooperativa 1 1,23 
Não orientado 1 1,23 
Nervosa devido a intensa dor 1 1,23 
Orientada quanto aos cuidados com a lesão, porém 
demonstrando-se pouco receptiva 

1 1,23 

PA 240 X 160 mmHg.  1 1,23 
PA: 160x110mmHg. 1 1,23 
PA: 180 x 100 mmHg 1 1,23 
PA: 200 x120 mmHg. 1 1,23 
Paciente apresentou tontura devido a não alimentação pela 
manhã 1 1,23 

Paciente chorou de dor 1 1,23 
Paciente informou não ter tomado hipoglicemiante 1 1,23 
Paciente tem resistência quanto ao tratamento 1 1,23 
Pé levemente edemaciado (+1/+4) 1 1,23 
Pele adjacente apresenta machas 1 1,23 
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Pele adjacente bastante descamativa 1 1,23 
Pele adjacente bastante ressecada e descamativa 1 1,23 
Pele adjacente com hiperpigmentação e áreas de descamação 1 1,23 
Pele adjacente descamativa e desidratada 1 1,23 
Pele adjacente descamativa, com pequenas irritações cutâneas 
em região de punho. 1 1,23 

Pele adjacente desidratada e com linfedema 1 1,23 
Pele adjacente friável, avermelhada e descamativa 1 1,23 
Pele adjacente hiperemiada com processo alérgico 1 1,23 
Pele adjacente íntegra com eczema 1 1,23 
Pele adjacente íntegra com hiperemia e calor 1 1,23 
Pele adjacente muito ressecada e descamativa 1 1,23 
Pele adjacente ressecada  1 1,23 
Pele adjacente ressecada e com descamação 1 1,23 
Pele adjacente ressecada e descamativa 1 1,23 
Pele adjacente um pouco ressecada 1 1,23 
Pele ao redor da úlcera está hiperemiada 1 1,23 
Pele ao redor descamativa, ressecada e hiperpigmentada. 1 1,23 
Pele fragilizada devido a alergia a bota de unna 1 1,23 
Pele muito ressecada 1 1,23 
Pele perilesional bastante descamativa e com tecido morto 
(escurecido) 1 1,23 

Pele perilesional com edema (+2/+4). 1 1,23 
Pele peri-ulceral hiperpigmentada e descamativa. 1 1,23 
Pele periulceral ressecada, descamativa e hiperemiada 1 1,23 
Pele ressecada e hiperpigmentada ao redor da lesão. 1 1,23 
Pensamento confuso segundo ela e referindo morte da sua 
irmã 1 1,23 
Pequena exposição óssea decorrente de sua característica 
emagrecida 1 1,23 

Pequenas áreas de contaminação, apresentando coloração 
esverdeada, com odor fétido 1 1,23 

Pequenos pontos e drenando secreção amarelo-esverdeada, de 
odor característico 1 1,23 

Pontos de tecido desvitalizado e infectado 1 1,23 
Possui alergia a carvão ativado 1 1,23 
Preocupação 1 1,23 
Preocupado 1 1,23 
Prurido em pele adjacente 1 1,23 
Queixando-se de dor intensa e contínua 1 1,23 
Queixa-se de curativo com atadura 1 1,23 
Queixa-se de dor intensa e prurido em leito 1 1,23 
Queixa-se de dor intensa em lesão, contínua e crônica 1 1,23 
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Queixa-se de dor na região da lesão relatando dificuldade 
para dormir nas ultimas 2 noites. 

1 1,23 

Queixa-se de intensa dor 1 1,23 
Queixou-se de ardência em veia basílica do MSD 1 1,23 
Queixou-se de prurido e dor em úlcera 1 1,23 
Refere cefaleia  1 1,23 
Refere dor de forte intensidade 1 1,23 
Refere dor intensa 1 1,23 
Refere dor leve ao manipular lesão 1 1,23 
Refere dor no local da ferida 1 1,23 
Refere estar em uso de antibióticos e antiinflamatórios 1 1,23 
Refere intenso prurido ao redor da lesão.  1 1,23 
Refere não ter almoçado 1 1,23 
Refere não ter se alimentado direito essa manhã 1 1,23 
Refere pouca dor na lesão 1 1,23 
Refere sentir pouca dor 1 1,23 
Refere ter apresentado prurido intenso e dor no local da                                                    
lesão após consulta e aplicação do gel de papaína a 4% 1 1,23 

Região perilesão apresentando-se ressecada e descamativa 1 1,23 
Região perilesional bastante descamativa 1 1,23 
Região perilesional descamando 1 1,23 
Região peri-lesional descamativa e hiperpigmentada 1 1,23 
Região perilesional hiperemiada 1 1,23 
Relata discreto prurido no local da lesão 1 1,23 
Relata dor 1 1,23 
Relata dor intensa 1 1,23 
Relata dor intensa com uso de hidrogel a 2% 1 1,23 
Relata dormência na região adjacente a ferida 1 1,23 
Relata ficar em pé por muito tempo e que não faz elevação 
dos MMII.  1 1,23 

Relata hiperemia em pele adjacente devido ao uso de vaselina 1 1,23 
Relata não realizar a troca de curativo desde 28/05/12 1 1,23 
Relata não ter tomado medicação anti-hipertensiva 
(hidroclorotiazida) 

1 1,23 

Relata pressão sempre elevada 1 1,23 
Relata que não usa luvas para fazer curativo em casa 1 1,23 
Relata ser alérgica a AGE em óleo. 1 1,23 
Relata ser diabético  1 1,23 
Relata ser hipertenso e diabético 1 1,23 
Relatando dor intensa e constante 1 1,23 
Relato de prurido em pele adjacente.  1 1,23 
Relatou não estar fazendo uso de nenhuma cobertura 1 1,23 
Relatou reação alérgica a vários produtos 1 1,23 
Relatou ter tomado remédio para dormir 1 1,23 
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Relatou visão turva, verificado glicemia: 46 1 1,23 
Resistência a adesão as orientações quanto aos cuidados com 
a ferida e com as comorbidades 

1 1,23 

Resistência a colocação da bota de unna 1 1,23 
Resistência em aceitar orientações 1 1,23 
Ressecamento perilesional com crosta e descamativo 1 1,23 
Se mostrou desacreditado com o tratamento, não querendo 
mais cuidar-se 1 1,23 

Tabagista 1 1,23 
Tecido adjacente avermelhado 1 1,23 
Tecido adjacente descamativo 1 1,23 
Tecido adjacente hiperpigmentado 1 1,23 
Tecido ao redor ressecado e pouco descamativa 1 1,23 
Tecido descamativo 1 1,23 
Tecido perilesional descamativo, com pouca crosta e 
levemente hiperemiado 1 1,23 

Tecidos adjacentes ressecados 1 1,23 
Tromboflebite  1 1,23 
Úlcera arterial com bordas hiperemiadas 1 1,23 
Úlcera com tecido hiperpigmentado 1 1,23 
Úlcera devido mordida de cachorro 1 1,23 
Úlcera diabética 1 1,23 
Úlcera neuropática 1 1,23 
Úlcera superficial  1 1,23 
Úlcera vascular  1 1,23 
Úlcera venosa com bordas descamativas 1 1,23 
Úlcera venosa com pontos hiperpigmentados 1 1,23 
Úlcera venosa crônica  1 1,23 
Úlcera venosa de áreas receptoras de enxerto   1 1,23 
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10.    ANEXO 
 
     10.1   ANEXO A 
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