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Nunca pare de sonhar 

 

Ontem um menino  

Que brincava me falou 

Hoje é a semente do amanhã 

 

Para não ter medo 

Que este tempo vai passar 

Não se desespere, nem pare de sonhar 

 

Nunca se entregue 

Nasça sempre com as manhãs 

Deixe a luz do sol brilhar no céu do seu 

olhar 

 

Fé na vida, fé no homem, fé no que virá 

Nós podemos tudo, nós podemos mais 

Vamos lá fazer o que será 

 

Ontem um menino 

Que brincava me falou 

Hoje é a semente do amanhã 

 

Para não ter medo 

Que este tempo vai passar 

Não se desespere, nem pare de sonhar 

 

Nunca se entregue 

Nasça sempre com as manhãs 

Deixe a luz do sol brilhar no céu do seu 

olhar 

 

Fé na vida, fé no homem, fé no que virá 

Nós podemos tudo, nós podemos mais 

Vamos lá fazer o que será. 

(Gonzaguinha) 
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RESUMO:  

Problema: Registros de enfermagem com sistemas de linguagens padronizadas (SLP) 

favorecem a documentação de enfermagem, a continuidade do cuidado e o crescimento do 

conhecimento científico. No entanto, o ensino-aprendizagem dos registros de enfermagem 

necessário para viabilizar o processo de implantação em instituições que ainda não utilizam 

SLP continua sendo um obstáculo para profissionais da educação permanente. Objetivos: 

Este estudo teve como objetivo geral criar um grupo de estudos para o ensino-

aprendizagem de registros de enfermagem (GERE) em um hospital universitário no 

município de Niterói/RJ. Especificamente realizou uma revisão integrativa sobre as 

estratégias educativas utilizadas para o ensino-aprendizagem dos sistemas de linguagens 

padronizadas por enfermeiros; construiu um instrumento para aplicação do processo de 

enfermagem direcionado a unidades de clínica médica; implementou o grupo de estudos 

para o ensino-aprendizagem de registros de enfermagem (GERE) com enfermeiros da 

unidade de clínica médica; e avaliou a qualidade dos registros de enfermagem de 

prontuários de pacientes internados nos setores de clínica médica antes e após a 

implementação do GERE. Métodos: estudo descritivo composto por três fases. Na 

primeira fase foi realizada uma revisão integrativa. Na segunda fase foi formado um 

comitê de peritos para a elaboração do instrumento para aplicação do processo de 

enfermagem em setores de clínica médica. Na terceira fase foi realizado um estudo quase-

experimental para avaliar a qualidade dos registros de enfermagem antes e após a 

implementação do GERE no período de dezembro de 2015 a janeiro de 2016. A qualidade 

dos 14 prontuários foi avaliada por meio do Quality of Diagnoses, Interventions and 

Outcomes (Q-DIO), questionário previamente validado para uso no Brasil. Resultados: Na 

revisão integrativa foram selecionados 12 estudos, com identificação dos sistemas de 

linguagem padronizadas NANDA-I-NIC-NOC, Omaha System, PNDS e CIPE. As 

metodologias educativas empregadas nos estudos foram: grupos de estudos, workshops, 

aulas teóricas e práticas, utilização de estudos de caso e metodologia tradicional.   Foram 

construídos 03 instrumentos que dão suporte para a realização do processo de enfermagem 

em setores de clínica médica pautado nos sistemas de linguagem padronizadas NNN. Na 

avaliação antes da implementação do GERE a média da soma do escore do Q-DIO foi 

9,25±4,71. Após a implementação do GERE a média da soma do escore do Q-DIO foi 

18,3±10,0. Conclusão: O presente estudo evidenciou que a implementação do GERE 



contribuiu para o aumento do escore da qualidade de registro através do Q-DIO, 

manifestando a necessidade da continuidade deste grupo na instituição.  

. 

 

Descritores: Processos de Enfermagem; Registros de Enfermagem; Diagnósticos de 

Enfermagem; Educação Continuada em Enfermagem; Ensino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

Problem: Nursing records with Standardized Nursing Language (SNL) ease nursing data, 

the ongoing care and the scientific knowledge growth. However, the teaching-learning of 

the nursing records needed to enable the implementation process at institutions that haven’t 

been using the SLS yet, is still an obstacle for continuing education professionals. Goals: 

This study had its general aim in creating a study group for the nursing records teaching-

learning (NRSG) at a College Hospital in Niteroi/RJ. Specifically held an integrative 

revision on educational strategies for the standardized language systems teaching-learning 

established by nurses; built up a tool for the nursing process application directed to 

Medical Clinics; implemented a study group for the nursing record teaching-learning with 

nurses from the Medical Clinic and evaluated the quality of medical records of the 

hospitalized patients in the Medical Clinic sections before and after the NRSG 

implementation. Methods: Descriptive study formed by three phases. In the first phase an 

integrative revision was held. In the second phase a committee of experts was put together 

to elaborate a tool for the nursing process application in Medical Clinic sections. In the 

third phase a quasi-experimental study was held to evaluate nursing records quality before 

and after NRSG implementation from Dec/15 to Jan/16. The 14 medical records were 

evaluated under the Quality of Diagnoses, Interventions and Outcomes (Q-DIO), 

questionnaire previously validated to be performed in Brazil. Results: In the integrative 

review 12 studies were selected with the standardized nursing language identification 

NANDA-I-NIC-NOC, Omaha System, PNDS and CIPE. The educational methodologies 

applied in these studies were: Study groups, workshops, theoretical and practical lectures, 

case studies and traditional methodology. There were built three tools to support the 

nursing process implementation in the Medical clinic sections based on standardized 

language systems NNN. In the evaluation before NRSG implementation the average Q-

DIO score was 9,25+4,71. After NRSG implementation the average Q-DIO score was 

18,3+10,0. Conclusion: The current study showed us that the NRSG implementation has 

contributed with the recording quality score through Q-DIO, implying the necessity to 

continue the group at the institution. 

 

Keywords: Nursing Process; Nursing Records; Nursing Diagnosis; Education, Nursing, 

Continuing; Teaching 



 

 

 

 

SUMÁRIO 

I. INTRODUÇÃO ............................................................................................................................... 19 

1. QUESTÃO DE PESQUISA .............................................................................................. 21 

2. OBJETIVOS ...................................................................................................................... 21 

2.1 Geral: ............................................................................................................................. 21 

2.2 Específicos: .................................................................................................................... 21 

II. REVISÃO DE LITERATURA ....................................................................................................... 22 

1. EVOLUÇÃO HISTÓRICA DO PROCESSO DE ENFERMAGEM ........................... 22 

2. SISTEMAS DE LINGUAGEM PADRONIZADA ......................................................... 23 

2.1 Classificação dos diagnósticos de enfermagem NANDA-I ............................................ 24 

2.2 Intervenções de enfermagem da NIC ............................................................................. 25 

2.3 Resultados de enfermagem da NOC ............................................................................... 25 

3. QUALITY OF DIAGNOSIS, INTERVENTIONS AND OUTCOMES (Q-DIO) ....... 25 

4. METODOLOGIA DA PROBLEMATIZAÇÃO ............................................................ 27 

III. MÉTODOS ...................................................................................................................................... 30 

DESENHO DO ESTUDO: ............................................................................................................ 30 

 PRIMEIRA FASE: REVISÃO INTEGRATIVA ........................................................... 30 1.

 SEGUNDA FASE: INSTRUMENTOS PARA APLICAÇÃO DO REGISTRO DE 2.

ENFERMAGEM (APÊNDICES J, L E M) ................................................................................. 31 

 ESTUDO QUASE-EXPERIMENTAL COM O GRUPO DE ESTUDOS DE 3.

REGISTROS DE ENFERMAGEM (GERE): ............................................................................. 31 

3.1 Participantes e cenário: ................................................................................................. 31 

3.2 Planejamento do GERE – Elaboração dos POPS: ........................................................ 33 

3.3 Intervenções ................................................................................................................... 33 

3.4 Coleta de dados e logística ............................................................................................ 34 

3.5 Cronograma do treinamento .......................................................................................... 36 

3.6 Material didático............................................................................................................ 36 

3.7 Temas ............................................................................................................................. 36 

3.8 Tamanho da Amostra ..................................................................................................... 37 

3.9 Análise Estatística .......................................................................................................... 37 

 ASPECTOS ÉTICOS ........................................................................................................ 37 4.

IV. RESULTADOS ................................................................................................................................ 38 



1. ESTRATÉGIAS EDUCATIVAS UTILIZADAS PARA O ENSINO-APRENDIZAGEM DOS 

SISTEMAS DE LINGUAGENS PADRONIZADAS POR ENFERMEIROS .......................................... 38 

2. INSTRUMENTOS DESENVOLVIDOS PARA DAR SUPORTE AO USO DO SISTEMA DE 

LINGUAGEM PADRONIZADA ................................................................................................................. 47 

2.1 Histórico de Enfermagem (APENDICE J) ..................................................................... 48 

2.2 Resultados de Enfermagem (APÊNDICE L) .................................................................. 48 

2.3 Intervenções de Enfermagem (APENDICE M) .............................................................. 49 

3. CONSOLIDAÇÃO DO GRUPO DE ESTUDOS DE REGISTROS DE ENFERMAGEM ...... 49 

3.1 Primeira etapa – Observação da realidade ................................................................... 50 

3.2 Segunda etapa – pontos-chave ....................................................................................... 51 

3.3 Terceira etapa: Teorização ............................................................................................ 52 

3.4 Quarta etapa: Hipóteses de solução .............................................................................. 53 

3.5 Quinta etapa: Aplicação à realidade ............................................................................. 54 

4. AVALIAÇÃO DOS REGISTROS DE ENFERMAGEM ............................................................ 54 

4.1 Antes da implantação do GERE ..................................................................................... 54 

4.2 Após a implantação do GERE ........................................................................................ 55 

V. DISCUSSÃO .................................................................................................................................... 57 

VI. CONCLUSÃO ................................................................................................................................. 61 

VII. REFERÊNCIAS .............................................................................................................................. 62 

APÊNDICE A. TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO ................................... 73 

APÊNDICE B. PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 1 ........................................................ 75 

APÊNDICE C. PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 2 ........................................................ 77 

APÊNDICE D. PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 3 ........................................................ 79 

APÊNDICE E. CARTA-CONVITE AOS ENFERMEIROS PARA PARTICIPAÇÃO NO GERE .... 81 

APÊNDICE F. PLANO DE AULA – 1º DIA ............................................................................................ 82 

APÊNDICE G. PLANO DE AULA 2º DIA ............................................................................................... 83 

APÊNDICE H. FORMULÁRIO DE CARACTERIZAÇÃO DOS PARTICIPANTES DO ESTUDO 84 

APÊNDICE I. BIBLIOGRAFIA DISPONIBILIZADA NA ETAPA DE TEORIZAÇÃO .................. 85 

APÊNDICE J. HISTÓRICO DE ENFERMAGEM ................................................................................. 86 

APÊNDICE K. DIAGNÓSTICOS DE ENFERMAGEM ......................................................................... 89 

APÊNDICE L. RESULTADOS DE ENFERMAGEM ............................................................................. 95 



APÊNDICE M. INTERVENÇÕES DE ENFERMAGEM ........................................................................ 98 

ANEXO.A QUALITY OF DIAGNOSES, INTERVENTIONS AND OUTCOMES (Q-DIO) ....... 99 

ANEXO.B RESPOSTA DO COMITÊ DE ÉTICA E PESQUISA HUAP .................................... 101 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTA DE APÊNDICES E ANEXOS 

 

APÊNDICES 

 

APÊNDICE A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO.............69 

APÊNDICE B – PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO (POP) 1.....................70 

APÊNDICE C – PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO (POP) 2.....................71 

APÊNDICE D – PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO (POP) 3.....................72 

APÊNDICE E – CARTA-CONVITE.................................................................................73 

APÊNDICE F – PLANO DE AULA 1º DIA.....................................................................74 

APÊNDICE G – PLANO DE AULA 2º DIA.....................................................................75 

APÊNDICE H –FORMULÁRIO DE CARACTERIZAÇÃO DOS PARTICIPANTES DO 

ESTUDO....................................................................................................................76 

APÊNDICE I –BIBLIOGRAFIA DISPONIBILIZADA NA FASE DE 

TEORIZAÇÃO............................................................................................................77 

APÊNDICE J – HISTÓRICO DE ENFERMAGEM......................................................78 

APÊNDICE K – DIAGNÓSTICOS DE ENFERMAGEM..............................................81 

APÊNDICE L – RESULTADOS DE ENFERMAGEM..................................................85 

APÊNDICE M – INTERVENÇÕES DE ENFERMAGEM.............................................88 

 

 

ANEXOS 

 

ANEXO A – Quality of Diagnoses, Interventions and Outcomes (Q-DIO)………...…….89 

ANEXO B – Resposta do Comitê de Ética e Pesquisa HUAP............................................90 

 

 

 

 

 

 

 



LISTA DE SIGLAS 

 

ANA American Nurses Association 

CC/RPA Centro Cirúrgico/ Recuperação Pós-Anestésica 

CCC/HHCC Clinical Care Classification/ Formerly Home Health Care 

CINAHL Cumulative Index to Nursing & Alliked Health Literature 

CIPE Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem 

CNS Conselho Nacional de Saúde 

COFEN Conselho Federal de Enfermagem 

DE Diagnóstico de Enfermagem 

ECR Ensaio Clínico Randomizado 

EPS Educação Permanente em Saúde 

EUA Estados Unidos da América 

GERE Grupo de Estudos de Registros de Enfermagem 

HUAP Hospital Universitário Antônio Pedro 

LILACS Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde 

LOINC Logical Observation Identifiers Names and Codes 

MEDLINE Literatura Internacional em Ciências da Saúde 

NANDA-I NANDA-International 

NIC Nurse Interventions Classification 

NMDS Nursing Minimum Data Set 

NMMDS Nursing Management Minimum Data Set 

NNN NANDA-I-NIC-NOC 

NOC Nurse Outcomes Classification 

OASIS Conjunto de Informações sobre Resultado e Avaliação 

PA Pressão Arterial 

PE Processo de Enfermagem 

PEP Prontuário Eletrônico do Paciente 

PNDS Perioperative Nursing Data Set 

PNEPS Política Nacional de Educação Permanente em Saúde 

POP Procedimento Operacional Padrão 

Q-DIO Quality of Diagnoses, Interventions and Outcomes 



RAP Protocolo de Avaliação Residente 

RJ Rio de Janeiro 

SAE Sistematização da Assistência de Enfermagem 

SLP Sistema de Linguagem Padronizada 

SPSS Statistical Package for Social Sciences 

TAx Temperatura Axilar 

TCLE Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

TOT/TQT Tubo oro-traqueal/ traqueostomia 

VAS Vias aéreas superiores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

(Tabelas, Quadros, Figuras) 

 

Figura 1: Arco de Maguerez, proposto por Bordenave e Pereira ........................................ 28 

Figura 2: Fluxograma da realização do treinamento realizado com enfermeiros................ 34 

Figura 3: Fluxograma explicativo da seleção dos artigos segundo as estratégias educativas 

utilizadas no treinamento de enfermeiros sobre sistemas de linguagens padronizadas. 

Niterói, 2015. ....................................................................................................................... 40 

 

Quadro 1: Sintaxe das buscas nas bases de dados. Niterói 2015. ........................................ 39 

Quadro 2: Síntese dos estudos incluídos na revisão. Niterói, 2015. .................................... 41 

Quadro 3: Temas abordados pelos estudos incluídos na revisão. Niterói, 2015. ................ 45 

 

Tabela 1: Conceitos de taxonomia, domínio, classe e eixo ................................................. 24 

Tabela 2: Análise da qualidade de registros de enfermagem pelo uso do instrumento Q-

DIO no momento pré-intervenção (n=13). Niterói, 2016. ................................................... 55 

Tabela 3: Análise da qualidade de registros de enfermagem pelo uso do instrumento Q-

DIO no momento pós-intervenção (n=13). Niterói, 2016. .................................................. 56 

Tabela 4: Comparação da qualidade de registros de enfermagem pelo uso do instrumento 

Q-DIO nos momentos pré e pós-intervenção (n=13). Niterói, 2016. .................................. 56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 

 

I. INTRODUÇÃO 

A utilização de instrumental conceitual e técnico para organizar, de forma racional, 

as ações de enfermagem contribuem para alcançar os objetivos da assistência
1
. Desta 

forma, a Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) é utilizada para organizar o 

trabalho de enfermagem na assistência ao paciente, seja de forma direta ou indireta.
2 

Desde a década de 60, o planejamento da assistência de enfermagem, tem sido uma 

preocupação de pesquisadores da Enfermagem. Nos dias atuais, o Processo de 

Enfermagem (PE) é uma imposição legal
 3.

 É importante mencionar que a política de 

documentação clínica é definida pela Resolução COFEN nº 429/2012 que estabelece, além 

do registro da avaliação do paciente no prontuário, o registro dos diagnósticos, 

intervenções e resultados de enfermagem
 4

.
 
Para isso, o Sistema de Linguagem Padronizada 

(SLP), tem sido descrito na literatura como uma alternativa para garantir uma 

documentação de qualidade, comunicação entre profissionais e facilitar a informação em 

prontuários eletrônicos de enfermagem (PEP)
5,6 

Resultados de pesquisas mostram que documentação estruturada melhora a 

completude da documentação de enfermagem, favorece a continuidade do cuidado e 

otimiza tempo
5.
 Porém, esse tema ainda carece de estudos que evidenciem a melhora da 

qualidade dos registros de enfermagem. 

Entretanto, o uso de SLP necessita do desenvolvimento e aprimoramento de 

pensamento crítico. Este envolve reconhecer que há um problema, analisar as informações, 

sobre o problema, avaliar as informações e tirar conclusões. São habilidades de 

pensamento crítico: interpretação, análise, inferência, avaliação, explicação e auto 

regulação. Pensar criticamente é o centro da competência profissional de enfermagem. A 

capacidade de pensar criticamente, melhorar a prática clínica e diminuir os erros em 

julgamentos clínicos é o objetivo da prática de enfermagem
7
.
 

A realização do processo de enfermagem requer que o enfermeiro utilize as 

competências do pensamento crítico
7.

 Para o desenvolvimento deste pensamento crítico no 

cotidiano de enfermeiros da prática profissional torna-se necessário o treinamento dos 

mesmos, que é, em grande parte, executado pela Educação Permanente em Saúde (EPS). 

A EPS foi proposta, inicialmente, na década de 1980 pela Organização Pan-

Americana de Saúde (OPAS)
8
. Foi instituída no Brasil como política pública em 2003, na 
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Política Nacional (PNEPS) e é definida como aprendizagem no trabalho, em que o 

aprender e o ensinar são incorporados ao cotidiano das organizações e ao processo de 

trabalho e propõe que os processos de educação dos trabalhadores da saúde se façam a 

partir da problematização da própria prática
9
.  

Para a realização da Educação Permanente em Saúde é importante a escolha de uma 

metodologia de ensino-aprendizagem adequada aos enfermeiros, incorporando a prática 

cotidiana, uma vez que a realização do treinamento, por si, pode não atingir os objetivos 

esperados pela equipe
10

. Dessa forma, a metodologia da problematização como 

metodologia de ensino é defendida pela PNEPS. Ainda segundo esta política, as 

possibilidades não se esgotam aí, mas servem para nortear o processo de transformação da 

prática. 

Assim, a EPS pode auxiliar no desenvolvimento de pensamento crítico para a 

elaboração de registros de enfermagem com linguagem padronizada, pois apesar da 

importância da documentação para a comunicação das informações entre profissionais e 

segurança de pacientes algumas instituições têm dificuldade na implantação de SLP no 

cotidiano. 

A motivação para a realização deste estudo está na vivência da pesquisadora 

enquanto enfermeira de um hospital universitário do município de Niterói que apesar de 

utilizar o PE, ainda não consegue implementar SLP no seu dia a dia, apesar de muitas 

iniciativas para a sua utilização, tais  como, cursos de capacitação, com espaço de três anos 

entre eles. É possível enumerar alguns pontos que prejudicaram a realização destes cursos, 

como baixa adesão/participação dos enfermeiros, falta de seguimento do curso e 

sobrecarga de trabalho dos profissionais envolvidos. 

Este estudo propõe a criação de um Grupo de Estudos de Registros de Enfermagem 

(GERE) que tem como objetivo unir o ensino e a aprendizagem ao processo de trabalho 

dos enfermeiros a partir da problematização da própria prática. Espera-se contribuir para o 

uso do SLP e, consequentemente, para o desenvolvimento do pensamento crítico de 

enfermeiros através da utilização da EP, trazendo benefícios ao hospital universitário. 

Além disso, poderá contribuir para o ensino de residentes e graduandos de enfermagem 

pois estes terão acesso ao processo de enfermagem pautado em discussões clínicas e 

problematização da prática. 
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1. QUESTÃO DE PESQUISA 

Qual o efeito do GERE sobre a qualidade dos registros de enfermeiros após a sua  

implementação para o treinamento sobre registros de enfermagem com SLP? 

 

2. OBJETIVOS 

2.1 Geral: 

- Descrever o processo de criação de um grupo de estudos para o ensino-

aprendizagem de registros de enfermagem (GERE) em um hospital universitário no 

município de Niterói/RJ. 

 

2.2 Específicos: 

- Construir um instrumento para aplicação do processo de enfermagem direcionado 

a unidades de clínica médica;  

- Avaliar a qualidade dos registros de enfermagem de prontuários de pacientes 

internados nos setores de clínica médica antes e após a implementação do GERE, e;  

- Implementar o grupo de estudos para o ensino-aprendizagem de registros de 

enfermagem (GERE) com enfermeiros da unidade de clínica médica. 
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II. REVISÃO DE LITERATURA 

1. EVOLUÇÃO HISTÓRICA DO PROCESSO DE ENFERMAGEM 

O Processo de Enfermagem é definido como um processo de pensamento crítico 

utilizado para aplicar as melhores evidências disponíveis para cuidar e promover a saúde 

dos indivíduos em resposta à saúde e à doença
7
. Pode ser considerado como a essência da 

prática da enfermagem
11

. De acordo com sua evolução histórica, podem ser identificadas 

três gerações do processo de enfermagem. 

A necessidade de cuidado e os processos de solução de problemas dos pacientes 

relacionados a determinadas condições fisiopatológicas e médicas caracterizaram a 

primeira geração do processo de enfermagem, compreendida entre as décadas de 1950 e 

1960. Esta geração foi influenciada por conceitos e teorias de enfermagem. Na década de 

1960, Faye Adbellah formulou os 21 problemas-focos do cuidado de enfermagem, este era 

um método orientado por identificação e solução de problemas, com base na coleta de 

dados, seguido da avaliação. Nessa década, Virginia Henderson estabeleceu as 14 áreas das 

necessidades humanas básicas. Em 1965, Faye McCain desenvolveu um instrumento de 

coleta de dados em 13 áreas funcionais. Em 1967, Helen Yura e Mary B. Walsh 

desenvolveram o Processo de Enfermagem composto por quatro fases: investigação, 

planejamento, implementação e avaliação
11, 12

.  

A segunda geração do processo de enfermagem determina novas necessidades no 

ensino e na prática assistencial, em especial a de entender como o julgamento clínico se 

processa e aumentar a habilidade profissional no raciocínio diagnóstico
11

. Dessa forma, a 

ênfase na identificação e solução de problemas é substituída pelo destaque do raciocínio 

diagnóstico e pensamento crítico. Ela ocorreu entre as décadas de 1970 e 1980
11

. Em 1973, 

foi realizada a primeira conferência (First Task Force to Name and Classify Nursing 

Diagnosis), em St Louis
13

, organizada por duas enfermeiras americanas, Mary Ann Lavin e 

Kristine Gebbie, elas convidaram 100 enfermeiras americanas e canadenses para participar 

do evento.
12 

 Foram objetivos desse evento desenvolver e classificar os problemas de saúde 

com o domínio de enfermagem. Este encontro foi guiado pela necessidade de aumentar a 

visibilidade dos cuidados de enfermagem, identificar os nomes para arquivos de 

computador para registrar e organizar as informações de enfermagem, atribuir custos ao 

cuidado de enfermagem e ligar julgamentos e decisões a ações e resultado
13

. Durante este 
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evento, foram identificados e definidos 80 diagnósticos de enfermagem. Até este momento, 

a etapa diagnóstica não estava incluída no Processo de Enfermagem (PE) 
11

. Desde 1950, 

Louise McManus mencionava a função da enfermeira de identificar ou diagnosticar 

problemas. A partir daí o diagnóstico passa a fazer parte do PE. A coleta de dados se dá em 

dois níveis: parâmetros de avaliação (sinais/sintomas) e etiologia/causa ou fator de risco 

não relacionado a uma condição.
11

  

Na década de 1990, uma nova geração emerge, fruto do desenvolvimento de novos 

sistemas de classificação da prática profissional
12

 e da tendência dos serviços de saúde em 

avaliar os resultados que sejam oriundos da assistência de enfermagem, por meio de metas 

traçadas após a identificação dos diagnósticos de enfermagem e da avaliação da eficácia da 

intervenção realizada
11

. 

 

2. SISTEMAS DE LINGUAGEM PADRONIZADA 

O uso do Sistema de Linguagem Padronizada apresenta como benefícios: melhor 

comunicação entre enfermeiros e outros profissionais de saúde, aumento da visibilidade 

das intervenções de enfermagem, melhora do cuidado, aumentar a coleta de dados para 

avaliar os resultados dos cuidados de enfermagem, aumentar a aderência aos padrões de 

cuidado, facilitar a avaliação da competência ou habilidade de enfermagem
14

, possibilitar 

autonomia e controle da prática profissional de enfermagem para crescer como profissão e 

ciência
13

, permite apontar as decisões clínicas relacionadas a qualidade e segurança dos 

cuidados ao paciente
5, 13

, além de revelar, no campo da administração em enfermagem, 

informações necessárias para a avaliação  de resultados, análise de custos e de    

efetividade
5
.  

Atualmente, doze terminologias de enfermagem são reconhecidas pela Associação 

Americana de Enfermagem (ANA): NANDA-I, NIC, NOC, CIPE, Omaha System, 

CCC/HHCC, PNDS, NMMDS, SNOMED CT, NMDS, ABC Codes e LOINC
15

. As 

terminologias NANDA-I, NIC e NOC são utilizadas em conjunto, já que elas são 

complementares (diagnóstico de enfermagem, intervenções de enfermagem e resultados, 

respectivamente). As terminologias CIPE, Omaha, CCC, PNDS incluem diagnósticos, 

intervenções e resultados. SNOMED CT permite o uso de várias terminologias em formato 

padronizado para registro eletrônico
16

.  
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2.1 Classificação dos diagnósticos de enfermagem NANDA-I 

Antes da introdução às taxonomias de enfermagem precisamente, faz-se indispensável 

clarificar alguns conceitos que integram este tema. Na tabela 1, são apresentados os 

conceitos de taxonomia, domínio, classe e eixo.  

 

Tabela 1: Conceitos de taxonomia, domínio, classe e eixo 

Taxonomia É o arranjo sistemático de fenômenos relacionados, tanto em grupos 

como em classes, com base nas características que possuem em 

comum. 

Domínio Esfera de conhecimento, influência ou questionamento. 

Classe Grupo, conjunto ou tipo que compartilha atributos comuns. 

Eixo Dimensão da resposta humana que é considerada no processo 

diagnóstico. 

Fonte: Merriam-Webster
*
 (2009, apud Herdman

 17
) 

 

A classificação NANDA-I utiliza uma estrutura taxonômica que atualmente inclui 

13 domínios, 47 classes e 234 diagnósticos de enfermagem (DE) aprovados. Os DE são 

organizados dentro dessa estrutura, com base nas definições do DE, nos domínios e nas 

classes NANDA-I
18

. 

A NANDA-I é a taxonomia de diagnósticos de enfermagem mais antiga e estudada. 

Ela foi elaborada com os objetivos de: dar nome ao conhecimento de enfermagem, 

fornecer suporte à decisão com raciocínio clínico, melhorar a comunicação por meio da 

padronização dos termos e promover cuidados que sejam seguros e de alta qualidade para o 

paciente.
 (17)

 

A organização era conhecida como North American Nursing Diagnosis Association 

(NANDA). Porém, em 2002, tornou-se NANDA International (NANDA-I), mantendo o 

nome NANDA, já bem estabelecido. Dessa forma, não é mais uma abreviatura
17

.  

Os diagnósticos de enfermagem são interpretações científicas dos dados levantados, 

usados para orientar o planejamento de enfermagem, a implementação e a avaliação
12

. É 

                                                 

*
 Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary. 11th ed. Springfield, MA: Merriam-Webster; 2009. 
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um julgamento clínico sobre as respostas de um indivíduo, família ou comunidade a 

problemas de saúde/processos de vida reais ou potenciais. Um diagnóstico de enfermagem 

constitui a base para a escolha de intervenções de enfermagem para o alcance de resultados 

que são responsabilidade do enfermeiro
19

. 

 

2.2 Intervenções de enfermagem da NIC 

Uma intervenção de enfermagem pode ser definida como qualquer tratamento 

baseado no julgamento e no conhecimento clínico que um enfermeiro realiza para melhorar 

os resultados do paciente
20

. 

A equipe da NIC (Nursing Interventions Classification) foi fundada em 1987. A 

primeira publicação da NIC ocorreu em 1992.
20

 A atual estrutura da taxonomia da NIC 

apresenta três níveis: sete domínios, trinta classes e 542 intervenções.
20

 

Pode ser utilizada em conjunto com os diagnósticos NANDA-I e resultados da 

Classificação de Resultados de Enfermagem (NOC), a problemas no Sistema de Omaha, 

aos Protocolos de Avaliação Residente (RAP), Conjunto de Informações sobre Resultados 

e Avaliação (OASIS); é obrigatório em caso de pacientes cobertos pelo sistema de saúde 

americano que recebe cuidado domiciliar especializado
20

. 

 

2.3 Resultados de enfermagem da NOC 

A Classificação de Resultados de Enfermagem (NOC) foi publicada pela primeira 

vez em 1997. Surgiu pela necessidade de uma terceira avaliação, a de resultados, para 

completar a documentação clínica de enfermagem
21

. 

Os resultados auxiliam na avaliação da efetividade de uma intervenção de 

enfermagem realizada, permitindo a melhora da qualidade do cuidado ao cliente 
7
. 

 

3. QUALITY OF DIAGNOSIS, INTERVENTIONS AND OUTCOMES (Q-DIO) 

 

É necessário que o registro realizado pelo enfermeiro e pela equipe de enfermagem seja 

realizado de maneira plena, compreendido e valorizado pela equipe multiprofissional
22

. O 

registro no prontuário do paciente contém informações importantes sobre seu estado de 
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saúde, intercorrências durante a internação, eventos adversos gerados por medicamentos, 

terapia ou qualquer outro tipo de procedimento, enfim, uma diversidade de informações 

que podem ser fornecidas quando redigidas de maneira clara, inteligível
23

. Estas 

informações podem ser utilizadas no ensino, pesquisa, auditoria e para questões 

legais/éticas
7, 24

. 

 No Brasil, a Sistematização da Assistência de Enfermagem e a implementação do 

Processo de Enfermagem estão regidas na lei 7.498 de 1986
25

 e complementadas na 

Resolução COFEN 358 de 2009
26

, respectivamente, e na Resolução COFEN 429/2012, que 

dispõe sobre o registro de enfermagem no prontuário do paciente e em outros documentos 

próprios da enfermagem qualquer que seja o meio de suporte, tradicional (papel) ou 

eletrônico
4
. 

Não há norma internacionalmente aceita como padrão-ouro para avaliação de registros 

de enfermagem, por isso foi desenvolvido um instrumento denominado Quality of 

Diagnosis, Interventions and Outcomes (Q-DIO) com a finalidade de avaliar questões 

relacionadas à qualidade dos registros de enfermagem. Foi desenvolvido em 2007 por 

pesquisadores da Suiça, Holanda e Estados Unidos. Incialmente foi publicado na língua 

inglesa, validado somente na Suiça
27

. Posteriormente, foi traduzido e validado nos Estados 

Unidos e no Brasil
24

.  

O Q-DIO é um instrumento que mensura a qualidade dos registros de enfermagem com 

linguagem padronizada ou não, utilizando prontuário eletrônico ou manual. Assim sendo, 

pode ser usado na avaliação de registros de enfermagem, definir metas, avaliar o impacto 

da implementação de programas educacionais (treinamentos), como sistema de auditoria 

para a qualidade dos registros de enfermagem
 27, 28

. Acredita-se que esse instrumento possa 

auxiliar na construção e evolução do conhecimento de enfermagem nessa área, 

relacionando-se diretamente com a prática clínica
 24

. 

Este instrumento apresenta-se como uma escala tipo Likert composta por 29 

questões, subdivididos em quatro domínios:  

 Diagnósticos de enfermagem como processo (11 itens): onde são avaliadas a 

anamnese, o histórico de enfermagem, a coleta de dados e a evolução de admissão; 

 Diagnósticos de enfermagem como produto (8 itens): evoluções; 

 Intervenções de enfermagem (3 itens): prescrições de enfermagem; 

 Resultados de enfermagem (7 itens): evoluções de enfermagem. 
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Na versão traduzida e validada, todos os itens são avaliados com uma escala de três 

pontos, variando de 0 a 2, correspondendo 0 a “não documentado”, 1 a “parcialmente 

documentado” e 2 a “documentação completa”
24

. 

Pode ser utilizado para registros sem linguagem padronizada, nesse caso poderá ser 

avaliado com o formato problema/etiologia/sinais e sintomas (PES). Esse formato pode ser 

equiparado aos diagnósticos NANDA-I, onde a definição do diagnóstico corresponde ao 

problema; os fatores relacionados, à etiologia; e as características definidoras, aos sinais e 

sintomas
 22, 24

. 

 

4. METODOLOGIA DA PROBLEMATIZAÇÃO 

O ensino na saúde utiliza, há muito tempo, o modelo tradicional, tendo o instrutor 

como o centro do processo e o aluno, uma posição passiva, de espectador. Entretanto, as 

demandas oriundas da sociedade pedem profissionais reflexivos, questionadores, 

obrigando a repensar o modelo de ensino-aprendizagem empregado.  

Dessa forma, a metodologia da problematização pode favorecer a formação de 

profissionais questionadores, reflexivos, capazes de atuar em equipe. 

Trata-se de uma metodologia que enfatiza a reflexão e o questionamento. Ela 

enfatiza a importância de construir o próprio conhecimento a partir de conhecimentos 

prévios e da realidade 
29

.  

De acordo com Berbel
30

, a Metodologia da Problematização é baseada no Arco de 

Marguerez (Figura 1), cuja origem parte da realidade e a ela retorna, “visando transformá-

la em algum grau”. Ainda segundo essa autora, essa metodologia tem uma orientação geral 

caminhando por etapas distintas e encadeadas a partir de um problema detectado na 

realidade, preparando o ser humano a tomar consciência de seu mundo e atuar na 

transformação da sociedade, sempre para melhor. 

  A Metodologia da Problematização é dividida nas seguintes etapas: 

Na primeira etapa, a observação da realidade, os sujeitos são orientados pelo 

instrutor a olhar atentamente e registrar sistematicamente o que perceberem sobre a parcela 

da realidade em que aquele tema está sendo vivido ou acontecendo, podendo para isso ser 

dirigidos por questões gerais que ajudem a focalizar e não fugir do tema
30

. 
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Essa observação conduz à identificação das dificuldades e divergências que se 

converterão em problemas. As discussões entre os componentes do grupo e o instrutor 

subsidiarão a formulação do problema, que será a referência para as outras etapas do 

estudo
30

.  

 

Figura 1: Arco de Maguerez, proposto por Bordenave e Pereira
*
 (apud Berbel 

31
) 

 

 

Concluída esta etapa, com o problema formulado, iniciará a segunda etapa, os 

Pontos-chaves, onde os sujeitos são conduzidos a refletir sobre as possíveis causas da 

existência do problema. Será possível perceber que esses problemas são geralmente 

multideterminados
30

. As questões que podem auxiliar nesta etapa são: 

 Por que será que esse problema existe? 

 Quais são os possíveis determinantes maiores desse problema? 

Essa complexidade direciona para um estudo mais criterioso e abrangente do 

problema, em busca de solução. A partir dessa reflexão, os sujeitos são estimulados a uma 

nova síntese: a elaboração dos pontos essenciais que deverão ser estudados sobre o 

problema, para compreendê-lo mais profundamente e encontrar formas de interferir na 

realidade para solucioná-lo ou desencadear passos nessa direção
30

. Podem ser listados 

tópicos a estudar, perguntas ou outras formas. 

                                                 

*
 BORDENAVE, J.D.; PEREIRA, A. M. Estratégias de ensino aprendizagem. 4. ed. 

Petrópolis: Vozes, 1982. 
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Terminada essa etapa, se dá início à próxima, a de teorização. Esta etapa representa 

a investigação, os sujeitos buscam informações que necessitam sobre o problema, estejam 

elas onde estiverem
30

.  

As informações obtidas serão analisadas, avaliadas quanto a suas contribuições para 

resolver o problema. Tudo é registrado, possibilitando algumas conclusões
30

.  

Finalizada esta etapa, é introduzida a quarta, de hipóteses de solução. O estudo 

realizado deverá fornecer elementos para os sujeitos, crítica e criativamente, elaborar 

possíveis soluções
30

. As questões que podem nortear essa etapa são: 

 O que precisa ser feito para que o problema seja solucionado? 

 O que precisa ser providenciado? 

 O que pode realmente ser feito? 

Nesta metodologia, as hipóteses são construídas após o estudo, como fruto da 

compreensão profunda que se obteve sobre o problema, investigando-o de todos os ângulos 

possíveis
30

. 

Após esta, prossegue-se com a quinta etapa, da Aplicação à realidade. Nesta, as 

decisões tomadas deverão ser executadas ou encaminhadas
30

.  

“Completa-se, assim, o Arco de Maguerez, com o sentido de levar os alunos à [...] 

relação prática-teoria-prática, tendo como ponto de partida e de chegada do processo de 

ensino-aprendizagem a realidade social”
30

. 

Entretanto, Berbel
*
 (apud Scharich

32
) acredita que nem sempre é possível promover 

uma extensa mudança da realidade, mas “toda e qualquer mudança de pensamento”, um 

olhar crítico e inovador sobre a realidade devem ser considerados “uma solução ao 

problema” 

                                                 

*
 Berbel NAN. A metodologia da problematização e os ensinamentos de Paulo Freire: uma relação 

mais que perfeita. In: Berbel NAN. Metodologia da problematização: fundamentos e aplicações. Londrina: 

Ed UEL; 1999 b.p.1-28 
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III. MÉTODOS 

DESENHO DO ESTUDO: 

Trata-se de um estudo descritivo composto por três fases:  

1. Primeira fase: realização de uma revisão integrativa.  

2. Segunda fase: elaboração de um instrumento para aplicação do processo de 

enfermagem em setores de clínica médica por um comitê de peritos.  

3. Terceira fase: estudo quase-experimental com 08 enfermeiros lotados nos 

setores de clínica médica no período de dezembro de 2015 a janeiro de 

2016. 

A seguir, as fases são descritas detalhadamente. 

 PRIMEIRA FASE: REVISÃO INTEGRATIVA 1.

Realizada por meio de busca nas bases de dados: MEDLINE via PUBMED, 

CINAHL, SCOPUS e LILACS. Para tal busca, foi considerada a seguinte questão 

norteadora para condução deste estudo: “O que tem sido publicado sobre estratégias 

educativas utilizadas no treinamento de enfermeiros sobre SLP?” 

Foram utilizados os seguintes descritores: nurse, terminology as topic e education, 

continuing. Porém, foram alterados conforme a necessidade de se adequar aos descritores 

de cada base de dados. O operador booleano utilizado entre cada descritor foi AND, exceto 

entre descritores que poderiam ser considerados da mesma categoria, nesse caso, foi 

utilizado o operador booleano OR. Ao utilizar este operador, é ampliada a chance de 

retorno de estudos nos quais foram utilizados esses descritores, pois será considerado um 

ou outro descritor
33

. Foi feita seleção dos descritores encontrados somente no vocabulário 

controlado das bases (MEDLINE/MesH, LILACS/Decs, CINAHL/CINAHL headings).  

A busca dos artigos teve como critério de inclusão: artigos em português, espanhol 

e inglês, que responderam à questão norteadora da pesquisa, sem delimitação temporal. E 

como critérios de exclusão: artigos sem resumo e repetidos nas bases de dados.  Após a 

busca, os artigos foram lidos, na íntegra, por dois revisores.  

Os artigos selecionados foram submetidos à análise qualitativa. Para isso, foi 

utilizada a planilha Microsoft Excel 2013. Os artigos foram analisados quanto ao ano, país 

de publicação, nível de evidência e assunto. 
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 SEGUNDA FASE: INSTRUMENTOS PARA APLICAÇÃO DO REGISTRO DE 2.

ENFERMAGEM (APÊNDICES J, L E M) 

Para a elaboração dos instrumentos para aplicação do PE, foi constituído um comitê 

de peritos composto por alunos de doutorado e mestrado que utilizam o sistema NNN.  

A estruturação do Histórico de Enfermagem (APÊNDICE I) foi baseada em um 

instrumento elaborado pela Educação Permanente em Serviço do hospital universitário e 

por enfermeiros deste hospital previamente. Nessa época houve uma reunião entre esse 

grupo e professoras da Disciplina de Fundamentos de Enfermagem da Escola de 

Enfermagem para a construção desse instrumento. Posteriormente, foi feita uma busca para 

conhecer os formulários adotados por outras unidades hospitalares através de revisão da 

literatura. 

Para a construção dos formulários de resultados (APÊNDICE K) e intervenção 

(APENDICE L) foi feita uma busca na literatura para identificar os diagnósticos de 

enfermagem (DE) mais comuns em clínica médica
18, 34, 35

. Após o levantamento, foram 

selecionados os resultados de enfermagem e atividades de enfermagem baseando-se nos 

DE encontrados com a busca. Essa etapa foi realizada utilizando NOC
21

 e NIC
20

, 

respectivamente. Foram selecionados os mais adequados ao cenário (clínica médica) após 

concordância do comitê de peritos. 

 

 ESTUDO QUASE-EXPERIMENTAL COM O GRUPO DE ESTUDOS DE 3.

REGISTROS DE ENFERMAGEM (GERE): 

3.1 Participantes e cenário: 

O setor de clínica médica feminina e masculina do Hospital Universitário Antônio 

Pedro, da Universidade Federal Fluminense, localizado no município de Niterói tem em 

seu quadro funcional 15 enfermeiros, dentre plantonistas, diaristas e coordenadores da 

assistência. Foram incluídos no estudo os enfermeiros que aceitaram participar das 

atividades do GERE. Foram avaliados os registros de enfermeiros que obtiveram, ao 

menos, 75% de frequência nas atividades do GERE.  
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Foi realizada caracterização dos participantes do estudo para preservar sua 

identidade e para isso foram atribuídos algarismos arábicos. 

Para avaliação da qualidade dos registros dos enfermeiros, foram considerados 

prontuários de pacientes internados por pelo menos quatro dias, visto que, isto é um pré-

requisito para a avaliação da qualidade através do Quality of Diagnoses, Interventions and 

Outcomes (Q-DIO). 

O setor de clínica médica feminina e masculina tem 20 leitos, cada, subdivididos 

nas especialidades: dermatologia, neurologia, endocrinologia (com 1 leito cada 

especialidade), gastroenterologia, nefrologia (3 leitos cada especialidade), cardiologia (4 

leitos) e clínica médica (7 leitos). 

Nestes setores atuam 15 enfermeiros, dos quais 12 são plantonistas, 1 diarista e 2, 

coordenadores da assistência. Cada plantão de 12 horas tem 1 enfermeiro. São três plantões 

diurnos e três noturnos. 

A equipe de enfermeiros do referido hospital está subdividida em escalas 12x60, ou 

seja, a cada 12 horas trabalhadas, estarão, pelas próximas 60h, em descanso. Esta escala 

pode ser diferente em outros setores, dependendo do funcionamento do setor. No caso das 

unidades de internação, esta escala é utilizada. 

Os registros de enfermagem dos referidos setores são realizados manualmente na 

folha de evolução dos prontuários. Para o registro do plano de cuidados existe um 

formulário padronizado que deve ser preenchido manualmente e contém os seguintes itens: 

verificar sinais vitais, verificar curva de PA/TAx, realizar banho no leito, encaminhar ao 

banho de aspersão, aplicar hidratante corporal após banho, realizar higiene oral utilizando, 

realizar higiene ocular, realizar curativo, realizar mudança de decúbito, aspirar VAS e 

TOT/TQT, oferecer dietas e registrar aceitação/tolerância, registrar frequência/aspectos de 

eliminações vesicais e intestinais, manter grades do leito levantadas, manter cabeceira 

elevada, verificar posicionamento de cateter nasoenteral, verificar aspecto de acesso 

venoso periférico. Apresenta espaço disponível para prescrever outras intervenções de 

enfermagem. 

Neste mesmo formulário deve ser aplicada a Escala de Downtown (risco de queda); se 

o paciente encontra-se em precaução de contato, respiratória ou por gotículas e a 

identificação do agente patológico; registro de glicemia capilar, sinais vitais, curva de 

pressão arterial/temperatura axilar; débito urinário/drenos. Tem espaço reservado ao 
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registro da aceitação da dieta e características das eliminações vesico-intestinais. No verso 

deste formulário, existe espaço para anotações de enfermagem. 

 

3.2 Planejamento do GERE – Elaboração dos POPS: 

A pesquisa foi realizada nas seguintes etapas: 

 1ª etapa: avaliação dos prontuários dos pacientes internados na Clínica Médica por 

meio da aplicação do instrumento Q-DIO (antes da intervenção) que teve a 

finalidade de avaliação da qualidade dos registros de enfermeiros. POP 1 

(APÊNDICE B) 

 2ª etapa: formação de um grupo de estudo (GERE), no qual, foram realizadas 

discussões clínicas sobre o ensino e a aprendizagem do SLP, utilizando como 

metodologia de ensino a Metodologia da Problematização. Neste grupo 

inicialmente foram realizadas reuniões para apresentação do tema. Foram 

realizados dois encontros, com duração de 2h cada. POP 2 (APÊNDICE C) 

 3ª etapa: aplicação do instrumento Q-DIO para avaliação dos registros dos 

enfermeiros pós-implementação do GERE. POP 3 (APÊNDICE D) 

 

3.3 Intervenções 

Antes da realização do grupo, a pesquisadora principal se encontrou com os 

enfermeiros para apresentação do plano de pesquisa e do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (APÊNDICE A), entrega da carta-convite para participação do GERE 

(APÊNDICE E) e entrega do formulário de caracterização do sujeito (APÊNDICE H). 

Para que houvesse participação dos enfermeiros de todos os plantões, o grupo foi 

realizado nos três dias (um dia correspondendo a cada plantão), aconteceram dois 

encontros por plantão. No total, foram seis encontros (dois encontros por plantão).  

A realização do GERE foi descrito no fluxograma (Figura 2).  
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Figura 2: Fluxograma do treinamento realizado com enfermeiros. 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

3.4 Coleta de dados e logística 

a. Seleção de Prontuários 

Foram listados os pacientes internados como elegíveis (mais de quatro dias de 

internação)  para o estudo no período de duas semanas anteriores a implementação do 

GERE.  A partir desta lista foi  realizada uma randomização por meio do programa 

Statistical Package for Social Sciences (SPSS) versão 20.0, considerando 20% de perdas. 

Para evitar viés quanto ao preenchimento do Q-DIO, a coleta de dados foi realizada por 

uma única pesquisadora que foi treinada para a aplicação do Q-DIO diretamente com uma 

pesquisadora com publicação que utilizou o Q-DIO.  
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b. Métodos de Seguimento 

Foram coletadas as informações contidas no histórico de enfermagem/anamnese e 

exame físico de enfermagem (registro realizado na internação do paciente) e avaliadas as 

evoluções dos quatro dias subsequentes. Nestas evoluções, estão sendo avaliados os 

registros de diagnósticos, intervenções ou prescrições (cuidados) e resultados de 

enfermagem.   

Para avaliação da qualidade dos registros de enfermagem está sendo aplicado o Q-

DIO, Versão brasileira, considerando o “Tutorial com orientações para a aplicação do Q-

DIO”
24

 (ANEXO 1). O questionário consta de 29 questões, subdivididas em quatro 

subescalas que são avaliadas em três pontos (zero=não documentado; um=parcialmente 

documentando; dois=documentação completa), totalizando pontuação mínima de 0 e 

máxima de 58 pontos. O tutorial define para cada ítem do Q-DIO o valor atribuído a cada 

um dos três pontos.  

A primeira, denominada “Diagnóstico de Enfermagem como Processo”, tem 11 

itens, escore máximo de 22, pontuação ideal por item de dois. Nesta subescala são 

avaliadas questões relacionadas à anamnese. A segunda, “Diagnósticos de Enfermagem 

como Produto”, tem oito itens, escore máximo de 16, pontuação ideal por item de dois. São 

abordadas questões sobre o título diagnóstico propriamente dito. A terceira, “Intervenções 

de Enfermagem”, tem três itens, escore máximo de seis e pontuação ideal por item de dois 

para cada item. Aborda as intervenções e planejamento das mesmas. A quarta, “Resultados 

de Enfermagem”, tem sete itens, escore máximo de 14 e pontuação ideal de dois para cada 

item. Avalia os registros de evolução e avaliação das metas e dos resultados.
22, 24, 28 

 

c. Variáveis  

A variável preditora foi a participação no GERE e a variável de desfecho foi o 

escore do registro de enfermagem obtido por meio da aplicação do Q-DIO.  Vale ressaltar 

que foram considerados os escores de todas as dimensões (diagnóstico, intervenções e 

resultados), variáveis dependentes.  
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As possíveis variáveis confundidoras são: tempo de formação (graduação) dos 

enfermeiros, tempo de experiência profissional, curso de pós-graduação, cargo 

(residente/staff/aluno da graduação ou pós-graduação). 

Com o objetivo de minimizar estas variáveis confundidoras, foi distribuído antes da 

realização do treinamento um questionário que visa identifica-las por meio de questões 

sobre tempo de formação, tempo de experiência profissional, cursos de pós-graduação e 

participação de cursos de atualização profissional sobre o tema, além da participação em 

eventos científicos como congressos e fóruns (APÊNDICE H). 

 

3.5 Cronograma do treinamento 

Os encontros foram realizados entre os dias 12 e 19 do mês de janeiro/2016, 

durante o horário de trabalho dos enfermeiros. Devido a este fato, o horário de realização 

variou, pois era necessário que houvesse disponibilidade dos enfermeiros para a realização 

do encontro. 

Os participantes do GERE foram comunicados através de carta-convite 

(APÊNDICE E), que foi entregue pessoalmente pela pesquisadora.  

 

3.6 Material didático 

Foi fornecido material didático aos participantes do GERE para clarificar a 

exposição e, também, para posterior consulta. O material didático era composto por três 

artigos científicos que tratavam da temática. Além disso, foram disponibilizados livros 

para consulta durante os encontros (APÊNDICE I). 

 

3.7 Temas  

O conteúdo das aulas contemplou os seguintes temas:  

 Evolução histórica do Processo de Enfermagem (APÊNDICE C) 

 Sistema de Linguagem Padronizada NANDA-I-NIC-NOC (APÊNDICE C) 

 Registros de Enfermagem (APÊNDICE C) 

Os Planos de Aula encontram-se nos Apêndices F e G. 
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3.8 Tamanho da Amostra 

Inicialmente foi desenvolvido um estudo piloto com aplicação do Q-DIO em 10 

prontuários de pacientes hospitalizados na clínica médica. Este estudo piloto foi realizado 

por uma pesquisadora. A partir de uma análise foi calculada a amostra baseada no desvio 

padrão. 

Na sequência foi realizada uma análise para estimativa do tamanho amostral a partir 

do programa WINPEPI v11.32. Utilizando poder de 90%, nível de significância de 2,5 e 

uma diferença de 10 pontos entre os centros, o estudo teve como amostra 14 prontuários 

antes e 14 depois do GERE.  

 

3.9 Análise Estatística 

Os dados foram organizados e analisados com auxílio do SPSS. As variáveis 

contínuas foram descritas através de média e desvio padrão, ou mediana e intervalo 

interquartil; as variáveis categóricas foram descritas com frequências absolutas e 

percentuais. Os dados oriundos do Q-DIO foram apresentados baseados na pontuação total 

de 58. Para a realização do teste de normalidade foi utilizado o teste de Shapiro-Wilks. 

Para comparação do antes e depois utilizamos o test t de Student pareado (para os dados 

paramétricos), um P< 0,05 foi considerado significativo. Para os dados não-paramétricos, 

foi utilizado o teste de Wilcoxon-Mann-Whitney (U)
36

. 

  

 ASPECTOS ÉTICOS 4.

O projeto de pesquisa foi elaborado de acordo com as Diretrizes e Normas 

Regulamentadoras de Pesquisas Envolvendo Seres Humanos (Resolução CNS 466, de 12 

de dezembro de 2012)
37

. O presente projeto foi enviado ao Comitê de ética do HUAP 

sendo aprovado em 22/05/2015 sob o número 1.076.772 (ANEXO 2).  O termo de 

compromisso para utilização dos dados foi elaborado conforme modelo do Comitê de Ética 

do HUAP e assinado pelos pesquisadores, afirmando seu compromisso diante da utilização 

e preservação do material.  
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IV. RESULTADOS 

1. ESTRATÉGIAS EDUCATIVAS UTILIZADAS PARA O ENSINO-

APRENDIZAGEM DOS SISTEMAS DE LINGUAGENS PADRONIZADAS 

POR ENFERMEIROS 

Para o desenvolvimento deste subitem foi realizada uma revisão integrativa da 

literatura realizada através de busca nas bases de dados: MEDLINE via PUBMED, 

CINAHL, SCOPUS e LILACS. Para tal busca, foi considerada a seguinte questão 

norteadora para condução deste estudo: O que tem sido publicado sobre estratégias 

educativas utilizadas no treinamento de enfermeiros sobre SLP? 

A busca foi realizada em setembro de 2015, e apresentou como descritores: nurse, 

terminology as topic e education, continuing. Porém, foram alterados conforme a 

necessidade de se adequar aos descritores de cada base de dados. O operador booleano 

utilizado entre cada descritor foi AND, exceto entre descritores que poderiam ser 

considerados da mesma categoria, nesse caso, foi utilizado o operador booleano OR. Ao 

utilizar este operador, é ampliada a chance de retorno de estudos nos quais foram utilizados 

esses descritores, pois será considerado um ou outro descritor
33, 38

. Foi feita seleção dos 

descritores encontrados somente no vocabulário controlado das bases (MEDLINE/MesH, 

LILACS/Decs, CINAHL/CINAHL headings).  

A busca dos artigos teve como critério de inclusão: artigos em português, espanhol 

e inglês, que responderam à questão norteadora da pesquisa, sem delimitação temporal. E 

como critérios de exclusão: artigos sem resumo e repetidos nas bases de dados.  Após a 

busca, os artigos foram lidos, na íntegra, por dois revisores.  

Para a classificação dos estudos segundo o nível de evidência, foi considerada a 

hierarquia de evidências em sete níveis: nível Ia par revisão sistemática de ensaios clínicos 

randomizados, nível Ib para revisão sistemática de ensaios clínicos não randomizados, 

nível IIb para ensaio clínico randomizado individual, nível III para revisão sistemática de 

estudos de correlação/ observação, nível IV para estudos de correlação/ observação, nível 

V para revisão sistemática de estudos descritivos/qualitativos/filosóficos, nível VI para 

estudo descritivo estudos descritivos/qualitativos/filosóficos individual e nível VII para 

opiniões de autoridades e comitês de especialistas
39, 40, 41

.  
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O quadro 1 apresenta a sintaxe feita para a busca nesta revisão, bem como o 

quantitativo de estudos localizados e seus respectivos períodos de publicação. 

Foram encontrados 186 artigos nas bases de dados MEDLINE, LILACS, CINAHL, 

SCOPUS sendo aplicados, posteriormente, os critérios de exclusão. Diante disso, 2 artigos 

foram excluídos, devido à apresentação nos idiomas chinês e alemão, 167 artigos por não 

adequação à questão norteadora do estudo e 5 artigos contendo repetição nas bases de 

dados. Ao final da seleção foram incluídos no estudo 12 artigos para a avaliação do texto 

completo, como apresenta o fluxograma a seguir. 

 

Quadro 1: Sintaxe das buscas nas bases de dados. Niterói 2015. 

Base de 

dados 
Sintaxe 

Estudos 

localizados 

Período de 

publicação 

MEDLINE 

“(("nurses"[MeSH Terms] OR "nurses"[All 

Fields]) AND ("terminology as topic"[MeSH 

Terms] OR ("terminology"[All Fields] AND 

"topic"[All Fields]) OR "terminology as 

topic"[All Fields])) AND ("education, 

continuing"[MeSH Terms] OR ("education"[All 

Fields] AND "continuing"[All Fields]) OR 

"continuing education"[All Fields] OR 

("education"[All Fields] AND "continuing"[All 

Fields]) OR "education, continuing"[All 

Fields])” 

31 artigos 
Entre 1979-

2013 

CINAHL 
nurse AND standardized nursing language OR 

taxonomy AND continuing education 
56 artigos 

Entre 1986-

2014 

LILACS 

"ENFERMAGEM" or "ENFERMEIRA" 

[Palavras] and "SISTEMA" or 

"CLASSIFICACAO" or "PADRONIZADO" or 

"LINGUAGEM" [Palavras] and "EDUCACAO 

CONTINUADA EM ENFERMAGEM" 

[Palavras] 

39 artigos 
Entre 1990-

2013 

SCOPUS 

(TITLE-ABS-KEY(NURSE) AND TITLE-

ABS-KEY(TERMINOLOGY) OR TITLE-

ABS-KEY(STANDARDIZED NURSING 

LANGUAGE) AND TITLE-ABS-

KEY(CONTINUING EDUCATION)) AND 

SUBJAREA(MULT OR MEDI OR NURS OR 

VETE OR DENT OR HEAL) 

60 artigos 
 Entre 

1976-2013 

Fonte: Elaborado pelas autoras 
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Figura 3: Fluxograma explicativo da seleção dos artigos segundo as estratégias 

educativas utilizadas no treinamento de enfermeiros sobre sistemas de linguagens 

padronizadas
42

. Niterói, 2015. 
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Quadro 2: Síntese dos estudos incluídos na revisão. Niterói, 2015. 

Referência Método Tipos de 

metodologia 

Metodologia 

educativa 

Nível de 

evidên-

cia 

Simpson R. Why not just 

any nurse can be a nurse 

informatician. Nurs 

Leadersh (Tor Ont). 2012 

Dec; 25(4):27-8 PMID: 

23803424
43

 

Artigo de reflexão Não cita Não cita. VII 

Müller-Staub M. 

Evaluation of the 

implementation of 

nursing diagnoses, 

interventions, and 

outcomes. Int J Nurs 

Terminol Classif. 2009 

Jan-Mar; 20(1):9-15.
28

 

Estudo de revisão NANDA-I-

NIC-NOC 

Grupo de estudos 

(GCR) com 

seguimento, foram 

utilizados estudos de 

caso de pacientes 

internados, com 

método interativo de 

ligação entre 

diagnóstico-

intervenção-resultados 

I 

Rukanuddin RJ. 

Introduction and 

development of NCP 

using ICNP in Pakistan. 

Int Nurs Rev. 2005 

Dec;52(4):294-303
44

 

Estudo quase-

experimental 

CIPE Workshop, 

participação ativa dos 

alunos. 

IIb 

Florin J, Ehrenberg A, 

Ehnfors M. Quality of 

nursing diagnoses: 

evaluation of an 

educational intervention. 

Estudo quase-

experimental.  

  Aulas teóricas e 

práticas sobre processo 

de enfermagem, 

focando em planos de 

cuidados, expressão de 

IIb 
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Int J Nurs Terminol 

Classif. 2005 Apr-Jun; 

16(2):33-43
45

. 

diagnósticos de 

enfermagem e estudo 

de caso real e fictício. 

Whitley GG, Gulanick 

M. Barriers to the use of 

nursing diagnosis 

language in clinical 

settings. Nurs Diagn. 

1996 Jan-Mar; 7(1):25-

32
46

. 

Survey A maior parte 

dos hospitais 

utiliza 

NANDA. 

Não cita VI 

Perry L. Continuing 

professional education: 

luxury or necessity? J 

Adv Nurs. 1995 Apr; 

21(4):766-71
47

. 

Artigo de reflexão Não cita Não cita VII 

Barton, A.J., Gilbert, L., 

Erickson, V., Baramee, 

J., Sowers, D., Robertson, 

K.J.A guide to assist 

nurse practitioners with 

standardized nursing 

language.(2003) 

Computers, informatics, 

nursing: CIN, 21 (3);128-

33
48

 

Estudo descritivo OMAHA 

system 

Instrução do uso do 

sistema com a co-

fundadora; treinamento 

de um dia; formulário 

de referência rápida 

VI 

Conrad D, Schneider J. 

Enhancing the Visibility 

of NP Practice in 

Electronic Health 

Records. Journal for 

Nurse Practitioners; 

7(10):832-838
49

. 

Artigo de reflexão Todas Não cita VII 
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Junttila K, Salanterä S, 

Hupli M. Perioperative 

nurses' attitudes toward 

the use of nursing 

diagnoses in 

documentation (2005) 

Journal of Advanced 

Nursing, 52 (3), pp. 271-

280
50

. 

Survey. PNDS  Não cita VI 

Müller-Staub M , 

Needham I, Odenbreit M, 

Lavin MA, Van 

Achterberg T. 

Implementing nursing 

diagnostics effectively: 

Cluster randomized 

trial(2008) Journal of 

Advanced Nursing, 63 

(3), p. 291-301
51

. 

Estudo experimental 

randomizado 

controlado 

NANDA-I-

NIC-NOC 

 Grupo intervenção: 

GCR – método de 

aprendizagem 

interativo; grupo-

controle: discussão de 

caso clássica 

IIa 

Thoroddsen A, Ehnfors 

M. Putting policy into 

practice: Pre- and 

posttests of implementing 

standardized languages 

for nursing 

documentation (2007) 

Journal of Clinical 

Nursing, 16 (10), pp. 

1826-1838
52

. 

Estudo quase-

experimental, pré e 

pós teste 

NANDA-I-

NIC 

Força tarefa com as 

enfermeiras-

executivas; 

IIb 
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Bonawit V, Nolan A. 

Nursing diagnosis: 

educational workshops to 

promote skill and inter-

rater reliability. (1988) 

The Australian journal of 

advanced nursing : a 

quarterly publication of 

the Royal Australian 

Nursing Federation, 6 

(2);29-34
53 

 

Estudo quase-

experimental. 

Não cita Workshop com 

duração de doze 

semanas para 

enfermeiras de unidade 

intensiva. 

IIb 

Fonte: Elaborado pelas autoras. 

O país com maior número de publicações foi os Estados Unidos (EUA)
43, 46, 48, 49

, 

seguido da Suíça
28, 51

. Os demais países (Austrália
 53

, Islândia
 52

, Paquistão 
44

, Inglaterra
 47

, 

Suécia
 45

 e Finlândia
 50

) apresentaram uma publicação cada. Todos os estudos incluídos 

foram publicados em língua inglesa. Dentre os artigos selecionados, o país com data de 

publicação mais antiga é a Austrália
 53

 (1988) e o país com data mais recente de 

publicação, os EUA (2012)
 43

.
  

O quadro 2 apresenta a análise dos artigos quanto ao método, tipos de SLP 

utilizadas, metodologia educativa utilizada e nível de evidência do estudo
 39, 40, 41

.   

A avaliação empregada nos estudos diz respeito à fase pós-intervenção, ou seja, 

após a intervenção (treinamento), utilizando-se instrumentos desenvolvidos para mensurar 

as variáveis dependentes dos estudos, como qualidade dos registros e fidedignidade dos 

diagnósticos de enfermagem, para verificar se havia diferença estatisticamente significativa 

entre os escores pré e pós-teste. Foram utilizadas taxonomias específicas para determinadas 

áreas, Omaha System
 48

 e PNDS
 50

, empregadas para saúde pública e período 

perioperatório, respectivamente. 

Quanto à frequência dos temas abordados pelos estudos incluídos, foi possível 

subdividi-los em 7 itens, como apresenta o quadro 3. O tema mais abordado foi o de ensino 

de SLP e avaliação (n=4)
 28, 51-53

, seguido de registro eletrônico/atualização 

profissional/educação continuada (n=2)
 43, 49

. O tema ensino de SLP/desenvolvimento de 

instrumento para facilitar o uso de SLP foi abordado em dois estudos
 44, 48

, porém, em um 
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deles foi aplicada avaliação para verificar o nível de aprendizagem dos enfermeiros e 

melhorar o instrumento
48

. Os demais temas: atualização profissional/educação 

continuada
47

; ensino de processo de enfermagem sem utilizar SLP/avaliação
45

; uso do SLP 

por enfermeiras de CC/RPA
 50

 e uso dos diagnósticos de enfermagem 
46

, foram abordados 

uma vez.  

 

Quadro 3: Temas abordados pelos estudos incluídos na revisão. Niterói, 2015. 

Temas Estudos que abordaram o 

tema 

Atualização profissional/educação continuada 47 

Ensino de processo de enfermagem sem utilizar 

SLP/avaliação 

45 

Ensino de SLP/avaliação 28, 51-53 

Ensino de SLP/desenvolvimento de instrumento para facilitar 

seu uso 

44, 48 

Registro eletrônico/atualização profissional/educação 

continuada 

43, 49 

Uso do SLP por enfermeiras de CC/RPA 50 

Uso dos diagnósticos de enfermagem 46 

Fonte: Elaborado pelas autoras. 

 

 A produção de estudos relacionados à temática foi essencialmente 

internacional, resultado obtido mesmo utilizando base de dados regional. O nível de 

evidência mais frequente foi o IIb, que são os estudos não randomizados (n = 4)
44, 45, 52, 53

, 

ainda há número baixo de ensaios clínicos randomizados (ECR)
51

 e suas revisões
28

 (n = 1, 

cada). Estudos descritivos
 46, 48, 50

 e opiniões de autoridades
43, 47, 49

 foram os segundos mais 

frequentes (n = 3, cada). Os estudos não randomizados são importantes, porém não tem o 

mesmo rigor dos ECR na coleta de dados, uma vez que manipulam a variável independente 

através de uma intervenção como o estudo experimental, mas nem sempre tem grupo 

controle e não realizam randomização para a seleção de sujeitos
 40

. 

 Em relação ao foco do estudo é unânime a função da Educação Permanente 

em Saúde (EPS) no treinamento dos profissionais para a realização do processo de 
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enfermagem utilizando ou não o SLP. A utilização de registro eletrônico é uma realidade 

no cenário internacional, principalmente nos EUA, onde grande parte das instituições de 

saúde já tem esse sistema implantado
43

. 

A necessidade da atualização profissional para o crescimento e fortalecimento da 

enfermagem como profissão foi abordado em todos os estudos. Todos defendem a 

realização do processo de enfermagem e apoiam o uso de linguagem padronizada. Seu 

emprego está ligado ao uso de registro eletrônico, porém, nem todos os estudos são 

realizados em cenários em que este último está implantado
 50

.  É indiscutível a função 

da EPS para o alcance do fortalecimento profissional, esta é corroborada pela maioria dos 

estudos incluídos na revisão e outros estudos já realizados
 54-58

. O termo EPS é utilizado no 

Brasil, conforme política pública relatada anteriormente; em outros países, porém, ainda é 

utilizado o termo educação continuada ou desenvolvimento profissional continuado (termo 

utilizado por várias áreas de atuação). A Associação Americana de Enfermagem na 

publicação “Scope and Standards of Practice”, versão de 2010, incluiu outros termos 

como, educação continuada em enfermagem, in-service e desenvolvimento de equipe
55, 59

.
 

 A metodologia educativa utilizada foi diversa, porém a maior parte dos 

estudos defende aquela onde haja maior interação entre o professor e o aluno (n = 5; 

41,7%)
 44, 45, 51-53

. Apenas um estudo foi realizado utilizando a metodologia tradicional de 

ensino
 48

, mostrando uma tendência à adoção de metodologia centrada no aluno. Este 

achado confirma a tendência à adoção de pedagogias ativas
 9, 60

.
 

 A metodologia educativa mais utilizada foi o workshop (n = 2; 16,7%)
 44, 53

. 

Em relação ao tempo de duração do treinamento, em um estudo, houve seguimento de 

cinco meses como forma de promover o aprimoramento da atividade
 51

; em outro estudo, o 

treinamento teve duração de um dia
 48

, porém, ainda assim ocorreram encontros, mesmo 

que informais para melhorar o instrumento em desenvolvimento, indicando que múltiplas 

sessões podem ser benéficas, seja para esclarecer dúvidas ou para auxiliar na fixação do 

conteúdo. 
   

 
Todos os estudos foram realizados com profissionais de enfermagem. A 

utilização de casos clínicos reais ou fictícios foi citada em cinco estudos (41,75%)
 28, 45, 51-

53
, apontando que sua utilização ajuda a desenvolver habilidades necessárias ao 

desenvolvimento de pensamento crítico e, consequentemente, na realização do processo de 

enfermagem
61

.
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Em referência aos Survey realizados (n = 2)
 46, 50

, ambos abordaram a utilização dos 

diagnósticos de enfermagem, em um deles foi reconhecida a importância da realização 

processo de enfermagem e do registro de enfermagem no prontuário do paciente
 50

, porém 

em ambos, foram mencionadas a perda de tempo e a frustração relacionadas à utilização de 

linguagem padronizada associados à sobrecarga de trabalho pela enfermagem, tal 

argumento deve ser levado em consideração
 62

. 

O SLP mais utilizado nos estudos foi o NNN
 28, 46, 51, 52

, tal achado é corroborado 

por outros estudos 
22, 63

. Além deste SLP, também foram utilizadas as seguintes 

taxonomias: Omaha System
48

, CIPE
 44

 e PNDS
 50

.  

Os resultados encontrados nos estudos que apresentam nível de evidência II foram 

positivos em 4 estudos
 44, 45, 51, 52

, foi evidenciado aumento dos escores na avaliação 

realizada após a intervenção (pós-teste) comparados à avaliação anterior à intervenção 

(pré-teste). Um estudo
 53

 apresentou resultado negativo após a intervenção, porém os 

autores alegaram a necessidade da realização de novos treinamentos. 

A educação permanente é considerada como ferramenta facilitadora de mudanças 

fundamentais no processo de implementação dos SLP. No entanto, a produção científica 

sobre as estratégias educativas utilizadas no treinamento de enfermeiros ainda é escassa e 

com baixo rigor metodológico.  

 

2. INSTRUMENTOS DESENVOLVIDOS PARA DAR SUPORTE AO USO DO 

SISTEMA DE LINGUAGEM PADRONIZADA 

A utilização de formulários para o registro de enfermagem pode facilitar a 

realização do Processo de Enfermagem e tornar o registro de enfermagem padronizado. 

Instituições que não tem o prontuário eletrônico do paciente implantado podem se 

beneficiar com o uso desses instrumentos
64

.  

Baseando-se nisso, foram desenvolvidos formulários para a realização do PE: 

 Histórico de Enfermagem; 

 Resultados de Enfermagem; e 

 Intervenções de Enfermagem. 
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2.1 Histórico de Enfermagem (APENDICE J) 

Este formulário foi desenvolvido como resultado de reuniões entre membros da 

Educação Permanente em Saúde, enfermeiros do hospital universitário e professoras de 

Fundamentos de Enfermagem da Escola de Enfermagem. Também houve contribuição da 

pesquisadora no sentido de acrescentar alguns dados que não estavam contidos no anterior. 

A pesquisadora teve como base instrumentos utilizados em outras instituições, 

como no Hospital de Cardiologia Dante Pazzanezi
65

. Neste instrumento, foi possível 

perceber que durante o Histórico de Enfermagem, já estava contida a Escala de Coma de 

Glasgow, então foram adicionadas as Escalas de Braden (para avaliação do risco de úlcera 

por pressão) e Escala de Queda de Dowton, ambas já utilizadas na clínica, porém em 

formulários separados. É possível que a adição dessas escalas ao formulário de admissão 

facilite seu preenchimento, poupe tempo do enfermeiro e amplie a visão sobre outros 

sistemas na admissão do paciente. 

Nesse formulário são abordados 12 domínios de enfermagem, conforme a 

Taxonomia II da NANDA-I
18

, excluindo o domínio 13 – Crescimento/Desenvolvimento, 

por não ser adequados à clientela dessa clínica (composta por adultos/idosos). 

Considerando os Padrões Funcionais de Saúde, elaborado por Gordon
7
, todos os padrões 

foram contemplados. 

O formulário é composto por dados relacionados à identificação do paciente, data 

de nascimento, escolaridade, estado civil, pessoas que moram com o paciente, etc. Dados 

sobre a história de saúde atual e pregressa, medicações em uso e imunizações.  

A avaliação é dividida em sistemas: neurológico, tegumentar, cardiovascular, 

respiratório, gastrintestinal e urinário. São abordadas questões sobre sexualidade, sono e 

repouso, autocuidado, auto percepção e percepção/cognição. 

Dessa forma, este formulário permite que seja feita uma avaliação de todos os 

problemas, sob uma visão holística do paciente. 

 

2.2 Resultados de Enfermagem (APÊNDICE L) 

Para a elaboração deste formulário foi feito um levantamento dos principais 

diagnósticos de enfermagem identificados em unidades de Clínica Médica apontados por 

estudos anteriores
 34, 35

. Após esta etapa, foi feita uma lista com os diagnósticos 
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identificados contendo: definição, características definidoras e fatores relacionados ou 

fatores de risco, para os diagnósticos de risco (APENDICE K). 

Foram encontrados 12 diagnósticos de enfermagem: 

 Ansiedade  Mobilidade física prejudicada 

 Desobstrução ineficaz de vias 

aéreas 

 Nutrição desequilibrada: menos do que 

as necessidades corporais 

 Dor aguda  Padrão de sono prejudicado 

 Hipertermia  Risco de infecção 

 Integridade da pele prejudicada  Risco de volume de líquido deficiente 

 Integridade tissular prejudicada  Risco de integridade da pele prejudicada 

 

Feito isso, foram selecionados os resultados de enfermagem a partir do NOC
21 

, 

conforme a prioridade, adequação à clientela, à cada diagnóstico foram atribuídos, em 

média, dois resultados. Este formulário pode ser utilizado por três dias, apresenta a escala 

de pontuação e, abaixo da lista, foi inserida a legenda para a pontuação. Foram levantados 

20 resultados de enfermagem. 

 

2.3 Intervenções de Enfermagem (APENDICE M) 

Baseando-se na relação dos diagnósticos de enfermagem acima, foram 

selecionadas as atividades de enfermagem, conforme a NIC
20

, conforme a 

adequação à clientela. O formulário, como o de resultados de enfermagem, também pode 

ser utilizado por três dias consecutivos. Foram levantadas 22 atividades de enfermagem. 

 

3. CONSOLIDAÇÃO DO GRUPO DE ESTUDOS DE REGISTROS DE 

ENFERMAGEM 

Obedecendo ao planejamento realizado durante a elaboração do grupo de estudos, 

durante os encontros foram seguidas as etapas pré-estabelecidas (APÊNDICES F e G).   

Antes do início do grupo, os participantes responderam a um questionário sobre 

caracterização (APÊNDICE H). Os sujeitos foram caracterizados com algarismos arábicos. 

A idade dos participantes variou entre 30-64 anos e o tempo de profissão, entre 8-32 anos.  
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Em relação à titulação acadêmica, a maioria tem especialização (75%), seguido por 

mestrado e graduação (12,5%, cada). 

Em relação ao contato prévio (no ensino, pesquisa, trabalho) com SLP, apenas dois 

participantes utilizaram o sistema em outros locais. Considerando a SAE em curso de 

atualização, apenas um participou, e em congressos, dois participantes. Nos últimos 12 

meses, cinco participantes fizeram curso de atualização em temas diversos e três 

participaram de congresso de temas diversos.  

 As justificativas para a não participação em eventos científicos foram:  

 falta de meta e foco nos estudos;  

 falta de oportunidade;  

 falta de tempo;  

 gravidez/muitas atribuições; e  

 não vai a eventos, pois não apresenta trabalhos.  

 

3.1 Primeira etapa – Observação da realidade 

Foi questionado o que o registro de enfermagem realizado no prontuário do 

paciente representa, como é realizado, se é manual, com texto livre, ou se tem formulário e 

de que forma, em relação à qualidade/quantidade das informações fornecidas, é realizado o 

registro de enfermagem. A pesquisadora instigou o grupo a responder essas questões.  

Segundo os participantes, o registro de enfermagem representa a assistência do 

enfermeiro, respalda o trabalho e mostra a assistência prestada ao paciente. Entretanto, o 

registro do enfermeiro, conforme foi pontuado pelos participantes, é desvalorizado pela 

equipe multiprofissional, sendo, muitas vezes, separado das outras evoluções da equipe 

multiprofissional. 

Não existe um padrão para o hospital, cada setor tem uma rotina diferente, alguns 

tem formulários para a evolução de enfermagem, em outros, a evolução é feita no 

formulário próprio do hospital, comum a todos os setores.  

Foi citado que sempre é encontrado registro do enfermeiro no prontuário do 

paciente, mas não de todos os pacientes, geralmente é escolhido o mais grave para ser feito 

o registro do enfermeiro, além de intercorrências e admissões. Se houver disponibilidade 
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do enfermeiro, este realiza o registro dos pacientes estáveis, porém isso raramente acontece 

devido a sobrecarga de trabalho do enfermeiro. 

Um dos participantes informou que existia um formulário para admissão do 

paciente, porém era incompleto. 

Em relação à qualidade dos registros, foi relatado que estes não são completos, pois 

não é possível fazer exame físico em todos os pacientes, com ausculta, palpação. É 

realizada a inspeção, com direcionamento para os sistemas que estejam comprometidos e 

das queixas dos pacientes. Em outros setores onde é realizado o registro de maior número 

de pacientes, é feito de forma incompleta e contem informações superficiais, muitas vezes 

irrelevantes, segundo o relato dos participantes. Dessa forma, podem ser destacados os 

seguintes itens: 

 

3.2 Segunda etapa – pontos-chave 

Foram abordadas as questões: Por que esse problema existe? Quais são os possíveis 

determinantes maiores desse problema? De que forma (em relação à qualidade das 

informações fornecidas) o registro de enfermagem é realizado nas instituições hospitalares 

públicas e privadas no Brasil? Se existir diferença da qualidade do registro de enfermagem 

realizado nessas instituições, quais as possíveis causas?  

Foram levantados alguns problemas: sobrecarga de trabalho; número insuficiente 

de pessoal; a prioridade à assistência ao paciente, em detrimento da realização do registro 

de enfermagem; falta de conhecimento, gerando insegurança para fazer o registro, para 

evitar escrever algo errado; a estrutura física da clínica também foi citada, pois não há um 

local reservado, onde o enfermeiro possa fazer os registros sem que seja interrompido. A 

sobrecarga de trabalho é intensificada pela gravidade do quadro de alguns pacientes, 

porque mesmo sendo uma enfermaria, ficam internados pacientes que deveriam estar 

 Aspectos legais do registro  Registro dos pacientes mais 

graves 

 Desvalorização por parte da equipe 

multiprofissional 

 Avaliação incompleta 

 Falta de padronização de formulário no hospital  Falta de relevância das 

informações 
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internados em unidades de maior complexidade, mas devido à falta de vagas nessas 

unidades, esses pacientes precisam aguardar a disponibilização da vaga na enfermaria. 

A desorganização por parte de outros membros da equipe multiprofissional quando 

solicitam exames laboratoriais foi citada, pois estes pedem exames ao longo do dia, por 

não haver planejamento por parte desses profissionais de pedir todos os exames 

necessários, independente do agravamento do estado de saúde do paciente, que além de 

sobrecarregar os outros profissionais, expõem o paciente a procedimentos invasivos 

repetidos como coleta de urina por meio de cateterismo vesical de alívio, coletas de sangue 

venoso para exames laboratoriais, que poderiam ter sido pedidos pela manhã, são pedidos 

ao longo do dia, sem que haja urgência para isso.  

Um dos participantes pontuou o excesso de papéis para preencher exemplificando 

que durante a admissão de um paciente chegou a preencher sete formulários, contribuindo 

para o distanciamento do enfermeiro da assistência direta ao paciente. 

Os participantes falaram que existe diferença no registro de enfermagem realizado 

em instituições públicas e privadas, uma delas é a utilização de prontuário eletrônico nos 

hospitais particulares, que facilita a realização de tarefas. Além disso, facilita a realização 

do Processo de Enfermagem, com utilização de Sistema de Linguagem Padronizada. Outro 

motivo para a diferença entre as instituições hospitalares e particulares está na cobrança 

excessiva para a realização dos registros, já que a instituição depende que ele seja feito de 

forma completa para receber o reembolso dos planos de saúde. Além disso, a divisão de 

tarefas é mais coerente, segundo um dos participantes, de forma que o enfermeiro não fica 

sobrecarregado com tarefas que apresentam baixo nível de complexidade na realização e 

que podem ser desenvolvidas por outros profissionais. A “finalidade da instituição 

particular visa o lucro enquanto que a instituição pública visa à qualidade” foi pontuada 

por outro participante. 

Foram escolhidos os pontos-chave:   

 Dimensionamento de pessoal  Gestão 

 

3.3 Terceira etapa: Teorização 

Nessa etapa foi ministrada uma aula expositiva sobre o tema (APÊNDICES C e F). 

Foi entregue uma pasta para cada participante contendo três artigos científicos 
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(APÊNDICE I). Foram informados aos participantes os objetivos dessa etapa. Sendo 

assim, eles estavam livres para realizar a busca, qualquer que fosse a fonte. Foi solicitado 

que eles refletissem sobre o que foi discutido e em soluções para esses problemas. 

 

3.4 Quarta etapa: Hipóteses de solução 

Neste momento foi relembrado o que foi discutido no encontro anterior, os 

problemas levantados, os pontos-chave, o material didático fornecido e a busca por outras 

fontes de informação.  

A partir daí cada participante expôs suas ideias para a solução do problema. Para 

resolver o problema foi necessário reorganizar a assistência, citando exemplos de outros 

estados, com casos de sucesso da realização do processo de enfermagem. 

Outra participante falou sobre a estrutura da clínica, o que pode prejudicar a 

realização do registro devido ao fluxo de pessoas, o enfermeiro não tem um lugar tranquilo 

para a realização do registro, já que essa seria uma atividade intelectual, e interrupções 

frequentes atrapalham o desenvolvimento da redação do registro. 

Foi sugerido pela pesquisadora utilização de formulários para assinalar as opções 

contidas em cada item, com poucas informações a serem redigidas, o que facilitaria o 

preenchimento e tornaria mais rápida a realização. 

Os modelos dos formulários de histórico de enfermagem, resultados de 

enfermagem e intervenção de enfermagem foram apresentados através de Datashow e 

foram distribuídas cópias aos participantes.  

Alguns participantes concordaram com o uso dos instrumentos, acreditando que 

poderia facilitar a realização do registro de enfermagem. 

Outros participantes foram desfavoráveis ao uso do instrumento, alegando que não 

teria tempo para a realização do registro. E que a solução para os problemas não seria a 

realização do curso ou uso de formulários, mas seria de ordem gerencial, com a adequação 

do número de profissionais na unidade. 

Foi lembrado o fato de que a realização do registro é uma imposição legal e é um 

item da segurança do paciente e que se tratava de um hospital universitário. 

Após mais um momento de discussão sobre o assunto, todos concordaram em 

utilizá-los. Entretanto, isso não aconteceu em outra clínica, onde houve recusa por parte da 

coordenação de utilizá-lo, alegando já ter outro formulário de admissão do paciente em uso 
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e que este foi o combinado com os demais enfermeiros da equipe, já que houve resistência 

na introdução do primeiro formulário com a justificativa de ser extenso e não ter tempo 

para preencher, o que levou à redução do tamanho do formulário. 

Com relação ao material didático fornecido, nenhum dos participantes leu nem 

procurou outra fonte de informação.  

 

3.5 Quinta etapa: Aplicação à realidade 

 Foram fornecidas cópias dos formulários nos setores e a pesquisadora 

colocou-se inteiramente à disposição para esclarecer qualquer dúvida que surgisse durante 

o preenchimento do formulário. O grupo que aceitou utilizar o formulário de Histórico de 

Enfermagem, assim o fez com a maior parte das admissões de pacientes realizadas a partir 

daquele dia.  

A pesquisadora reuniu-se com o Serviço de Educação Permanente em Serviço, que 

se mostrou bastante favorável ao uso dos formulários. 

 

4. AVALIAÇÃO DOS REGISTROS DE ENFERMAGEM  

4.1 Antes da implantação do GERE 

 A tabela 2 apresenta a descrição (média e desvio padrão) dos resultados da 

aplicação do Q-DIO no momento pré-intervenção. A análise da qualidade dos registros de 

enfermagem foi estratificada pelos quatro domínios do instrumento e escore total. 

 Verificou-se que, exceto o escore total do Q-DIO, os demais domínios não 

apresentaram distribuição normal pelo teste de Shapiro-Wilk. O domínio "Resultados de 

Enfermagem" apresentou o menor escore, com mediana igual a 0 (0-1,5). O domínio " 

Intervenções de Enfermagem" apresentou o maior escore. O escore total do Q-DIO no pré-

intervenção foi de 8,3±4,6 (p=0,090).  

 

 

 

 



55 

 

Tabela 2: Análise da qualidade de registros de enfermagem pelo uso do instrumento 

Q-DIO no momento pré-intervenção (n=13). Niterói, 2016. 

Domínios do Q-DIO  (versão brasileira) 
Momento pré-

intervenção 
p-valor** 

Diagnóstico de Enfermagem como Processo 1,0 (0-1,5)* 0,001 

Diagnóstico de Enfermagem como Produto 2,0 (1,0-4,0)* 0,024 

Intervenções de Enfermagem 3,0 (3,0-3,0)* p<0,0001 

Resultados de Enfermagem 0 (0-1,5)* p<0,0001 

Escore Total 8,3±4,6 0,090 

*Cálculo de medidas de mediana e intervalo 

interquartil 

  ** Teste Shapiro Wilk 

   

4.2 Após a implantação do GERE 

 A tabela 3 apresenta a descrição (média e desvio padrão) dos resultados da 

aplicação do Q-DIO no momento pós-intervenção.  Verificou-se que os domínios 

"Intervenções de Enfermagem" e " Resultados de Enfermagem" não apresentaram 

distribuição normal pelo teste de Shapiro-Wilk. O domínio "Intervenções de Enfermagem" 

apresentou o menor escore. O domínio “Diagnóstico de Enfermagem como produto" 

apresentou o maior escore (7,3±4,8). O escore total do Q-DIO no pós-intervenção foi de 

18,3±10,0 (p=0,563).  
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Tabela 3: Análise da qualidade de registros de enfermagem pelo uso do instrumento 

Q-DIO no momento pós-intervenção (n=13). Niterói, 2016. 

Domínios do Q-DIO  (versão brasileira) 
Momento pós-

intervenção 
p-valor** 

Diagnóstico de Enfermagem como Processo 4,6±3,8 0,167 

Diagnóstico de Enfermagem como Produto 7,3±4,8 0,312 

Intervenções de Enfermagem 3,0 (3,0-3,0)* p<0,0001 

Resultados de Enfermagem 4,0 (0,5-6,0)* p<0,042 

Escore Total 18,3±10,0 0,563 

*Cálculo de medidas de mediana e intervalo 

interquartil 

  ** Teste Shapiro Wilk 

    Na tabela 4, ao comparar os domínios do Q-DIO nos momentos antes e 

depois da intervenção do treinamento, observa-se que, exceto o domínio "Intervenções de 

Enfermagem", houve diferença estatística significante nos demais domínios, com aumento 

dos escores no momento pós-intervenção. Destaca-se o escore total do Q-DIO (8,3±4,6 vs. 

18,3±10,0; p=0,003), cuja média aumentou no momento pós-intervenção, indicando que 

houve melhoria da qualidade de registros de enfermagem pelo uso do instrumento Q-DIO. 

 

Tabela 4: Comparação da qualidade de registros de enfermagem pelo uso do 

instrumento Q-DIO nos momentos pré e pós-intervenção (n=13). Niterói, 2016. 

Domínios do Q-DIO  (versão brasileira) 

Momento pré-

intervenção 

Momento pós-

intervenção p-valor 

Diagnóstico de Enfermagem como Processo 1,0 (0-1,5) 6,0 (0-7,0) 0,012* 

Diagnóstico de Enfermagem como Produto 2,0 (1,0-4,0) 7,0 (3,5-11,5) 0,006* 

Intervenções de Enfermagem 3,0 (3,0-3,0) 3,0 (3,0-3,0) 0,157* 

Resultados de Enfermagem 0 (0-1,5) 4,0 (0,5-6,0) 0,027* 

Escore Total 8,3±4,6 18,3±10,0 0,003** 

**Teste T-Pareado 

 

    

* Teste Wilcoxon (não paramétrico) 
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V. DISCUSSÃO 

Este estudo demonstrou, pela primeira vez, o efeito da implementação de um grupo 

de estudos utilizando a metodologia da problematização na qualidade dos registros de 

enfermagem.  

O registro de enfermagem reflete as ações de enfermagem referentes aos cuidados 

prestados ao paciente. Quando o registro se apresenta de forma inadequada, isso pode 

interferir na comunicação junto à equipe multiprofissional, podendo interferir na qualidade 

da assistência prestada ao paciente
 66, 67

.  

A avaliação dos registros de enfermagem realizada antes da formação do grupo de 

estudos mostrou-se muito baixa. A avaliação foi realizada por questionário previamente 

validado (Q-DIO). A pontuação encontrada determina a importância dos produtos deste 

estudo. 

Este estudo trouxe como inovações os instrumentos do Processo de Enfermagem 

(Histórico de Enfermagem, Resultados de Enfermagem e Intervenções de Enfermagem) e o 

grupo de estudos (GERE).  

A revisão integrativa mostrou que a prática de ensino direcionada a profissionais de 

saúde traz benefícios e é capaz de promover assistência segura ao paciente 
8, 10, 55, 56, 68

.  

Nesses estudos formaram-se grupos de estudos abordando o uso do SLP. O tempo 

de treinamento variou. Um deles, realizado na Suíça, durou cerca de um ano
28, 54

. Também 

foi diversa a metodologia de ensino utilizada. 

No cenário nacional são relatadas as experiências da implantação do SLP em 

unidades de saúde 
64, 69

. Os passos percorridos por estas instituições são semelhantes no 

processo de elaboração, envolvendo capacitação dos enfermeiros e elaboração de 

instrumentos para implantar o processo de enfermagem 
70, 71

.  

 Estudos envolvendo ações da Educação Permanente em Saúde apresentaram 

resultados positivos nos registros de enfermagem
 28, 54, 56, 65, 68

.  

Durante os encontros do GERE foram levantadas algumas questões sobre os 

registros de enfermagem. Todos os profissionais que participaram do grupo tinham 

consciência da importância do registro de enfermagem, principalmente sob o aspecto legal. 

Todos os profissionais reconheceram que, embora seja importante, o registro não é 

realizado como deveria ser, quanto à qualidade das informações assim como quanto ao 
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número de pacientes cujas avaliações são registradas durante o turno de trabalho. Esse 

achado confirma outros estudos realizados com enfermeiros
 72-75

. Algumas das 

justificativas referidas pelos enfermeiros durante a participação no grupo de estudos 

também foram mencionadas em outros estudos sobre registros de enfermagem nacionais e 

internacionais 
 54, 72, 76

. 

Um estudo que
 
determinava a avaliação dos registros de enfermagem quanto ao 

exame físico do paciente internado em UTI e unidade de internação clínica evidenciou que 

os registros relacionados ao exame físico estavam mais bem estruturados em UTI e os 

registros realizados nas unidades de internação clínica eram referentes às intercorrências 

clínicas
74

. Este dado encontra apoio na fala dos participantes do grupo. Além disso, um dos 

locais de registro mais utilizados pelos participantes era o livro de ordens e ocorrências em 

detrimento do prontuário do paciente, sendo realizados registros das intercorrências dos 

pacientes, o que resulta na perda de informações que iriam para o prontuário do paciente e 

estariam acessíveis a outros profissionais após a alta hospitalar desse paciente. Essas 

informações ficariam, portanto, restritas à unidade onde o paciente esteve internado. Essa 

também foi citada em um estudo
 72

. 

Com relação ao número de formulários que a enfermeira precisa preencher ao longo 

de uma jornada de trabalho, é preciso priorizar os que são realmente importantes para o 

enfermeiro e o grau de complexidade exigido para isso. Muitas das atividades realizadas 

pelo enfermeiro poderiam ser realizadas por um profissional administrativo, já que essas 

sobrecarregam o enfermeiro, impedindo sua aproximação do paciente
67

.  

Concomitante a estas dificuldades, que poderiam ser consideradas “estruturais” 

porque se referem às estruturas gerencial e física, também surgiram outros obstáculos, 

estes de “caráter individual” dos profissionais: resistência a mudanças, baixa motivação e 

falta de interesse. Essas características também foram apontadas por outro estudo que 

descreveu o processo de implantação do SLP 
69

. 

O desenvolvimento de instrumentos para aplicação do processo de enfermagem é 

bastante citado na literatura
64

. Entretanto, alguns estudos elaboraram instrumentos 

relacionados somente aos diagnósticos de enfermagem
 69, 77

; outros incluíram resultados de 

enfermagem e intervenções de enfermagem 
11, 65, 70

. Um exemplo é a implantação do 

processo de enfermagem do Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia, em SP, que foi 

ricamente detalhada em uma publicação 
65

, mostrando todos os passos percorridos até sua 
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efetiva concretização. Os instrumentos desenvolvidos neste estudo dão suporte às fases de 

coleta de dados, diagnósticos, planejamento, implementação e avaliação, ou seja, às cinco 

etapas do PE. 

Embora muito se fale sobre as propostas da Educação Permanente em Saúde no que 

diz respeito ao “olhar para a realidade e, a partir daí, gerar a reflexão e posterior 

intervenção nessa realidade capaz de melhorar a qualidade dos serviços e dos meios de 

trabalho”, pouco foi produzido no meio científico para dividir experiências adquiridas. Há 

um grande número de produções sobre a reflexão acerca da problematização
 78-81

, 

destacando a importância e a necessidade de mudança, de abandono da metodologia 

tradicional, bancária, cujo centro não é o aluno.   

Este estudo provocou questionamento e reflexão sobre os problemas cotidianos que 

levam o enfermeiro colocar ações importantes, como o registro de enfermagem, em 

segundo plano. Devido à distribuição em plantões, o número de participantes/dia foi 

pequeno, em torno de dois ou três, porém não inviabilizou as discussões.  

São muitos os problemas “estruturais”, e eles podem pesar profundamente na 

assistência de enfermagem, porém, olhando por outro ângulo, esses problemas não estão 

sozinhos, encontram conexão com “obstáculos individuais” de alguns funcionários. Esses 

obstáculos prejudicam muito a introdução de novos conceitos. A resistência a mudanças, 

em um primeiro momento, dificultou a introdução dos instrumentos do PE, alegando serem 

estes muito extensos e que demoraria muito tempo para o seu preenchimento; e a falta de 

interesse, demonstrada por alguns participantes do estudo, foi sinalizada pela preterição do 

material fornecido para a fase de teorização. Dessa forma, a quinta fase da metodologia, a 

aplicação prática à realidade não teve o mesmo entusiasmo da fase de levantamento de 

problemas.  

  De acordo com o questionário de caracterização, os profissionais que participaram 

do estudo não são novatos na profissão, todos tem mais de cinco anos de profissão. A 

maioria tem, como dependentes, os filhos, cujo número máximo é de dois. A titulação 

acadêmica reflete a busca por cursos de pós-graduação lato sensu pela maioria dos 

participantes (75%). Um deles não fez nenhum curso de pós-graduação. E outro 

participante realizou curso strictu sensu (Mestrado).  

O interesse pela SAE mostrou-se baixo, refletido pela baixa participação em cursos 

de atualização ou eventos, como congressos, que abordassem o tema. Entretanto, a 
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participação em congressos de outros temas é maior (65%). Talvez isso seja o resultado da 

intensa rotina de trabalho, já que entre as justificativas estavam a falta de tempo e a falta de 

oportunidade.  

Após a intervenção, uma nova avaliação dos registros de enfermagem foi realizada 

e essa mostrou aumento em três domínios (de um total de quatro domínios) do Q-DIO: 

“Diagnóstico de enfermagem como Processo”, “Diagnóstico de Enfermagem como 

Produto” e “Resultados de Enfermagem”. Apesar de apresentados os instrumentos 

“Histórico de Enfermagem”, “Resultados de Enfermagem” e “Intervenções de 

Enfermagem”, somente o primeiro foi aceito por parte dos enfermeiros, e ainda assim, não 

foi utilizado em todas as admissões de pacientes realizadas após o fim do treinamento. É 

importante enfatizar que somente registros realizados por enfermeiros que participaram do 

treinamento foram utilizados na segunda avaliação. 

O domínio “Intervenções de Enfermagem” não apresentou diferença na pontuação, 

pois é utilizado um formulário com prescrição de enfermagem padronizada nas duas 

clínicas médicas e embora sejam cuidados generalizados para os pacientes internados, 

contemplaram os problemas de enfermagem identificados nos registros de enfermagem.  

Mesmo sem ter conseguido implantar o SLP no setor estudado, é possível observar 

que houve uma mudança de comportamento em relação ao registro realizado por 

enfermeiros, que pode ser considerada muito importante. É visível o esforço para a 

realização do Histórico de Enfermagem, assim como para o registro de enfermagem nas 

avaliações diárias. Foi estipulada uma meta para os registros, ainda pequena, mas com o 

compromisso de aumenta-la periodicamente. Em relação a isso, todos os participantes 

mostraram-se empenhados. Isso pode ter sido beneficiado pela Metodologia da 

Problematização, já que permitiu o levantamento e a discussão dos problemas encontrados.     

 

Limitações do estudo  

O período de realização do GERE foi marcado por greve na universidade, além de 

uma profunda crise de recursos financeiros instalada nos hospitais universitários federais 

que causou falta de materiais básicos para a assistência com consequente limitação das 

internações. Somado a isso, houve recusa por parte de alguns profissionais de utilizar os 

instrumentos do PE. O período de realização também foi prejudicado pelo número de 

profissionais ausentes, devido, entre outros motivos, a férias (30%). 
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VI. CONCLUSÃO 

Foi criado um grupo de estudos, o GERE, com enfermeiros lotados no setor de 

Clínica Médica, utilizando a metodologia da problematização. Foi realizada uma revisão 

integrativa para identificar as estratégias educativas utilizadas para o ensino-aprendizagem 

dos sistemas de linguagem padronizada. Foram elaborados instrumentos para aplicação do 

processo de enfermagem direcionados a unidades de clínica médica. Os registros de 

enfermagem foram avaliados antes e após a implementação do GERE, por meio de um 

instrumento validado (Q-DIO), demonstrando aumento dos escores em três domínios do 

referido instrumento. Durante a realização do grupo, foram levantados os problemas que 

interferiam na qualidade do registro de enfermagem e o levantamento de hipóteses para sua 

solução. Na fase de teorização foi realizada uma aula abordando o processo de 

enfermagem e o sistema de linguagem padronizada. 

A partir das discussões geradas, novos pensamentos permitiram mudanças de 

atitude dos participantes do grupo. Acredita-se que a continuação do grupo de estudos terá 

efeito positivo nos registros de enfermagem, assim como no cuidado de enfermagem 

prestado, sendo essa uma sugestão dos participantes do grupo. 

Entretanto, não se podem negligenciar os problemas de origem administrativa e 

econômica que prejudicam a realização dos registros de enfermagem.  

Acredita-se que o presente estudo contribuiu para a construção do conhecimento de 

enfermagem à medida que permitiu o reconhecimento de um problema importante (a 

qualidade dos registros de enfermagem, evidenciada pelos baixos escores na avaliação dos 

registros de enfermagem realizada antes da implementação do GERE), com a adoção de 

medidas que visem à sua correção (evidenciada pelo aumento dos escores na avaliação 

realizada após a implementação do GERE) e manifestação da necessidade da continuidade 

do grupo de estudos pelos participantes. 
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APÊNDICE A.   TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E 

ESCLARECIDO 

Rua Dr Celestino,74 

24020-091 – RJ – Brasil 

e-mail: mpeauff@gmail.com 

www.uff.br/mpea 

 

Título do projeto: Efeito do Grupo de Estudos na Qualidade dos Registros de 

Enfermagem: Estudo Quase-Experimental 

Pesquisador Responsável: Luciana Silva de Melo 

Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: UFF – Mestrado Profissional em 

Enfermagem Assistencial da Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa 

Orientadora: Profª Drª Ana Carla Dantas Cavalcanti 

Telefones para contato: (21) 2629-9214  (21)2629-9189  (21)98014-0287   E-mail: 

lulusmelo@yahoo.com.br 

Voluntário: ________________________________________________________ 

Idade: ______ anos     RG: _____________________ 

O(A) Senhor(a) está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa “Efeito 

do Grupo de Estudos na Qualidade dos Registros de Enfermagem: Estudo Quase-

Experimental” de responsabilidade da pesquisadora Luciana Silva de Melo. Este estudo 

consiste na formação do Grupo de Estudos (GERE) para o ensino-aprendizagem dos 

registros de enfermagem. Tem como objetivo geral  analisar o efeito  de um grupo de 

estudos na qualidade de registros de enfermagem de um hospital universitário no 

município de Niterói/RJ. Métodos: estudo quase-experimental com 14 enfermeiros lotados 

nos setores de clínica médica no período de janeiro de 2016.  Serão realizados 02 encontros 

com enfermeiros. A avaliação da qualidade dos registros será realizada através do Quality 

of Diagnoses, Interventios and Outcomes (Q-DIO), questionário previamente validado para 

uso no Brasil, em registros dos enfermeiros que participarem em pelo menos 75% das 

atividades do GERE.  

Benefícios esperados: ao comparar os registros dos enfermeiros antes e após a 

participação no GERE espera-se melhora significativa do escore de qualidade, sendo então, 

esta modalidade de ensino válida para o aperfeiçoamento de enfermeiros na elaboração de 

registros de enfermagem com linguagem padronizada.  

mailto:mpeauff@gmail.com
http://www.uff.br/mpea
mailto:lulusmelo@yahoo.com.br
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Solicitamos sua participação no grupo acima citado e autorização para avaliação 

dos registros de enfermagem nos prontuários dos pacientes internados. 

Em caso de dúvida acerca dos procedimentos, riscos, benefícios e outros assuntos 

relacionados com a pesquisa, entrar em contato com a pesquisadora através dos telefones 

acima relacionados. É preciso afirmar que a sua participação é voluntária e que este 

consentimento poderá ser retirado a qualquer tempo, sem prejuízos à sua situação de 

trabalho. Também é garantida a confidencialidade das informações geradas e a privacidade 

do sujeito da pesquisa, isto quer dizer que sua identidade não será revelada e não haverá 

nenhuma quebra de sigilo em relação às informações utilizadas na pesquisa. 

Eu, _____________________________________________, RG nº 

_________________ declaro ter sido informado e concordo em participar, como 

voluntário, do projeto de pesquisa acima descrito. 

            

                                                                          

________________________________             _______________________________ 

Assinatura do voluntário             Assinatura do Pesquisador 

 

Niterói, ___ de ___________ de 2016. 
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APÊNDICE B. PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 1 

Título: PRIMEIRA AVALIAÇÃO DE PRONTUÁRIOS (ANTES DA FORMAÇÃO 

DO GRUPO DE ESTUDOS) 

Emissor:  Luciana Silva de Melo                             Digitador: 

Luciana Silva de Melo 

Revisor: Ana Carla Cavalcanti                              Aprovador 

DEFINICÃO 

Avaliação com o Q_DIO dos prontuários de pacientes internados nas clínicas médica e 

cirúrgica previamente a formação do Grupo de Estudos em Registros de Enfermagem 

(GERE). 

OBJETIVO 

Avaliar a qualidade dos registros de enfermagem realizados por enfermeiros das clínicas 

médica e cirúrgica antes da participação no GERE, através da aplicação do questionário 

Quality on Diagnoses, Interventions and Outcomes (Q-DIO). 

EXECUTANTE 

LUCIANA SILVA DE MELO 

DESCRIÇÃO DE MATERIAL 

- Formulários do questionário Q-DIO 

- Tutorial de preenchimento do Q-DIO 

- Caneta esferográfica azul ou preta 

- Prontuários dos pacientes internados na clínica médica. 

DESCRIÇÃO DETALHADA DAS ATIVIDADES 

- Listar os pacientes internados na clínica médica e cirúrgica com internação superior 

a 48 horas. 

- Realizar a randomização conforme o programa Statistical Package for Social 

Sciences (SPSS). 

- Após a seleção da amostra serão avaliadas as evoluções dos quatro dias 

subsequentes. Nessas evoluções serão avaliados diagnósticos de enfermagem, intervenções 

(ou cuidados) e resultados de enfermagem. A avaliação será realizada utilizando o Q-DIO 

(anexo §). 
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- Será organizado um banco de dados com todas as informações levantadas na 

pesquisa. 

PONTOS CRÍTICOS/RISCOS 

- Garantir a assinatura do TCLE antes de qualquer procedimento do estudo  

RESULTADOS ESPERADOS 

- Realização da randomização conforme protocolo; 

- Correto preenchimento do Q-DIO facilitando o manuseio dos mesmos. 

REGISTRO 

- Anotar adequadamente todos os dados dos sujeitos de pesquisa nos formulários 

apropriados 
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APÊNDICE C. PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 2 

Título: GRUPO DE ESTUDOS EM REGISTROS DE ENFERMAGEM  

Emissor:  Luciana Silva de Melo           Digitador:  Luciana Silva de Melo 

Revisor: Ana Carla Cavalcanti             Aprovador 

DEFINICÃO 

Trata-se de encontros com enfermeiros dos setores de clínica médica (CM), no qual será 

abordado o tema Registro de Enfermagem (RE) considerando uma visão sobre a qualidade 

da assistência e segurança do paciente, pautada no Processo de Enfermagem (PE), como 

base para o pensamento crítico sobre diagnósticos, intervenções e resultados de 

enfermagem utilizando sistemas de linguagens padronizadas (SLP) 

OBJETIVO 

Refletir sobre a elaboração de registros de enfermagem nos setores de CM a partir do PE 

com SLP pautado em situações da prática clínica cotidiana.  

EXECUTANTE 

LUCIANA SILVA DE MELO 

DESCRIÇÃO DE MATERIAL 

- Agenda para marcação dos encontros; 

- Notebook e projetor de slides;  

- Pasta de plástico contendo folha para anotações, caneta esferográfica e artigos científicos 

sobre SLP e PE, e 

- Livros-texto sobre prática clínica de enfermagem utilizando SLP. 

DESCRIÇÃO DETALHADA DAS ATIVIDADES 

-  Colher assinatura para o TCLE dos enfermeiros interessados em participar do 

Grupo de Estudos, após sua leitura junto ao enfermeiro. Garantir o preenchimento do 

Formulário de Caracterização do Participante. 

- Explicar a metodologia educativa adotada – Metodologia da Problematização. Utilizar o 

Plano de Aula (APÊNDICES F e G). 

- Primeiramente abordar a evolução histórica do Processo de Enfermagem. Após, o 

processo de enfermagem em suas etapas: coleta de dados, diagnósticos de enfermagem, 

planejamento, implementação e avaliação de enfermagem. 
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Oferecer suporte teórico aos enfermeiros participantes para o desenvolvimento do processo 

de enfermagem utilizando o Sistema de Linguagem Padronizada através da exposição 

conceitual das etapas do processo de enfermagem, do Sistema de Linguagem Padronizada 

NANDA-I-NIC-NOC.   

Fornecer material didático sobre o tema com artigos científicos e livros. Etapa realizada em 

dois encontros, com duas horas de duração, em média; 

PONTOS CRÍTICOS/RISCOS 

- Garantir a assinatura do TCLE antes de qualquer procedimento do estudo 

-  Registrar descontinuação em formulários pertencentes ao estudo 
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APÊNDICE D. PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 3 

Título: SEGUNDA AVALIAÇÃO DE PRONTUÁRIOS (APÓS A FORMAÇÃO DO 

GRUPO DE ESTUDOS) 

Emissor:  Luciana Silva de Melo                               Digitador: 

Luciana Silva de Melo 

Revisor: Ana Carla Cavalcanti                               Aprovador 

DEFINICÃO 

Avaliação dos prontuários de pacientes internados nas clínicas médica e cirúrgica após a 

formação do Grupo de Estudos em Registros de Enfermagem (GERE). 

OBJETIVO 

Avaliar a qualidade dos registros de enfermagem realizados por enfermeiros das clínicas 

médica após a participação destes no GERE, através da aplicação do questionário Quality 

of Diagnoses, Interventions and Outcomes (Q-DIO). 

EXECUTANTE 

LUCIANA SILVA DE MELO 

DESCRIÇÃO DE MATERIAL 

- Formulários do questionário Q-DIO 

- Caneta esferográfica azul ou preta 

- Prontuários dos pacientes internados nas clínicas médica. 

DESCRIÇÃO DETALHADA DAS ATIVIDADES 

-Listar os pacientes internados na clínica médica e cirúrgica com internação superior a 48 

horas. 

-Realizar a randomização conforme o programa Statistical Package for Social Sciences 

(SPSS). 

-Após a seleção da amostra, avaliar as evoluções dos quatro dias subsequentes. Nessas 

evoluções, avaliar diagnósticos de enfermagem, intervenções (ou cuidados) e resultados de 

enfermagem. Para isso, utilizar o Q-DIO (ANEXO A). 

-Será organizado um banco de dados com todas as informações levantadas na pesquisa. 

PONTOS CRÍTICOS/RISCOS 

- Garantir a assinatura do TCLE antes de qualquer procedimento do estudo  

RESULTADO ESPERADO 
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- Realização da randomização conforme protocolo; 

- Correto preenchimento do Q-DIO facilitando o manuseio dos mesmos. 

REGISTRO 

- Anotar adequadamente todos os dados dos sujeitos de pesquisa nos formulários 

apropriados 
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APÊNDICE E. CARTA-CONVITE AOS ENFERMEIROS PARA 

PARTICIPAÇÃO NO GERE 
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APÊNDICE F.       PLANO DE AULA – 1º DIA 
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APÊNDICE G. PLANO DE AULA 2º DIA 
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APÊNDICE H. FORMULÁRIO DE CARACTERIZAÇÃO DOS 

PARTICIPANTES DO ESTUDO 
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APÊNDICE I. BIBLIOGRAFIA DISPONIBILIZADA NA ETAPA 

DE TEORIZAÇÃO    

 

1. Carvalho EC, Cruz DALM, Herdman TH. Contribuição das linguagens 

padronizadas para a produção do conhecimento, raciocínio clínico e prática clínica 

da Enfermagem. Rev Bras Enferm 2013; 66(esp):134-141 

2. Garcia TR, Nóbrega MML. Processo de Enfermagem: da teoria à prática 

assistencial e de pesquisa. Esc Anna Nery Rev Enferm 2009; 13(1): 188-193 

3. Rutheford MA. Standardized Nursing Language: what does it mean for Nursing 

practice? The Online Journal of Issues in Nursing 

4. Doenges ME, Moorhouse MF, Murr AC. Diagnósticos de Enfermagem: 

Intervenções, Prioridades, Fundamentos. 12ed. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2015. 

5. Lunney M. Pensamento crítico para o alcance de resultados positivos em saúde: 

análises e estudos de caso em enfermagem. Porto Alegre: Artmed, 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



86 

 

APÊNDICE J.   HISTÓRICO DE ENFERMAGEM 
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APÊNDICE K.       DIAGNÓSTICOS DE ENFERMAGEM 

 

Diagnósticos de enfermagem 

1. Ansiedade 

Definição: Vago e incômodo sentimento de desconforto ou temor, acompanhado por 

resposta autonômica (a fonte é frequentemente não específica ou desconhecida para o 

indivíduo); sentimento de apreensão causada pela antecipação de perigo. É um sinal de 

alerta que chama a atenção para um perigo iminente e permite ao indivíduo tomar medidas 

para lidar com a ameaça. 

Características definidoras: 

Comportamentais: comportamento examinador, estar irrequieto, hipervigilância, 

inquietação, insônia, movimentos pouco comuns, observação atenta, pouco contato visual, 

preocupações devido à mudança em eventos da vida, produtividade diminuída 

Afetivas: agonia, angústia, apreensão, desamparo, excitação excessiva, foco em si mesmo, 

incerteza, irritabilidade, medo, muita agitação, nervosismo, pesaroso, sensação de 

inadequação, suspeição aumentada; 

Fisiológicas: aumento da tensão, aumento da transpiração, estremecimento, tensão facial, 

tremores, tremores nas mãos, voz trêmula; 

Simpáticas: alteração no padrão respiratório, anorexia, aumento da pressão sanguínea, 

aumento na frequência cardíaca, aumento na frequência respiratória, boca seca, contrações, 

diarreia, dilatação pupilar, excitação cardiovascular, fraqueza, palpitações cardíacas, 

reflexos rápidos, rubor facial, vasoconstrição superficial; 

Parassimpáticas: alteração no padrão de sono, desmaio, diarreia, dor abdominal, fadiga, 

formigamento das extremidades, frequência urinária, hesitação urinária, náusea, redução da 

FC, redução da PA, urgência urinária; 

Cognitivas: alteração na atenção, alteração na concentração, bloqueio de pensamento, 

campo de percepção diminuído, capacidade diminuída de solucionar problemas, 

capacidade diminuída para aprender, confusão, consciência dos sintomas fisiológicos, 

esquecimento, preocupação, ruminação, tendência a culpar os outros. 

Fatores relacionados: Abuso de substância, ameaça à condição atual, ameaça de morte, 

conflito de valores, conflito sobre as metas da vida, contágio interpessoal, crise 
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maturacional, crise situacional, estressores, exposição à toxina, hereditariedade, história 

familiar de ansiedade, mudança importante, necessidades não atendidas, transmissão 

interpessoal 

2. Desobstrução ineficaz de vias aéreas 

Definição: Incapacidade de eliminar secreções, ou obstruções do trato respiratório, para 

manter a via aérea desobstruída. 

Características definidoras: Alteração no padrão respiratório, cianose, dificuldade de 

verbalização, dispneia, escarro em excesso, inquietação, mudanças na frequência 

respiratória, olhos arregalados, ortopneia, ruídos adventícios respiratórios, sons 

respiratórios diminuídos, tosse ausente, tosse ineficaz 

Fatores relacionados: Ambientais: exposição à fumaça, fumante passivo, tabagismo; via 

aérea obstruída: corpo estranho na via aérea, doença pulmonar obstrutiva crônica, 

espasmos de via aérea, exsudato nos alvéolos, hiperplasia das paredes dos brônquios, muco 

excessivo, secreções retidas. 

3. Dor aguda 

Definição: experiência sensorial e emocional desagradável associada à lesão tissular real 

ou potencial, ou descrita em termos de tal lesão; início súbito ou lento de intensidade leve a 

intensa, com término antecipado ou previsível. 

Características definidoras: Autorrelato da intensidade usando escala padronizada de 

dor, autorrelato de características da dor usando instrumento de dor padronizado, 

comportamento de distração, comportamento expressivo, comportamento protetor, 

desesperança, diaforeses, dilatação pupilar, evidência de dor usando lista de verificação 

padronizada de dor para pessoas incapazes de comunicação verbal, expressão facial de dor, 

foco em si mesmo, foco estreitado, gestos de proteção, mudanças no apetite, mudanças na 

parâmetro fisiológico, posição para aliviar a dor, relato de outra pessoa sobre 

comportamento da dor/mudanças na atividade. 

Fatores associados: Agente lesivo biológico, agente lesivo físico, agente lesivo químico. 

4. Hipertermia  

Definição: temperatura corporal central elevada acima da variação diurna normal devido à 

falha na termorregulação. 

Características definidoras: Apnéia, bebê não consegue manter a sucção, coma, crise 
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epiletica, esturpor, hipotensão, irritabilidade, letargia, pele avermelhada, pele quente ao 

toque, postura anormal, taquicardia, taquipnéia, vasodilatação. 

Fatores relacionados: Agentes farmacológicos, atividade vigorosa, aumento da taxa 

metabólica, desidratação, diminuição da capacidade para transpirar, doença, isquemia, 

sepse, temperatura ambiental elevada, trauma, vestimentas inadequadas 

5. Integridade da pele prejudicada 

Definição: Epiderme e/ou derme alterada. 

Características definidoras: Alteração na integridade da pele, matéria estranha 

perfurando a pele. 

Fatores relacionados: 

Externos: agente farmacológico, agente químico lesivo, conteúdo hídrico, extremos de 

idade, fator mecânico, hipertermia, hipotermia, radioterapia, umidade; 

Internos: alteração na pigmentação, alteração na sensibilidade, alteração no metabolismo, 

alteração no volume de líquidos, alterações no turgor da pele, circulação prejudicada, 

imunodeficiência, mudança hormonal, nutrição inadequada, pressão sobre saliência óssea. 

6. Integridade tissular prejudicada 

Definição: Dano em membrana mucosa, córnea, tecido tegumentar, fáscia muscular, 

músculo tendão, osso, cartilagem, cápsula articular e/ou ligamento. 

Características definidoras: Tecido destruído, tecido lesado. 

Fatores relacionados: agente farmacológico, agente químico lesivo, alteração na 

sensibilidade, alteração no metabolismo, circulação prejudicada, conhecimento insuficiente 

sobre proteção da integridade tissular, estado nutricional desequilibrado, extremos de 

idade, extremos de temperatura ambiental, fator mecânico, fonte de energia de alta tensão, 

mobilidade prejudicada, neuropatia periférica, procedimento cirúrgico, terapia por 

radiação, umidade, volume de líquido insuficiente, volume excessivo de líquidos. 

7. Mobilidade física prejudicada 

Definição: limitação no movimento físico independente e voluntário do corpo ou de uma 

ou mais extremidades. 

Características definidoras: Alteração na marcha, desconforto, dificuldade para virar-se, 

dispneia ao esforço, engaja-se em substituições de movimentos, instabilidade postural, 

movimentos descoordenados, movimentos espásticos, movimentos lentos, redução na 
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amplitude de movimentos, redução nas habilidades motoras finas, redução nas habilidades 

motoras grossas, tempo de resposta diminuído, tremor induzido pelo movimento. 

Fatores relacionados: agente farmacológico, alteração na função cognitiva, alteração na 

integridade de estruturas ósseas, alteração no metabolismo, ansiedade, apoio ambiental 

insuficiente, atraso no desenvolvimento, conhecimento insuficiente do valor da atividade 

física, controle muscular diminuído, crenças culturais em relação a atividades aceitáveis, 

depressão, desnutrição, desuso, dor, estilo de vida sedentário, falta de condicionamento 

físico, força muscular diminuída, IMC > percentil 75 apropriado a idade, intolerância à 

atividade, massa muscular diminuída, prejuízo musculoesquelético, prejuízos 

neuromusculares, prejuízos sensório-perceptivos, relutância em iniciar o movimento, 

resistência diminuída, restrições prescritas de movimento, rigidez articular. 

8. Nutrição desequilibrada: menos do que as necessidades corporais 

Definição: Ingestão insuficiente de nutrientes para satisfazer às necessidades metabólicas. 

Características definidoras: Alteração no paladar, aversão ao alimento, cavidade bucal 

ferida, cólicas abdominais, diarreia, dor abdominal, fragilidade capilar, fraqueza dos 

músculos necessários à deglutição, fraqueza dos músculos necessários à mastigação, 

incapacidade percebida de ingestão de alimentos, informações erradas, informações 

insuficientes, ingestão de alimentos menos que a PDR (porção diária recomendada), 

interesse insuficiente pelos alimentos, mucosas pálidas, percepções erradas, perda de peso 

com ingestão adequada de alimentos, perda excessiva de pelos, peso do corpo 20% ou mais 

abaixo do ideal, saciedade imediatamente após a ingestão de alimentos, sons intestinais 

hiperativos, tônus muscular insuficiente. 

Fatores relacionados: desvantagem econômica, fatores biológicos, incapacidade de 

absorver nutrientes, incapacidade de digerir os alimentos, incapacidade de ingerir os 

alimentos, ingestão alimentar insuficiente, transtorno psicológico. 

9. Padrão de sono prejudicado 

Definição: Interrupções, limitadas pelo tempo, da quantidade e da qualidade do sono, 

decorrentes de fatores externos. 

Características definidoras: Alteração no padrão de sono, despertar não intencional, 

dificuldade no funcionamento diário, dificuldade para iniciar o sono, insatisfação com o 

sono, não se sentir descansado. 
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Fatores relacionados: barreira ambiental, imobilização, interrupção causada pelo parceiro 

de sono, padrão de sono não restaurador, privacidade insuficiente. 

10. Risco de infecção 

Definição: vulnerabilidade à invasão e multiplicação de organismos patogênicos, que pode 

comprometer a saúde. 

Fatores de risco: Conhecimento insuficiente para evitar exposição a patógenos, 

desnutrição, enfermidade crônica, obesidade, procedimento invasivo; 

Defesas primárias inadequadas: alteração na integridade da pele, alteração no 

peristaltismo, alteração no pH das secreções, diminuição da ação ciliar, estase de fluidos 

orgânicos, ruptura prematura de membra na amniótica, ruptura prolongada de membrana 

amniótica, tabagismo; 

Defesas secundárias inadequadas: diminuição de hemoglobina, imunossupressão, 

leucopenia, resposta inflamatória suprimida, vacinação inadequada; 

Exposição ambiental aumentada a patógenos: exposição a surto de doença. 

11. Risco de volume de líquido deficiente 

Definição: vulnerabilidade à diminuição do líquido intravascular, intersticial e/ou 

intracelular que pode comprometer a saúde. 

Fatores de risco: agente farmacológico, barreira ao acesso a líquidos, conhecimentos 

insuficientes sobre as necessidades de líquidos, desvios que afetam a absorção de líquidos, 

desvios que afetam a ingestão de líquidos, extremos de idade, extremos de peso, fatores 

que influenciam a necessidade de líquidos, mecanismo regulador comprometido, perda 

ativa de volume de líquidos, perda de líquido por vias anormais, perda excessiva de líquido 

por vias normais. 

12. Risco de integridade da pele prejudicada 

Definição: Vulnerabilidade à alteração na epiderme e/ou derme. Que pode comprometer a 

saúde. 

Fatores de risco:  

Externos: agente químico lesivo, excreções, extremos de idade, fatores mecânicos, 

hidratação, hipertermia, hipotermia, radioterapia, secreções, umidade. 

Internos: agente farmacológico, alteração na pigmentação, alteração na sensibilidade, 

alteração no metabolismo, alteração no turgor da pele, circulação prejudicada, fator 
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psicogênico, imunodeficiência, mudança hormonal, nutrição inadequada, pressão sobre 

saliência óssea. 

Referências bibliográficas: 
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APÊNDICE L. RESULTADOS DE ENFERMAGEM 
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APÊNDICE M. INTERVENÇÕES DE ENFERMAGEM 
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ANEXO.A Quality of Diagnoses, Interventions and Outcomes (Q-DIO) 

Dimensões/Itens Escala de 3 

pontos 

Diagnósticos de enfermagem como processo 

Dados da informação registrada: 

0 1 2 

1. Situação atual que levou a internação    

2. Ansiedade, preocupações, expectativas e desejos relacionados à 

internação 

   

3. Situação social e ambiente/circunstâncias em que vive    

4. Enfrentamento da situação atual/com a doença    

5. Crenças e atitudes em relação à vida (relacionadas à internação)    

6. Informações sobre o paciente e familiares/outras pessoas importantes 

na situação 

   

7. Questões sobre intimidade pessoal relacionadas ao gênero    

8. Hobbies, atividades e lazer    

9. Pessoas importantes (para contato)    

10. Atividades de vida diária    

11. Prioridades relevantes de enfermagem de acordo com a avaliação    

11 Itens, Escore máximo=22, Pontuação ideal=2  

Diagnósticos de enfermagem como produto Escala de 3 

pontos 

0 1 2 

12. Problema de Enfermagem/Título do diagnóstico está registrado    

13. Título do diagnóstico está formulado e numerado de acordo com a 

NANDA 

   

14. A etiologia está registrada    

15.A etiologia está correta, e corresponde ao diagnóstico de enfermagem    

16.Os sinais e sintomas estão registrados    

17. Os sinais e sintomas estão corretamente relacionados com o diagnóstico 

de enfermagem 

   

18. A meta de enfermagem se relaciona/corresponde ao diagnóstico de    
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enfermagem 

19. A meta de enfermagem é alcançável por meio das intervenções    

8 Itens, Escore máximo=16, Pontuação ideal=2  

Intervenções de Enfermagem 0 1 2 

20. Concretas, claramente nomeadas de acordo com as intervenções da NIC – 

e planejadas (o que será realizado, como, com que frequência e por quem) 

   

21. As intervenções de enfermagem têm efeito sobre a etiologia dos 

diagnósticos de enfermagem 

   

22. As intervenções de enfermagem realizadas estão registradas (o que foi 

realizado, como, com que frequência e por quem) 

   

3 Itens, Escore Máximo=6, Pontuação ideal=2  

Resultados de Enfermagem 0 1 2 

23. Mudanças críticas de diagnósticos são avaliadas diariamente ou turno a 

turno/diagnósticos prolongados são avaliados a cada quatro dias 

   

24. O diagnóstico de enfermagem está reformulado    

25. O resultado de enfermagem está registrado    

26. O resultado de enfermagem é observável/medido e registrado de acordo 

com NOC 

   

27. O resultado de enfermagem indica:  

- melhora dos sintomas do paciente 

- melhora do conhecimento do paciente 

- melhora das estratégias de enfrentamento do paciente 

- melhora das habilidades de autocuidado 

- melhora no estado funcional 

   

28. Existe uma relação entre os resultados e as intervenções de enfermagem    

29. Os resultados e os diagnósticos de enfermagem estão internamente 

relacionados 

   

7 Itens, Escore máximo=14, Pontuação ideal=2    
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ANEXO.B Resposta do Comitê de Ética e Pesquisa HUAP 
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