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Resumo 

 

INTRODUÇÃO. A aplicação de recursos informatizados se traduz em vantagens e 

melhorias para o desempenho da prática de enfermagem, promovendo a padronização 

dos parâmetros de atendimento, o que facilita a coleta processamento e recuperação de 

dados, reduzindo custos e tempo no sistema de saúde. Assim, padrões de informática 

em saúde, tais como as terminologias, tem o potencial de transformar a assistência de 

enfermagem, tornando-a mais organizada e adequada às necessidades de cada ambiente 

de saúde. No entanto, sistemas de informação em saúde com base em arquitetura de 

software convencional não são semanticamente interoperáveis e têm altos custos de 

manutenção. Tais obstáculos podem ser removidos com a adoção da abordagem 

denominada modelagem multinível, sendo que uma de suas implementações são as 

especificações openEHR. OBJETIVO. Apresentar um caso de uso da conversão de uma 

terminologia de enfermagem para o modelo openEHR. MÉTODO. Os termos do 

Catálogo Nursing Outcomes Indicators da Classificação Internacional para a Prática de 

Enfermagem foram mapeados para arquétipos openEHR disponíveis no Clinical 

Knowledge Manager, o repositório global de arquétipos openEHR. Quatro conceitos do 

Catálogo foram cobertos por arquétipos openEHR: Estado Funcional, Continência 

Urinária, Dor e Úlceras de Pressão, e cinco não o foram: Fadiga, Dispneia, Náuseas, 

Quedas e Condições de Alta. Os conceitos de Continência Urinária, Dor e Úlceras de 

Pressão não puderam ser completamente mapeados, pois seus modelos de dados foram 

conceitual e estruturalmente diferentes dos arquétipos openEHR mais próximos. O 

conceito de Estado Funcional permitiu o uso direto do arquétipo “Barthel Index” para 

uma parte de seus termos, mas será requerido o uso de um template. A partir disso, 

procedeu-se à modelagem dos conceitos do Estado Funcional do Catálogo Nursing 

Outcomes Indicators pela descrição dos termos que compõem este subconjunto da 

terminologia em questão. A seguir, foi feita a análise da modelagem do conceito de 

Estado Funcional no arquétipo “Barthel Index”, a partir de uma descrição minuciosa de 

toda a sua estrutura, incluindo cabeçalho, definição e ontologia. O mapeamento dos 

termos do Catálogo Nursing Outcomes Indicators para os ELEMENT do arquétipo 

“Barthel Index” evidenciou a necessidade de se elaborar um arquétipo específico para 

os termos do conceito de Atividades Instrumentais da Vida Diária do Catálogo, pois 

estes não encontraram correspondência com os ELEMENTs do arquétipo obtido no 
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CKM. DISCUSSÃO. O mapeamento resultante apresentou uma complexidade 

significativa e a implementação em sistemas de informação em saúde reais dos modelos 

de dados resultantes seria de difícil operacionalização. O mapeamento semântico 

utilizando o modelo openEHR demonstrou que este foi suficiente para representar a 

semântica dos conceitos do Catálogo Nursing Outcomes Indicators referentes ao Estado 

Funcional do Idoso, embora problemas quanto a diferenças na granularidade de 

documentação entre o banco de dados utilizado e os arquétipos existentes tenham sido 

encontrados durante o processo. CONCLUSÕES. O presente estudo demonstrou a 

viabilidade de mapeamento entre terminologias de enfermagem e os modelos de dados 

das especificações openEHR, o que enfatiza a importância da adoção da modelagem 

multinível para a aquisição de interoperabilidade semântica entre sistemas de 

informação em saúde. 

Palavras-chave: Sistemas de Informação; Registros Eletrônicos de Saúde; Informática 

em Enfermagem; Terminologia; Base de Dados. 
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Abstract 

 

INTRODUCTION. The application of computerized resources brings advantages and 

improvements to the performance of nursing practice, promoting the standardization of 

service parameters, which facilitates the collection, processing recovery of data, 

reducing time and costs in the healthcare system. Thus, health informatics standards, 

such as terminologies, has the potential to transform nursing care, making it more 

organized and suited to the needs of each healthcare setting. However, healthcare 

information systems based on conventional software architecture are not semantically 

interoperable and have high maintenance costs. Such obstacles can be removed by 

adopting the approach called multilevel modeling, being one of its implementations the 

openEHR specifications. OBJECTIVE.To present a use case of the conversion of a 

nursing terminology for the openEHR model. METHOD. The terms of Nursing 

Outcomes Indicators Catalog of the International Classification for Nursing Practice 

were mapped to openEHR archetypes available on the Clinical Knowledge Manager, 

the global repository of openEHR archetypes. Four concepts from the Catalogue were 

covered by the openEHR archetypes: Functional Status, Urinary Continence, Pain and 

Pressure Ulcers, and five were not: Fatigue, Dyspnea, Nausea, Falls and Readiness for 

Discharge. The concepts of Urinary Continence, Pain and Pressure Ulcers could not be 

completely mapped, since their data models were conceptually and structurally different 

from the closest openEHR archetypes. The concept of Functional Status allowed the 

direct use of the archetype "Barthel Index" for part of its terms, but the use of a template 

will be needed. From there, we proceeded to model the concepts of Functional Status 

from the Nursing Outcomes Indicators Catalog by the description of the terms that 

comprise this subset of this specific terminology. The following analysis was made for 

modeling the concept of Functional Status in the “Barthel Index” archetype, by a 

detailed description of the whole structure, including header, definition and ontology. 

The mapping of the terms of the Nursing Outcomes Indicators Catalog to each 

ELEMENT of the “Barthel Index” archetype showed the need to develop a specific 

archetype for the terms of the concept of Instrumental Activities of Daily Living, 

because they found no correspondence with the ELEMENTS of the archetype obtained 

on the CKM. DISCUSSION. The resulting mapping showed significant complexity and 

the implementation in information systems in real healthcare data models would be 
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significantly difficult to operate. The semantic mapping using the openEHR model 

showed that this was sufficient to represent the semantics of the concepts of the Nursing 

Outcomes Indicators Catalog for the Functional Status of the elderly, although problems 

such as the differences in the granularity of documentation between the database and the 

existing archetypes have been found during the process. CONCLUSIONS. The present 

study demonstrated the feasibility of mapping between nursing terminologies and data 

models through the openEHR specifications, which emphasizes the importance of 

adopting multilevel modeling for the acquisition of semantic interoperability between 

healthcare information systems. 

Keywords: Information Systems; Electronic Health Records; Nursing Informatics; 

Terminology; Database. 
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Glossário 

 

Condições de Alta: condições gerais satisfatórias para ser liberado do tratamento por 

um médico, outro socorrista ou pela própria instituição (Silva et al., 2009, p. 103 – 

dicionário de termos).  

 

Continência Urinária: Capacidade de controlar a micção de forma voluntária (Silva et 

al., 2009, p. 261 – dicionário de termos).  

 

Dispneia: dificuldade de respirar (Silva et al., 2009, p. 308 – dicionário de termos).  

 

Dor: (1) experiência sensorial e emocional desagradável associada a lesões reais, 

potenciais ou descritas em termos de tais lesões. A dor é sempre subjetiva. Cada 

indivíduo aprende a utilizar este termo através de suas experiências. (2) Sinal de 

advertência; sensação desagradável ou penosa, que se origina pela irritação do tronco, 

raiz ou terminação do nervo da rede sensorial (Silva et al., 2009, p. 317 – dicionário de 

termos).  

 

Estado Funcional: A avaliação do estado funcional é um método sistemático de 

analisar a capacidade de o idoso funcionar em seu ambiente, identificando habilidades 

ou deficiências no autocuidado e as necessidades relacionadas às atividades diárias 

(Macêdo et al., 2012).  

 

Fadiga: cansaço, esgotamento (Silva et al., 2009, p. 387 – dicionário de termos).  

 

Náuseas: vontade de vomitar, seguida ou não de vômito (Silva et al., 2009, p. 595 – 

dicionário de termos).  

 

Quedas: evento frequente e limitante, sendo considerado um marcador de fragilidade, 

declínio na saúde ou até morte. A queda é causada por uma instabilidade que é a “falta 

de capacidade para corrigir o deslocamento do corpo, durante seu movimento no 

espaço” (Hemo-Rio, 2010).   
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Úlceras de Pressão: necrose cutânea provocada pelo aumento da pressão nas 

proeminências ósseas, diminuindo a perfusão de sangue no tecido pressionado (Silva et 

al., 2009, p. 358 – dicionário de termos).  
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1. Introdução 
 

As Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) são consideradas 

infraestruturas de suporte para os sistemas de informação e, usualmente, compreendem 

os seguintes componentes: (1) hardware e seus dispositivos e periféricos; (2) software e 

seus recursos; (3) sistemas de telecomunicações; e (4) gestão de dados e informações 

(Beal, 2007). De forma um pouco mais abrangente, envolvem também aspectos 

humanos, administrativos e organizacionais (Laurindo et al., 2001).Alguns autores 

consideram as TICs e os sistemas de informação sinônimos, ou consideram estes 

últimos como parte das TICs (Henderson e Venkatraman, 1993 apud Laurindo et al., 

2001); neste estudo, optou-se por estabelecer as diferenças conceituais, como expressas 

acima. 

As TICs são consideradas instrumentos importantes para a padronização dos 

cuidados das populações e para o planejamento da assistência em nível individual e 

coletivo. Os componentes das TIC, isolados ou em conjunto, exercem um papel no 

atendimento individual ao paciente; ao mesmo tempo, apoiam a recomendação de 

intervenções da área de vigilância em saúde e podem aprimorar a validade e a precisão 

de estudos epidemiológicos, pelo aumento da disponibilidade de bancos de dados com 

boa qualidade de informação (Marques Jr. et al., 2008).  

Como vimos, as TICs provêm substrato aos Sistemas de Informação em Saúde 

(SIS), que se destacam como instrumentos promissores da busca pela qualidade e 

efetividade na assistência à saúde (Rezende,2005). Para Batista (2006), os SIS podem 

ser definidos como quaisquer sistemas que possuem dados ou informações de entrada 

(input) que gerem informações de saída (output), com a finalidade de suprir 

determinadas necessidades de saúde, tanto do usuário como do prestador de serviços. 

No Brasil, existem diversos SIS que auxiliam na compreensão das condições de 

saúde da população, e apresentam o potencial de aprimorar o planejamento das ações de 

saúde nos diferentes níveis de atenção, sendo assim considerados essenciais para a 

modernização dos serviços de saúde. Os SIS permitem a coleta e o processamento de 

informações a respeito das condições de vida e de saúde de uma população, tais como 

eventos vitais (mortalidade e nascidos vivos), registros de casos de doenças e da 

produção dos serviços de saúde (Souza et al., 2010).  
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De forma a permitir que os SIS cumpram seu papel potencial na organização dos 

serviços de saúde, é necessária uma articulação entre as teorias de informação e as 

metodologias de desenvolvimento de aplicações (software) com a experiência clínica. 

Este compartilhamento de saberes das áreas de tecnologia em saúde pode ser muito 

influente na modelagem de sistemas capazes de detectar e prevenir problemas de saúde, 

como, por exemplo, os eventos adversos das intervenções terapêuticas. Entretanto, a 

aplicação de mecanismos de avaliação da qualidade do software é muitas vezes 

negligenciada na área de informática em saúde, tanto em relação a aplicativos voltados 

para as atividades de educação como para as aplicações clínicas (Effken e Carty, 2002). 

A incorporação tecnológica na área de sistemas de informação em saúde deve 

fornecer uma infraestrutura que facilite o uso da informação por parte dos profissionais 

de saúde (Cresswell et al., 2012). Tomados em conjunto, a área de informática em saúde 

apresenta grandes desafios para a enfermagem, em relação aos cuidados de saúde no 

século 21 em diante, especialmente no que diz respeito ao registro computadorizado do 

paciente e as ferramentas associadas para a gestão das organizações de saúde (Ozbolt e 

Saba, 2008). 

Nos dias atuais, a ausência de participação de profissionais e usuários do sistema 

de saúde na construção dos aplicativos é outra questão importante a ser analisada, e que 

se relaciona com a qualidade do esforço de informatização dos serviços. Assim, os 

sistemas que são modelados pelos profissionais de saúde e pelos usuários dos serviços 

em nível local têm maior probabilidade de aceitação, e assim têm maior chance de 

participar da melhoria na qualidade do atendimento (Falcão-Reis e Correia, 2010; 

Mangiameli e Boseman, 2000). 

Mesmo com todos estes desafios ainda a serem superados, é fato que, nos 

últimos tempos, houve grandes avanços na criação e implementação de tecnologias de 

informação e no desenvolvimento de medidas de qualidade de cuidados de saúde. Neste 

cenário, a informática cada vez mais oferece infraestrutura essencial para a avaliação e 

melhoria da qualidade da atenção em enfermagem e, assim, surgem novos rumos e 

prioridades nos cuidados de saúde. Lideranças de informática em enfermagem devem, 

portanto, preparar-se para orientar os colegas de profissão de forma adequada e 

colaborar como participantes dos esforços locais, nacionais e internacionais da área, a 

fim de dar contribuições significativas que permitam que os pacientes sejam providos 

de cuidados de saúde mais seguros (McCormick et al., 2007). 
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Toda a produção científica atual apoia a adoção de padrões para o 

desenvolvimento de sistemas de informação de saúde, assim,  

 

reduzindo o retrabalho por fornecedores e prestadores de cuidados, aprimorando a 

disseminação de SAD bem-construídos, promovendo a pesquisa para a sua aplicação 

generalizada e acelerando o movimento de novos conhecimentos médicos, da 

pesquisa à prática (Teich et al., 2005). 

 

A American Nurses Association (ANA) reconhece desde 1992 a informática em 

enfermagem como uma especialidade da profissão de enfermagem. O documento que 

serve como marco definidor deste reconhecimento é o Scope and Standards of Nursing 

Informatics Practice, que em 2008 teve sua terceira revisão (ANA, 2008). Este 

documento vai ao encontro dos atributos definidos por Panniers and Gassert (1996) de 

uma especialidade de enfermagem, a saber: (a) uma prática diferenciada; (b) um 

programa de pesquisa definido; (c) representação organizacional; (d) programas 

educacionais e (e) um mecanismo de credenciamento. 

Na prática de enfermagem, a avaliação do Estado Funcional dos idosos tem se 

tornado uma atividade prevalente. Através dessa avaliação, os enfermeiros na prática 

clínica podem aprofundar sua compreensão das necessidades do pacientes e aplicar o 

seu conhecimento enfatizando o autocuidado e o alcance de uma melhor qualidade de 

vida (Roper et al., 2000).  

Os modelos atuais buscam definir “o modo de viver” e categoriza essas 

descobertas em Atividades da Vida Diária (AVDs), a fim de promover o máximo de 

independência, através de uma avaliação completa levando a intervenções que 

proporcionam mais apoio e independência nas áreas que podem ser difícil ou impossível 

para o indivíduo realizar por conta própria (Roper et al., 2000).  

Ao considerar mudanças no continuum dependência-independência, pode-se ver 

como o paciente está melhorando ou não, fornecendo evidências a favor ou contra o 

plano de cuidados atual e dar orientações quanto ao nível dos cuidados que o paciente 

faz ou pode exigir. Este valor só resulta quando a avaliação é feita com frequência e 

ocorrem alterações, e se for combinado com a melhoria e a promoção da saúde (Roper 

et al., 2000). 

Em 2002, observou-se o primeiro diagnóstico situacional referente ao registro 

dos dados do Estado Funcional de pacientes sob a perspectiva da enfermagem. Naquele 
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momento, ficou evidente a multiplicidade de formulários, para os quais foi difícil obter 

consenso em relação a estrutura, conteúdo e âmbito de atuação, e considerou-se como 

“ideal” o desenvolvimento de uma solução computadorizada para o registro dos dados 

de alta de pacientes que estariam sob cuidados continuados (Hübner e Giehoff, 2002). 

Entretanto apenas nos últimos 3 anos tem se observado o desenvolvimento de 

aplicativos computacionais voltados para a atuação do profissional de enfermagem na 

avaliação e cuidado de pacientes idosos, incluindo os conceitos de Estado Funcional 

(Cherry ET AL, 2011; Bergquist-Beringer e Gajewski, 2011; Mason ET AL, 2012). 

 Nota-se, portanto, que existe uma lacuna de conhecimento importante neste 

aspecto, dados os seus incipientes esforços de implementação, sem mencionar o fato de 

que as referências que apresentam tais protótipos deixam claro de que os mesmos estão 

sendo desenvolvidos numa estrutura de “silos de dados” (Raths, 2010), ou seja, 

aplicativos autocontidos que não têm capacidade de se comunicar com o Registro 

Eletrônico de Saúde do paciente, de uma forma mais geral.  

Assim, a motivação para a realização deste estudo partiu de uma avaliação 

destas e das demais evidências disponíveis (a serem apresentadas no Capítulo 2), que 

apontam para o fato de que o campo da informática em enfermagem deve, e 

provavelmente irá, expandir seus especialistas, de forma a incluir pesquisadores 

interdisciplinares. Desta forma, aproveita-se o conhecimento adquirido nestes 

intercâmbios de conhecimento sem, contudo, deixar de representar o conceito específico 

de enfermagem nos sistemas de informação em saúde (Saba, 2001). Outras atividades 

essenciais desta área incluem: (1) orientar a reengenharia da prática de enfermagem; (2) 

aproveitar novas tecnologias para capacitar os pacientes e seus cuidadores para o 

desenvolvimento do conhecimento colaborativo; (3) permitir a visualização de dados 

complexos, a análise e a modelagem preditiva, facilitando o desenvolvimento de teorias 

de enfermagem de médio alcance e (4) incentivar as metodologias de avaliação que 

melhor atendam a fatores de interface humano-computador e a contextos 

organizacionais (Bakken et al., 2008). 

O contexto da pesquisa na área informática em enfermagem tem evoluído 

significativamente. Alguns autores partem da premissa de que uma agenda de pesquisa 

de informática em enfermagem deve refletir as mudanças no contexto da atenção à 

saúde, afirmando compromisso com sua meta principal, que se baseia em um construto 

que englobe o paciente, o sistema de saúde e a prática da enfermagem. Essa mudança no 
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contexto da atenção à saúde se articular com as mudanças contextuais mais amplas que 

são relevantes para a prática da informática em enfermagem, incluindo a economia, o 

consumismo, as doenças emergentes, a escassez de força de trabalho, os modelos de 

atendimento e a globalização (Abbott e Coenen, 2008; Zytkowski, 2003). 

São muitos os desafios que ainda devem ser enfrentados na área da informática 

em enfermagem. Há necessidade de desenvolver padrões de representação dos conceitos 

para além das terminologias de referência focadas em vocabulários específicos (Park e 

Cho, 2009). Além disso, há que se desenvolver uma infraestrutura de informática que 

contemple toda a gama de ações de enfermagem no sistema de saúde e no campo da 

pesquisa (Pochciol e Warren, 2009). Por fim, há a necessidade de se elaborar um 

conjunto de indicadores da qualidade do cuidado de enfermagem, que possam ser 

elaborados através dos registros da prática profissional dos enfermeiros, mediante o uso 

das tecnologias da informação (Cohen et al., 2009). 

Diante do exposto acima, este estudo teve como principal objetivo apresentar um 

caso de representação do conhecimento para a modelagem de sistemas de informação 

em saúde que possam ser adotados no processo de trabalho de enfermagem. O caso 

selecionado foi o de Estado Funcional do Idoso do Catálogo Nursing Outcome 

Indicators da Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem (CIPE). A 

metodologia de representação do conhecimento seguiu os princípios da modelagem 

multinível de sistemas de informação em saúde. 

O Capítulo 1 apresentou os conceitos gerais da área de Tecnologias da 

Informação em Saúde e seus desafios contemporâneos. No Capítulo 2, apresenta-se uma 

revisão da literatura científica sobre os fundamentos da informática em saúde em geral e 

da informática em enfermagem em particular, com enfoque sobre os modelos mais 

largamente adotados para a representação do conhecimento nesta área, a saber, as 

terminologias de enfermagem.O Capítulo 3 apresenta os objetivos gerais e específicos 

do estudo em formato de tópicos. O Capítulo 4 detalha o referencial teórico e 

metodológico adotado pelo estudo, e os métodos específicos empregados para o alcance 

dos objetivos listados previamente. O Capítulo 5 apresenta o processo completo e o 

resultado final da modelagem do conhecimento em enfermagem proposta para o caso do 

Estado Funcional do Idoso e, finalmente, nos Capítulos 6 e 7, estes resultados são 

discutidos e conclusões são apresentadas. 
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2. Revisão da Literatura 

 

2.1. Informática em saúde: visão geral 

 

A informática vem ganhando cada vez mais espaço na sociedade moderna, 

difundindo informação e conhecimento de forma cada vez mais complexa. A 

incorporação de tecnologias de informação, como hardware, software e o uso da 

Internet, nas organizações sociais em geral, é uma prática cada vez mais comum (Kolin, 

2011). 

A revolução produzida pela informática no conhecimento humano é um dos 

efeitos do conhecimento armazenado desde o estabelecimento da ciência moderna. O 

desenvolvimento da informática apresenta importante complexidade, permitindo a 

execução programada de análises e atividades produtivas em geral. Assim, a informática 

contribui para o conhecimento, que é, desta forma difundido globalmente, o que tende a 

torná-lo mais acessível para os interessados em obtê-lo (Tian, 2011). 

Não obstante, os profissionais de saúde, as instituições e a sociedade, como um 

todo, devem reconhecer a importância do uso do computador na área da saúde, assim 

como seus potenciais benefícios. A informatização do setor saúde pode favorecer o 

acesso à informação, facilitar a comunicação e melhorar a qualidade do cuidado em 

saúde (Rodríguez et al., 2008). 

E em muitos países, as unidades de saúde já estão fazendo uso de sistemas 

informatizados, o que permite o acesso às informações dos clientes a qualquer momento 

(Scichilone, 2011; Gwadry-Sridharet al., 2010; Braa et al., 2004). Os profissionais de 

saúde e a sociedade em geral estão considerando o uso do computador como um meio 

que favorece o processo de comunicação e contribui com a eficiência na realização da 

assistência (Hynes et al., 2004).  

A informática em saúde é definida como a disciplina científica relacionada com 

o tratamento sistemático de dados, informação e conhecimento na medicina e na saúde. 

Seus objetivos, métodos e ferramentas, e sua relevância para outras disciplinas da 

medicina e ciências da saúde, são muitos. Reconhece-se que uma das principais tarefas 

de informática médica é a modelagem de processos. Neste contexto, processos das áreas 

de saúde, comunicação, engenharia e computação, assim como processos políticos, 
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administrativos e educacionais, são descritivos e distintos (Tian, 2011). E é função da 

informática em saúde projetar modelos para tais processos, a fim de implementá-los 

como sistemas computacionais. Isto implica na estrutura do domínio do problema, a 

qual tem que ser metodicamente analisada, modelada e, por fim instanciada, de forma 

que os algoritmos correspondentes e os aplicativos possam ser desenvolvidos (Hersh, 

2009).  

Os objetivos da informática em saúde são: (a) estudar os princípios gerais de 

processamento de dados, informação e conhecimento em medicina e cuidados de saúde 

e (b) fornecer soluções para os problemas encontrados durante o período de estudo e 

análise dos aplicativos da área de saúde (Haux, 2010). Sua meta final deve ser sempre 

melhorar a qualidade dos cuidados de saúde, assim como da pesquisa e da educação na 

medicina e nas ciências da saúde (Hasman et al., 1996). 

Importante ressaltar que a informática em saúde está preocupada com problemas 

referentes a todos os profissionais de saúde: médicos, enfermeiros, ou seja, todos os 

administradores de cuidados de saúde, assim como os administradores de serviços e os 

formuladores de políticas para o setor. Neste sentido, a informática em saúde inclui, não 

apenas a informática médica, como também, por exemplo, a informática em 

enfermagem e a informática odontológica (Hasman et al., 1996). 

Ao olhar historicamente para o desenvolvimento do campo da informática em 

saúde, podemos perceber que esta vem crescendo de forma constante, e que hoje 

constitui uma das bases para a medicina e a saúde do século 21. Como resultado, uma 

considerável responsabilidade recai sobre os profissionais de informática médica, para 

que contribuam com a melhoria da saúde das pessoas, desenvolvendo processos e 

produtos que aprimorem a qualidade dos cuidados de saúde. Espera-se, de forma 

similar, que as contribuições da disciplina aumentem a eficiência e o nível de inovação 

em pesquisa na área das ciências biomédicas, assim como colaborem na expansão da 

interface entre as ciências da saúde e as ciências da computação (Haux, 2010). 

Nesse sentido, uma das grandes promessas da informatização da saúde, por 

exemplo, relaciona-se ao desenvolvimento de Sistemas de Apoio à Decisão (SAD) em 

saúde baseados em inteligência artificial. Estes sistemas têm o potencial de alterar o 

continuum de cuidados de saúde, por dirigir prospectivamente o atendimento 

personalizado adequado, quando é mais necessário (Eberhardt et al., 2010). 
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Um SAD clínico pode ser definido como um sistema eletrônico (ou não 

eletrônico) produzido para ajudar diretamente na tomada de decisão clínica (Kawamoto 

et al., 2005). Os SAD eletrônicos são softwares projetados para auxiliar diretamente no 

processo de decisão clínica, num processo em que as características individuais dos 

pacientes são comparadas a uma base informatizada de conhecimentos clínicos. Esta 

base de dados é associada a regras de decisão programadas no software, resultando na 

geração de mensagens com avaliações ou recomendações específicas para cada 

paciente. Por fim estas mensagens são apresentadas na interface gráfica do sistema para 

o clínico, que mantém a autonomia para sua tomada de decisão, que agora será baseada 

em mais evidências, provenientes do SAD. Como pode ser notado através da definição 

apresentada acima, os SAD são tecnologias complexas que variam muito em design, 

função e uso (Berlin et al., 2006).  

Atualmente, há um interesse crescente no uso de SAD para a redução dos erros 

diagnósticos e terapêuticos em particular, e para aumentar a qualidade e eficiência dos 

cuidados de saúde em geral (Berlin et al., 2006). Algumas das aplicações mais 

estudadas dos SAD são aquelas que procuram evitar eventos adversos relacionados a 

medicamentos e erros de dosagem de drogas (Kawamoto et al., 2005). Um outro campo 

fértil de desenvolvimento de SAD aos sistemas que facilitam o uso adequado de 

medidas profiláticas e terapêuticas eficazes, tais como a profilaxia de doença 

tromboembólica venosa e a indicação de terapia anti-trombolítica pré-hospitalar 

(Trowbridge e Weingarten, 2001; Correa et al., 2011). 

Através de tecnologias como os SAD, cada vez mais proporcionadas pela 

informática médica, podem-se realizar melhorias substanciais no atendimento aos 

pacientes, puramente através da utilização mais eficaz dos dados que já estão 

disponíveis e de como podemos processá-los. À medida que a disciplina avança de 

forma integrada, fazendo um uso inteligente da inteligência já existente na área de 

ciência da computação, os pacientes em particular e os cidadãos em geral podem 

colaborar na reorientação das políticas da área, para um modelo que produza mais 

resultados, com foco na integralidade da atenção à saúde (Eberhardt et al., 2010). 
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2.2. Informática em enfermagem 

 

Informática em Enfermagem é definida como a área de conhecimento que estuda 

a aplicação dos recursos tecnológicos no ensino, na prática, na assistência e no 

gerenciamento da assistência e do cuidado de enfermagem (Staggers e Thompson, 2002; 

Marin e Cunha, 2006). Tais recursos tecnológicos têm oferecido para a enfermagem 

uma gama de possibilidades de melhoria no desempenho profissional e no atendimento 

ao paciente, gerando oportunidades para o ensino, pesquisa e para a assistência de 

enfermagem (Marin e Cunha, 2006). 

Para Palomares e Marques (2010), a informática em enfermagem é uma área de 

conhecimento que estuda a aplicação de recursos tecnológicos com propósitos diversos, 

tais como a prática, a assistência e o gerenciamento do cuidado, tendo como objetivo a 

melhoria do atendimento ao paciente e dos processos de trabalho.  

No caso particular dos enfermeiros, estes sempre estiveram envolvidos na 

organização da área de informática em saúde, desde sua implantação, e estão utilizando 

computadores para as tarefas administrativas, na atenção direta ao paciente, no ensino e 

na pesquisa (Rodríguez et al., 2008). 

A aplicação de recursos informatizados traz vantagens e melhorias na atuação e 

trabalho do enfermeiro. Na área de enfermagem, especificamente, os avanços da 

informática visam também a aumentar o tempo disponível do profissional para as 

atividades relacionadas ao cuidado. Além disso, a disciplina estimula a padronização 

dos parâmetros de diagnósticos e prescrições, fazendo com o que o serviço da 

enfermagem seja feito de modo mais organizado e adequado às necessidades de cada 

serviço, sem prejuízo da uniformidade dos processos. Isto é um aspecto relevante, dado 

que a padronização do processo de trabalho pode facilitar a recuperação dos dados 

previamente registrados, assim como o registro dos dados futuros, reduzindo custos e 

tempo (Palomares e Marques, 2010). 

Sua presença volta-se, geralmente, para a organização e controle das atividades 

relativas à produção, armazenamento e análise dos dados. Tais atividades são 

necessárias em diferentes etapas da assistência à saúde, assim como aquelas voltadas ao 

treinamento e supervisão do pessoal que atua no sistema de informação (Mishima et al., 

1999). 
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Os sistemas de informação em enfermagem são definidos como artefatos 

computacionais que transformam dados de enfermagem em informações de 

enfermagem, de forma a apoiar todos os tipos de atividades ou funções de enfermagem. 

Ou seja, esta definição refere-se ao uso da tecnologia ou de um sistema de computador 

para coletar, armazenar, processar, exibir, recuperar e comunicar dados e informações 

em tempo útil nos serviços de saúde que incluem profissionais de enfermagem. 

(Staggers e Thompson, 2002). 

As definições das funções de informática que um enfermeiro pode assumir em 

um serviço de saúde, para além do seu papel tradicional de enfermeiro no cuidado ao 

paciente, não são facilmente elucidadas, visto que é uma área nova em termos de teorias 

da informação, princípios, métodos e ferramentas. Entretanto, podem-se identificar, 

como atividades que devem ser incluídas como próprias da informática em enfermagem, 

pelo menos em parte, as seguintes: análise de necessidades de informatização, 

determinação de requisitos para os sistemas, seleção e avaliação de novos sistemas 

(Staggers e Thompson, 2002). 

A informática em enfermagem deve ser útil também para outras profissões da 

área de saúde, facilitando a comunicação de dados do paciente garantindo assim maior 

qualidade à assistência prestada. Portanto, deve ajudar aos outros, tanto profissionais 

como pacientes, dentro e fora da enfermagem. Mesmo assim, há que se compreender a 

legitimidade das práticas e das competências gerais do enfermeiro especialista em 

informática. Por isso, alguns autores apoiam a necessidade de reconhecimento da 

informática em enfermagem como uma especialidade distinta no âmbito da informática 

em saúde. Embora profissionais em outras áreas da informática em saúde utilizem 

muitas das mesmas ferramentas e processos, os dados, informações e o conhecimento 

têm elementos exclusivos para a enfermagem (Staggers e Thompson, 2002). 

No momento atual, há a necessidade de se concentrar a atenção para a 

aplicabilidade desta gama de recursos computacionais, de forma a trazer vantagens e 

melhorias na atuação do enfermeiro, em qualquer área de especialidade. Assim, pode-se 

dizer que está havendo uma transição na incorporação da informática na atuação 

profissional dos enfermeiros. Anteriormente, a prioridade estava concentrada no 

aprendizado do uso das ferramentas computacionais; atualmente, já existem condições e 

oportunidades de desenvolvimento de ferramentas melhores e mais adequadas para 

satisfazer as necessidades específicas da enfermagem (Marin e Cunha, 2006). Na 
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informática em enfermagem, o design, o desenvolvimento, a implementação e a 

avaliação dos sistemas de informação tem tido sua importância reconhecida.  Estes 

sistemas podem desempenhar um papel crucial, por exemplo, na segurança do paciente 

e na prevenção de erros terapêuticos (Effken e Carty, 2002). 

Nesse sentido, um importante aspecto é a otimização do tempo. Os enfermeiros, 

geralmente, gastam cerca de um terço do seu tempo de trabalho em atividades de 

localização, procura, busca, agregação e processamento de dados e informações dos 

pacientes. Entretanto, quando uma ferramenta informatizada adequada está disponível, 

tal sistema pode evitar a duplicação de avaliações e intervenções já realizadas 

anteriormente, o que permite um melhor aproveitamento do tempo, assim como enseja 

uma economia de insumos (Palomares e Marques, 2010). 

Um dos maiores objetivos no desenvolvimento de qualquer sistema 

computacional voltado para a área de saúde é satisfazer a necessidade de documentação 

e controle. Neste sentido, a informática em enfermagem contempla o conceito de 

Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE), que é, em essência, uma 

iniciativa no sentido de melhor organizar os processos de trabalho e documentação 

relativos ao processo de enfermagem (Palomares e Marques, 2010).  

A importância, pertinência e necessidade de implantação da SAE nos diferentes 

ambientes da prática profissional é fato inquestionável (Malucelli et al., 2010). A 

Resolução COFEN nº. 272/2002 enfatiza a necessidade de aplicação da SAE na prática 

cotidiana da profissão em seus diferentes cenários de trabalho. Este processo diz 

respeito às atividades do enfermeiro, que utiliza métodos e estratégias científicas para a 

identificação das situações de saúde e doença, assim subsidiando ações de assistência de 

enfermagem que possam contribuir para a promoção, prevenção, recuperação e 

reabilitação da saúde do indivíduo, família e comunidade (Fuly et al., 2008). 

Diferentes autores apresentam diversas etapas da SAE; no entanto, as mais 

comumente abordadas são: histórico, diagnóstico, planejamento, implementação e 

evolução (Castilho et al., 2009). Neste sentido, parte-se do princípio de que a SAE 

contribui para organizar o cuidado, tornando possível a operacionalização do processo 

de enfermagem. Dessa forma, dá-se visibilidade à contribuição da enfermagem para a 

atenção à saúde, em qualquer ambiente onde a prática profissional ocorra, seja em 

instituições prestadoras de serviços de internação hospitalar, ou em serviços 
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ambulatoriais, escolas, associações comunitárias, fábricas, domicílios, entre outros 

(Malucelli et al., 2010). 

Para um bom funcionamento da SAE, um fator chave é a utilização de uma 

linguagem única que evidencie os elementos da prática profissional. Com a criação de 

múltiplas terminologias, tornou-se necessário desenvolver um modelo de referência que 

apoiasse tanto a representação dos conceitos de enfermagem, quanto a integração desse 

modelo com outros da área da saúde. Neste sentido, a Classificação Internacional para a 

Prática de Enfermagem (CIPE) está sendo desenvolvida como um marco unificador dos 

diversos sistemas de classificação em enfermagem, permitindo a configuração cruzada 

dos termos das classificações existentes e de outras que forem desenvolvidas. (Nóbrega 

e Garcia, 2005). 

 

2.3. Modelos de representação do conhecimento em enfermagem: o caso das 

terminologias 

 

A evolução das definições para a especialidade de informática em enfermagem, 

sem dúvida, continuará no futuro próximo. Empreendimentos voltados para o 

aprimoramento da definição de informática em enfermagem devem levar em 

consideração algumas necessidades específicas da área, como, por exemplo, satisfazer a 

procura de terminologias de referência para os conceitos de enfermagem. Além disso, a 

área de informática em enfermagem deve colaborar com os esforços de terminologia 

mais gerais, para todo o espectro de cuidados de saúde (Coenen et al., 2001). 

Uma terminologia padronizada garante que um termo seja usado com o mesmo 

significado por diferentes usuários. O estabelecimento de uma linguagem comum para a 

prática de enfermagem permite a comparação dos dados de enfermagem entre clínicas, 

populações, locais, áreas e épocas distintas (Marin, 2008). 

As diversas terminologias em enfermagem já existentes fornecem riqueza em 

termos de representação dos fenômenos de enfermagem e dos domínios da prática. 

Porém, não existe atualmente nenhum meio prático de tradução (ou seja, mapeamento) 

de tais terminologias, de forma agregar e comparar dados registrados em diferentes 

terminologias (Park et al., 2009). 
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Em relação à construção de terminologias e estruturas de dados padronizados 

para a atuação em enfermagem, existem iniciativas internacionais de desenvolvimento 

de sistemas terminológicos sendo conduzidas com o propósito de se criar um 

vocabulário comum para as práticas de enfermagem. Todavia, essas iniciativas são 

desarticuladas, uma vez que são usadas diferentes terminologias por diferentes 

desenvolvedores (Bakken e McArtur, 2001). 

Podemos citar, como exemplos de terminologias de enfermagem, as seguintes: a 

Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem (CIPE), a terminologia da 

North American Nursing Diagnoses Association (NANDA), a Nursing Interventions 

Classification System (NIC), a Nursing Outcomes Classification (NOC), a Clinical Care 

Classification (CCC), o Omaha System, o Patient Care Data Set (PCDS) e o 

Perioperative Nursing Data Set (PNDS). 

A Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem (CIPE) foi 

organizada por iniciativa do Conselho Internacional de Enfermagem (CIE). Como 

veremos mais à frente, a CIPE é definida como uma classificação de fenômenos, ações e 

resultados de enfermagem. Suas versões foram realizadas por enfermeiras pesquisadoras 

que compuseram um grupo nomeado pelo Internacional Council of Nurses (ICN) 

(Barros, 2009). 

Criada em 1982, a terminologia da North American Nursing Diagnoses 

Association (NANDA) inicialmente classificava os diagnósticos de enfermagem de 

acordo com a Taxonomia I, que era estruturada por nove categorias a partir do modelo 

conceitual dos Padrões de Respostas Humanas (trocar, comunicar, relacionar, valorizar, 

escolher, mover, perceber, conhecer, sentir). A partir desta estrutura, foram feitas novas 

modificações, acrescentando-se alguns domínios e renomeando-se outros. Por fim, em 

2000, foi definida a Taxonomia II, e atualmente a NANDA contém 13 domínios, 47 

classes e 201 diagnósticos (Barros, 2009). 

A Nursing Interventions Classification System (NIC), por sua vez, foi 

desenvolvida por pesquisadores da Universidade de Iowa, tendo sido lançada em 1992 e 

está na sua quinta edição. A primeira edição apresentou 336 intervenções, e a quarta, 

514, com mais de 12.000 ações e atividades. Atualmente, a NIC possui sete domínios e 

30 classes. Desde a terceira edição, as intervenções essenciais compreendem um total de 

43 especialidades. O tempo para execução destas intervenções, bem como, seus níveis 
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de formação para administração, de forma segura, também estão descritos nesta 

terminologia (Barros, 2009). 

Lançada em 1991, a Nursing Outcomes Classification (NOC) foi igualmente 

criada por pesquisadores da Universidade de Iowa. A primeira publicação da NOC, de 

1997, continha 190 resultados. A segunda edição, datada de 2000, já contemplava 260 

resultados e a terceira publicação, de 2004, foi ampliada para 330 resultados. A quarta 

edição, datada de 2008, ainda sem tradução para a língua portuguesa, traz 385 

resultados agrupados em 31 classes e sete domínios. A NOC compreende os Resultados 

de Enfermagem (RE) que descrevem o estado, os comportamentos, as reações e os 

sentimentos do paciente, em resposta ao cuidado prestado (Seganfredo e Almeida, 

2011). 

A Classificação Clínica dos Cuidados (CCC) foi originalmente criada pela Profa. 

Virgínia Saba e colaboradores na Georgetown University em 1991 (Saba, 2002) para 

documentar os cuidados de enfermagem, tanto domiciliares (home care) quanto 

ambulatoriais. Ela contém 176 conceitos de diagnósticos de enfermagem e 198 

conceitos de intervenções de enfermagem. Os diagnósticos possuem três modificadores 

(Melhorado, Estabilizado, ou Deteriorado) para documentar tanto os resultados atuais 

quanto os esperados. Da mesma forma, as intervenções de enfermagem são expandidas, 

usando quatro modificadores (Avaliar/Monitorar, Cuidados/Executar, Ensinar/Instruir, 

Gerenciar/Consultar) para documentar o tipo de ação para cada intervenção de 

enfermagem (Moss et al., 2005). 

O Omaha System foi desenvolvido pela Divisão de Enfermagem de Omaha, 

Nebraska (EUA),entre 1975 e 1986, foi financiado pelo United States Department of 

Health and Human Services (US-DHHS),sendo composto por termos relacionados a 

Problemas, Intervenções e Resultados. O esquema de classificação de problemas (n = 

44) é composto por quatro domínios (ambientais, psicossociais, fisiológicos e 

comportamentos relacionados à saúde) (Westra, 2005). Os problemas são então 

descritos pela organização de dois conjuntos de modificadores: (a) tipo de problema 

(real ou potencial de promoção da saúde) e (b) tipo de cliente (individual, familiar ou 

comunitário). O plano de cuidados é criado a partir dos blocos de construção de 

intervenções (categoria, destino e descrição de cuidados) para então se chegar aos 

resultados (Bakkenet al., 2002). 
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O Patient Care Data Set (PCDS) foi desenvolvido inicialmente na Virginia 

University e tem sido revisado por pesquisadores daVanderbilt University Medical 

Center. Sua versão 4.0, de 1998, contém um dicionário de dados e termos de 

representação de valores e códigos específicos para Problemas do Paciente (363 

termos), Metas de Cuidados (311 termos) e Ordens de Cuidados ao Paciente (1.357 

termos) (Ozbolt, 1999). 

O Perioperative Nursing Data Set (PNDS) é um vocabulário de enfermagem que 

ofereça uma linguagem universal para o registro de problemas e tratamentos 

perioperatórios, possuindo quatro domínios: (a) segurança, (b) resposta fisiológica à 

cirurgia, (c) resposta comportamental do paciente e da família à cirurgia e (d) sistema de 

saúde. Cada domínio é acompanhado dos resultados desejados, das intervenções de 

enfermagem e dos diagnósticos de enfermagem (Westendorf, 2007). 

Estes esforços são importantes para garantir que os conceitos de enfermagem 

sejam representados em sistemas informatizados, de uma maneira que facilite a 

utilização polivalente a nível local, nacional, regional e internacional. Entretanto, com o 

crescimento da área de informática em enfermagem, nota-se que as terminologias de 

enfermagem têm seguido o mesmo caminho de desarticulação que ocorre no caso dos 

sistemas médicos, o que não é desejado. Alguns autores postulam que a solução desta 

multiplicidade seria criar um sistema de informação em saúde com uma linguagem 

única, um modelo universal, em que todas as terminologias utilizadas na área fossem de 

fácil articulação em um modelo simples de operacionalizar (Marin, 2008). 

Entretanto, é importante ressaltar que a mera introdução de tecnologia 

computacional em sistemas classificatórios de enfermagem não é garantia para a efetiva 

interoperabilidade entre estes sistemas. Por outro lado, a ampla adoção destas 

terminologias, em sistemas desenvolvidos independentemente, torna necessário que se 

atente para a probabilidade de implementação de terminologias díspares em sistemas de 

informação que deveriam comunicar seus dados (Cubas, 2009). Como ainda não existe 

consenso em relação à adoção de uma ou outra das terminologias de enfermagem 

existentes como padrão, deve-se considerar a necessidade de análise de cada uma delas 

individualmente, de forma a corroborar sua adoção em um planejamento da 

informatização dos serviços de saúde (Hardiker et al., 2000). 
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3. Objetivos 

 

3.1. Objetivo geral 

 

Representar os conceitos sobre o Estado Funcional do Idoso do catálogo Nursing 

Outcome Indicators da Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem 

(CIPE), de acordo com os princípios de modelagem multinível de sistemas de 

informação em saúde. 

 

3.2. Objetivos específicos 

 

 3.2.1. Selecionar os termos do catálogo Nursing Outcome Indicators da CIPE 

que correspondam aos conceitos de Estado Funcional do Idoso. 

 3.2.2. Mapear os termos do catálogo Nursing Outcome Indicators da CIPE 

referentes ao conceito de Estado Funcional do Idoso aos respectivos modelos de 

representação do conhecimento. 

 3.2.3. Elaborar os modelos de representação do conhecimento referentes ao 

conceito de Estado Funcional do Idoso, de acordo com os princípios de modelagem 

multinível de sistemas de informação em saúde. 
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4. Método 
 

4.1. A Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem (CIPE) 

 

Os conceitos de Estado Funcional do Idoso, selecionados para comporem o 

modelo de representação do conhecimento realizado no presente estudo, foram 

provenientes do Catálogo Nursing Outcomes Indicators da Classificação Internacional 

para a Prática de Enfermagem. A justificativa para esta escolha metodológica é 

apresentada a seguir, ao longo desta seção. Nota-se que esta escolha foi orientada pelo 

interesse de se obter um conceito de saúde bem definido, de uso prevalente na área de 

enfermagem, e que fosse contemplado em uma terminologia de enfermagem de acesso 

público. 

Um dos grandes obstáculos no desenvolvimento de sistemas clínicos na área de 

saúde diz respeito à inexistência de uma linguagem comum que promova os processos 

de comunicação entre os diferentes profissionais e serviços de saúde. Isto é 

especialmente significativo no que diz respeito à documentação do cuidado prestado, 

para que as informações coletadas durante o processo possam servir de base para 

análises da sua efetividade e qualidade, assim como para a criação de significados desta 

informação para a saúde da população (Smith et al., 2007). No caso específico da 

documentação dos cuidados de enfermagem, têm sido desenvolvidas diversas 

terminologias relacionadas com algumas fases do processo de enfermagem, como, por 

exemplo, a classificação de diagnósticos, intervenções e resultados de enfermagem 

(Lima e Nóbrega, 2009). 

Entre as diversas maneiras de trabalhar o processo de enfermagem, uma delas, 

considerada muito promissora por possuir uma estrutura que facilita o desenvolvimento 

e o mapeamento cruzado entre os termos locais e terminologias existentes (ICN, 2013), 

consiste em registrar as etapas do processo de enfermagem (diagnósticos e 

intervenções) utilizando-se a Classificação Internacional para as Práticas de 

Enfermagem (CIPE). A CIPE é um sistema unificado de linguagem de enfermagem que 

contempla os fenômenos, intervenções e resultados de enfermagem como elementos 

primários de sua construção. Essa terminologia foi desenvolvida e padronizada em nível 

internacional pelo Conselho Internacional de Enfermagem (CIE) a partir de 1989, em 

conjunto com pesquisadores de sistemas de classificações em enfermagem reconhecidos 
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pela American Nurses Association (ANA). Sua estrutura provê a representação de uma 

linguagem comum para melhor descrever a prática de enfermagem nos sistemas de 

informação em saúde (Mazonie et al., 2010). 

Os catálogos CIPE são definidos como subconjuntos de diagnósticos, 

intervenções e resultados de enfermagem para um grupo selecionado de clientes e 

prioridades de saúde. Estes catálogos têm como propósitos: (a) tornar a CIPE um 

instrumento útil que possa ser integrado à prática de enfermagem no local do cuidado e 

(b) ser usada para apoiar e melhorar a prática clínica, assim como o processo de tomada 

de decisão, a pesquisa e as políticas de saúde (Lima e Nóbrega, 2009). 

A iniciativa da construção desta ferramenta surgiu a partir das recomendações da 

Organização Mundial da Saúde (OMS) ao CIE, que visava acrescentar, às 

Classificações Internacionais de Doenças (CID), uma classificação de enfermagem 

contemplando problemas, diagnósticos, intervenções e resultados de enfermagem 

(Mazoni et al., 2010). 

Em 1996, foi criada a versão alfa da CIPE que, alegadamente, forneceria uma 

estrutura na qual o vocabulário e as classificações existentes pudessem ser mapeados 

para comparações dos dados de enfermagem coletados por meio de outros sistemas de 

classificação. No entanto, ao longo dos anos, com a utilização desse sistema de 

classificação, percebeu-se que o mesmo precisava passar por reformulações, para que 

atendesse aos objetivos originalmente propostos. Dessa forma, em 2005, foi elaborada a 

versão 1.0 da CIPE, que foi precedida pelas versões 1.0 Beta (1999) e 1.0 Beta 2 (2001) 

(Primo et al., 2010). 

A versão 1.0 Beta, publicada em 1999, forneceu uma oportunidade para 

expandir a participação da comunidade mundial de enfermagem no contínuo 

desenvolvimento da CIPE. Entretanto, ao trabalharem com essa versão, a comunidade 

recomendou várias alterações, sobretudo quanto à gramática, assim como correções ou 

alterações de códigos e ajustes nas definições, gerando a versão 1.0 Beta 2 (Primo et al., 

2010). 

A versão 1.0 Beta 2 contém um enfoque multiaxial que permite a combinação 

dos conceitos dos distintos eixos, formulando maior detalhamento e solidez na 

classificação dos fenômenos, nas ações e nos resultados de enfermagem. Porém, essa 

versão trabalhava com um total de 16 eixos em sua estrutura, sendo oito eixos para 

estrutura da classificação dos fenômenos de enfermagem e oito eixos para estrutura da 
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classificação das ações de enfermagem, o que tornava a elaboração dos diagnósticos e 

das intervenções de enfermagem um processo longo e trabalhoso (Primo et al., 2010). 

Lançou-se então, em 2005, a versão 1.0 que foi desenvolvida utilizando a Norma 

ISO 18104:2003 (ISO, 2003),buscando padronizar a linguagem dos sistemas de 

classificação de enfermagem com um modelo de terminologias em enfermagem a ser 

seguido. Esta versão teve como principal mudança as junções das Classificações de 

Fenômenos e Ações de Enfermagem em apenas uma classificação com sete eixos, de 

modo a se tornar mais simples e compreensível. (Mazoni et al., 2010). 

A Versão 1.0 estrutura-se em relação aos fenômenos de enfermagem, às 

classificações das ações e aos resultados para a composição dos seus eixos: Ação, 

Cliente, Foco, Julgamento, Localização, Significado e Tempo e, concomitantemente, 

aos conceitos de Diagnósticos e Resultados, e por fim, aos conceitos de Ações de 

enfermagem. Em 2008, publicou-se a versão 1.1 e, atualmente, a CIPE encontra-se na 

versão 2 e disponibiliza-se on-line para pesquisa (Mazoni et al., 2010). 

Espera-se que o uso desta nomenclatura, enquanto instrumento tecnológico de 

enfermagem, permita o emprego do raciocínio clínico para a individualização da 

assistência e, consequentemente, motive os enfermeiros a questionarem e modificarem 

sua atuação profissional (Lima e Nóbrega, 2009). 

Embora a CIPE possua uma proposta unificadora para as classificações de 

enfermagem existentes, ela é uma classificação relativamente nova, quando comparada 

a outras classificações diagnósticas como a NANDA. Além disso, poucos profissionais 

de enfermagem a conhecem e sabem utilizá-la corretamente, o que leva a um baixo grau 

de disseminação do seu uso. Assim, torna-se necessário empreender ações que 

modifiquem este cenário, visto que o processo de enfermagem é um instrumento 

essencial para a sistematização da assistência e deve ser sempre utilizado pelos 

enfermeiros. Por meio da CIPE, isto se torna possível, dado que o enfermeiro 

compartilha uma linguagem específica com os demais profissionais da equipe de saúde, 

promovendo sua autonomia ao planejar suas ações para o cuidado ao paciente (Primo et 

al., 2010). 

Diante da constatação de que os sistemas de classificação de enfermagem 

utilizados mundialmente evidenciavam um direcionamento à área hospitalar, o CIE 

decidiu orientar um projeto internacional voltado para a ampliação do escopo da CIPE 

para outros níveis de assistência. A Associação Brasileira de Enfermagem (ABEn) 
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assumiu o compromisso de desenvolver o projeto no país e, em 1996, promoveu a 

primeira oficina de trabalho, que deu origem ao projeto Classificação Internacional de 

Práticas de Enfermagem em Saúde Coletiva (CIPESC), contribuição brasileira à CIPE 

(Cubas e Egry, 2008). 

A CIPESC pode ser pensada enquanto instrumento do processo de trabalho 

assistencial do enfermeiro, mas não só. Ela permite a visualização das estruturas de 

mais alto nível hierárquico que organizam o trabalho da enfermagem. Ao mesmo tempo, 

a CIPESC apresenta o potencial de se tornar um poderoso instrumento da avaliação 

processual dos resultados, benefícios e impactos da ação da enfermagem no Sistema 

Único de Saúde (SUS) (Cubas e Egry, 2008). Assim, a continuidade do projeto CIPESC 

é de interesse para a área de saúde coletiva em geral. 

Por outro lado, o International Council of Nurses (ICN) tem desenvolvido 

Católogos da CIPE, que são subconjuntos da terminologia CIPE com um padrão de 

representação do conhecimento que possa ser adotado em registro eletrônico de saúde 

(Coenen e Kim, 2010). Há dois Catálogos disponíveis para aquisição: o Community 

Nursing e o Nursing Outcomes Indicators. 

O foco do catálogo Community Nursing é a enfermagem comunitária. Ele é 

baseado na colaboração entre o ICN e o Serviço Nacional de Saúde da Escócia. As 

categorias deste catálogo incluem: avaliação (apenas para intervenções), cuidado com o 

intestino e a bexiga, gestão de cuidados, características dos cuidadores, questões 

emocionais e psicológicas, equipamentos (apenas para intervenções), cuidados com a 

família, promoção da saúde e do desenvolvimento infantil, gestão de condições 

crônicas, medicação, nutrição, mobilidade, líquidos, cuidados pessoais, gravidez e 

puerpério, procedimentos, gestão de riscos, pele e cuidado com feridas, circunstâncias 

sociais, manejo de sintomas, e ensino (ICN, 2011a). 

Os diagnósticos de enfermagem e resultados de enfermagem estão listados em 

ordem alfabética em cada categoria. Estas informações são documentadas no prontuário 

do cliente de acordo com a forma como são utilizados na prática. As intervenções de 

enfermagem também estão listadas em ordem alfabética em cada categoria, não sendo 

necessariamente exclusivas a uma categoria. Da mesma forma, os diagnósticos e 

intervenções de um cliente podem estar em categorias diferentes (ICN, 2011a). 

O catálogo Nursing Outcomes Indicators é uma iniciativa de harmonização com 

a terminologia Canadian Health Outcomes for Better Informationan Care (C-HOBIC), 
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que é uma iniciativa patrocinada pela Canadian Nurses Association (CNA), que vem 

conduzindo um projeto de padronização da prática de enfermagem no Canadá, em 

especial nas áreas de: (a) estado funcional, incluindo Atividades de Vida Diária (AVD); 

(b) manejo de sintomas (dor, náuseas, fadiga, dispneia); (c) segurança do paciente 

(quedas, úlceras de pressão); e (d) terapêutica de autocuidado. Estas são as dimensões 

do estado de saúde do paciente que os enfermeiros avaliam diariamente na sua prática. 

Cada um dos desfechos clínicos selecionados tem uma definição do conceito, uma 

medida válida e confiável, e evidências empíricas ligando-os a algum aspecto de 

enfermagem (entradas ou intervenções). Assim, o que a CNA defende é que a adoção da 

C-HOBIC permite que os dados sobre os desfechos sejam reunidos em uma forma 

padronizada. Assim, seria possível efetuar comparações entre diferentes momentos no 

tempo, através de análises dos bancos de dados dos serviços que utilizam esta 

terminologia (ICN, 2011b). 

A análise de ambos os catálogos evidenciou a melhor adequação do catálogo 

Nursing Outcomes Indicators para a modelagem de conceitos de enfermagem a serem 

utilizados em Registros Eletrônicos de Saúde, visto que o catálogo Community Nursing 

é mais adequado para a padronização terminológica de dados agregados. Além disso, o 

nível de abstração do domínio adotado no catálogo Nursing Outcomes Indicators 

corresponde de forma adequada ao nível proposto pela modelagem do conhecimento a 

ser adotada. Neste sentido, torna-se importante enfatizar que, em princípio, qualquer 

conceito expresso em qualquer terminologia é passível de ser modelado da forma 

proposta neste estudo (ver item 4.2 abaixo). 

 

4.2. Modelagem do conhecimento 

 

Em 1961, o primeiro sistema de registro eletrônico em saúde foi instalado no 

Hospital Geral de Akron (ACMI, 2008). Nos 50 anos seguintes desde aquela época, 

empresas de software de todos os tipos têm procurado integrar vários sistemas, a fim de 

fornecer uma plataforma de informação em saúde coerente (De Leon et al, 2010; Javitt, 

2004). Desde esse tempo, a maioria dos sistemas desenvolvidos em todo o mundo são 

focados nos aspectos administrativos dos serviços de saúde (tais como: faturamento, 

almoxarifado, admissão e alta, farmácia hospitalar, entre outros). Somente nas últimas 

duas décadas tem havido um esforço concentrado no sentido de informatizar os aspectos 
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clínicos da atenção à saúde, ou seja, a informatização dos registros de consultas clínicas, 

de procedimentos diagnósticos e de intervenções terapêuticas (Zywietz, 2004). 

Os desafios tecnológicos relacionados ao armazenamento dos registros 

eletrônicos relacionados à informação clínica em sistemas de informação em saúde 

estão essencialmente relacionados com o fato de que a saúde é um sistema complexo e 

dinâmico. No que diz respeito à complexidade, sabe-se, por exemplo, que a 

Systematized Nomenclature of Medicine – Clinical Terms (SNOMED-CT), a 

terminologia administrada pela International Health Terminology Standards 

Development Organization (IHTSDO), reconhecida como a mais abrangente da área de 

saúde, tem mais de 311.000 termos, conectados por mais de 1.360.000 links (U.S. 

National Library of Medicine, 2011).  

O dinamismo observado na informação em saúde é essencialmente relacionado à 

velocidade da evolução científica e à incorporação tecnológica, que é uma das 

principais características da área (Maojo e Kulikowski, 2006; Fitzmaurice et al., 2002). 

Além disso, o sistema de saúde é, por definição, hierarquizado e descentralizado; assim, 

espera-se que os pacientes tenham acesso ao sistema através de cuidados primários e, 

em seguida, subam para níveis mais elevados de complexidade do cuidado (Preker e 

Harding, 2003). Por razões históricas e econômicas, os serviços de cuidados primários 

estão localizados perto dos domicílios dos usuários, enquanto as instituições de saúde 

mais complexas (como, por exemplo, os hospitais) são geralmente construídas em áreas 

centrais (Harris et al., 2004). 

As funcionalidades dos serviços de atenção primária e dos hospitais são 

claramente diferentes, o que determina um alto grau de variabilidade em relação à sua 

estrutura e arquitetura. Em consequência, cada instituição de saúde adota fluxos de 

trabalho específicos que se adaptem à sua forma e função (Zusman, 2010). As 

especificidades dos fluxos de trabalho de cada serviço de saúde irão refletir sobre o tipo 

de informação que será coletada, armazenada e processada dentro de um determinado 

serviço (Ward et al., 2011). No entanto, nenhuma instituição de saúde está isolada das 

outras: em função da configuração própria do sistema de saúde, os pacientes circulam 

através de mais de um serviço (Jung e Choi, 2010). Assim, idealmente, o registro de 

cada paciente deve ser mantido longitudinal, uma vez que qualquer fragmento de 

informação pode ser importante em qualquer momento da vida do paciente (Sittige 

Singh, 2010). 
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A realização de tal nível de interoperabilidade entre os registros eletrônicos de 

saúde ainda permanece como um desafio (Hyman, 2010; Charters, 2009). Atualmente, 

existe uma multiplicidade de empresas e instituições governamentais cuja missão é 

desenvolver sistemas de informação de saúde (Raths, 2010). Cada um deles implementa 

o seu próprio modelo de dados em Structured Query Language (SQL), sendo que cada 

modelo de dados de cada sistema é exclusivo de cada sistema (Achimugu et al., 2010). 

Tais modelos de dados não só são diferentes de sistema para sistema, mas eles também 

estão sempre mudando, dadas a evolução contínua da ciência médica, das regras das 

operadoras de saúde suplementar e das políticas governamentais (Metaxiotis et al., 

2004; Hufnagel, 2009).Estas mudanças constantes no modelo de dados dos sistemas são 

um componente dispendioso da informatização dos serviços de saúde (Kadry et al., 

2010) e criam uma situação em que a maior parte do contexto semântico dos dados de 

saúde está incorporada na estrutura da base de dados, bem como no código-fonte do 

sistema. Assim, quando se tenta realizar um compartilhamento de dados entre sistemas 

de informação em saúde, mesmo na situação mais simples (ou seja, quando os tipos de 

dados são os mesmos), o contexto completo em que os dados foram registados no 

sistema que está enviando permanece desconhecido para o sistema que está recebendo 

(Blobel e Pharow, 2009; Kalra e Blobel, 2007). 

Muitas soluções têm sido propostas para este problema da interoperabilidade em 

sistemas de informação de saúde. Estas soluções incluem um vasto e variável conjunto 

de modelos de representação do conhecimento clínico, especialmente terminologias e 

ontologias (Rodrigues et al., 2009; Blobel, 2011). No entanto, os altos custos de 

manutenção e implementação (sejam custos financeiros ou não) dos atuais registos 

eletrônicos de saúde têm atrasado a sua adoção mais generalizada. Até mesmo alguns 

retrocessos têm sido observados nos últimos anos, dado o cancelamento de programas 

com orçamentos na casa dos bilhões, tais como o da informatização do National Health 

System inglês e o Google
™

 Health
™

 (NHS, 2011; Google Inc., 2012).  

No caso do NHS, foi apresentada uma justificativa para a interrupção do 

programa, que inclui a decisão do Major Projects Authority (MPA), que concluiu que o 

NHS não está apto a prestar os serviços modernos de Tecnologia da Informação que as 

necessidades do Sistema Nacional de Saúde exigem. Segundo esta instituição, não é 

mais apropriado que uma autoridade centralizada tome decisões em nome de 
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organizações locais; em vez disso é preciso fornecer sistemas de informação dirigidos 

por tomada de decisão local (NHS, 2011). 

Até esse momento, o único método de desenvolvimento de sistemas de 

informação em saúde que conseguiu demonstrar na prática (ou seja, implementando em 

software) a realização da interoperabilidade semântica (Dias et al., 2011) foi a 

metodologia de modelagem multinível (ou dual), originalmente proposta pela Fundação 

openEHR (Kalra et al., 2005;Gardeet al., 2009) e adaptado para projetos semelhantes, 

tais como a série de Normas ISO 13606 (Martinez-Costa et al., 2009) e as 

especificações Multilevel Healthcare Information Modeling (MLHIM) (Cavalini e 

Cook, 2011; Braga et al.,2012).  

A modelagem multinível tem se mostrado superior à modelagem tradicional de 

dados em um nível, que tem sido utilizada no desenvolvimento de sistemas de 

informação em saúde nos últimos 45 anos, em termos de interoperabilidade do sistema, 

coerência semântica e persistência de longo prazo da informação (Garde et al., 2007a).  

O resumo das especificações openEHR consiste no Modelo de Referência (MR) 

e no Modelo de Arquétipo (MA). O primeiro corresponde ao ponto de vista de 

informação ISO. O segundo formaliza a ponte entre modelos de informação e 

conhecimento.  

Sendo um especificação openEHR de modelagem multinível é composta por um 

modelo estável de referência da informação, que constitui o primeiro nível de 

modelagem. As definições formais de conteúdo clínico na forma de arquétipos 

constituem o segundo nível de modelagem. Apenas o primeiro nível (o Modelo de 

Referência) é implementado em software, reduzindo significativamente a dependência 

dos sistemas implantados e os dados em definições de conteúdo variável. O modelo de 

referência é o conjunto de classes (e seus atributos correspondentes) que são necessárias 

e suficientes para construir um EHR (Beale e Heard, 2008b).  

Toda a informação clínica modelada de acordo com a especificação openEHR é 

finalmente expressa em “Entradas”. Uma ENTRY é, em termos lógicos, uma única 

“declaração clínica”. Exemplos de declarações clínicas, de acordo com esta abordagem 

são: (a) uma única frase curta narrativa descrevendo um encontro clínico; (b) um 

resultado de teste de laboratório microbiológico; (c) uma nota de exame psiquiátrico; (d) 

um pedido de uma medicação. Assim, em termos de conteúdo, as classes ENTRY são as 

mais importante no Modelo de Referência openEHR, uma vez que definem a semântica 
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de todos a informação dos cuidados de saúde no registro. Essas classes são concretas, 

para que elas sejam utilizados para a construção de arquétipos openEHR. De fato, a 

classe ENTRY e todas as classes filhas ENTRY tornam-se a grande maioria dos 

arquétipos definidos para o EHR. Há cinco classes filhas ENTRY: ADMIN_ENTRY, 

OBSERVATION, EVALUATION, INSTRUCTION e ACTION. As últimas quarto são 

classes filhas CARE_ENTRY (Beale e Heard, 2008b). 

Nas especificações openEHR, as categorias de informação-chave são 

“informações sobre cuidados” e “informações administrativas”. “Informações sobre 

cuidados” diz respeito a qualquer tipo de informação clínica registada durante o 

processo de atendimento. “Informações sobre cuidados” pode estar relacionado a 

qualquer ponto no tempo: quando está relacionada com o passado, a “história” do 

paciente está sendo gravada, neste caso, a classe OBSERVATION é usada para modelar 

essa informação. “Informações sobre cuidados” quando relacionada com o presente 

representa também uma “opinião”, que é modelado pela classe EVALUATION ou uma 

“ação”, representado pela classe ACTION correspondente. Quando “Informações sobre 

cuidados” é relatada no futuro, está associada à ideia de uma “instrução”, e neste caso a 

classe INSTRUCTION é adotada. A categoria “informações administrativas” abrange as 

informações que não são geradas pelo processo de cuidado de si, mas relaciona-se com 

a organização deste, tais como consultas e internações. Em outras palavras, “informação 

administrativa” não é sobre o cuidado, mas sobre a logística do cuidado a ser 

dispensado; neste caso, a classe ADMIN_ENTRY é usada para a modelagem de dados 

(Beale et al., 2008). 

Nesta abordagem, as classes do Modelo de Referência são persistentes e, 

portanto, tendem a ser estáveis ao longo do tempo. No Modelo de Domínio, as 

Definições de Restrições ao Modelo de Referência (chamadas de “arquétipos” pela 

Fundação openEHR) (Madsen et al., 2010) fornecem a interpretação semântica dos 

objetos armazenados através do Modelo de Referência.  

 A ideia subjacente à modelagem multinível é que as mudanças na estrutura e nas 

regras de inferência são refletidas sobre os arquétipos e não sobre o Modelo de 

Referência. Desta forma, as exigências de mudanças nos mecanismos de persistência 

dos sistemas de informação são reduzidas (Garde et al., 2007b). Além disso, os 

arquétipos são criados e editados por especialistas do domínio e não por cientistas da 

computação, o que evita a necessidade de interpretação do conhecimento extraído a 
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partir de uma interação ad hoc. Uma vez que o especialista de domínio é responsável 

pela modelagem do conhecimento, os conceitos são expressos como arquétipos de 

forma exaustiva e precisa (Moner et al.,2006).  

 Como no presente estudo há interesse em contribuir para a padronização dos 

sistemas de informação de enfermagem, os princípios da modelagem multinível, de 

acordo com as especificações openEHR serão adotados. Estas especificações foram 

escolhidas pelas seguintes razões: (1) configuram-se como a proposta original de 

modelagem multinível; (2) são as únicas, até o momento, que foram implementadas de 

forma verificável na literatura científica (Dias et al.,2011); (3) apresentam literatura 

científica consolidada (73 artigos publicados até 2012). 

 Nas especificações openEHR, um arquétipo é entendido como o modelo de 

dados máximo para um determinado conceito em saúde. Isto significa que todas as 

variáveis que façam parte de um conceito devem estar representadas no arquétipo, na 

forma de restrições às classes do Modelo de Referência (Beale, 2008; Beale e Heard, 

2008a). Estas restrições compreendem:  

 

1) A seção de ontologia, na qual o arquétipo e seus componentes recebem 

nomes (ex: “pressão arterial”) e são definidas terminologias internas ou 

externas relacionadas ao conceito e a subcategorias do conceito (ex: 

subcategorias da variável “posição” – “em pé”, “sentado”, “reclinado”, etc.) 

2) A seção de definição, na qual é atribuído um tipo de dados para cada 

ELEMENT (ex: à “pressão arterial sistólica” será atribuído o tipo de dados 

DV_QUANTITY), e restrições adicionais ao tipo de dados podem ser 

definidas (ex: valores máximos e mínimos para a “pressão arterial sistólica”). 

Além disso, as combinações estruturais de mais alto nível dos ELEMENT 

são definidas (ex: agrupar dois ELEMENT em um CLUSTER). 

 

A correspondência entre a terminologia estudada e os arquétipos openEHR foi 

realizada através de busca das palavras mais relevantes, obtidas dos títulos das Tabelas 

do Catálogo. Estas palavras foram inseridas na ferramenta de busca do repositório 

global de arquétipos da Fundação openEHR, o Clinical Knowledge Manager (CKM) 

(disponível na World Wide Web no endereço http://www.openehr.org.knowledge). O 

CKM contém os arquétipos já modelados pela comunidade internacional; portanto, estes 
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foram utilizados prioritariamente, sempre que possível, de forma a manter a relação 

unívoca entre um dado arquétipo e o correspondente conceito em saúde. 

A modelagem do conhecimento necessário para a produção ou especialização 

dos arquétipos foi desenvolvida usando o editor de arquétipos Ocean


ArchetypeEditor


 

2.2.779 Beta, que permite a geração de arquivos no formato Archetype Definition 

Language (ADL) versão 1.4 (Beale e Heard, 2008a) correspondentes ao Archetype 

Object Model da versão 1.4 das especificações openEHR (Beale, 2008). 
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5. Resultados  

 

5.1. Mapeamento do Catálogo CIPE Nursing Outcomes Indicators e arquétipos 

openEHR 

 

 Foram identificados quatro conceitos que compõem o Catálogo Nursing 

Outcomes Indicators que apresentavam arquétipos compatíveis no CKM, a saber: 

Continência urinária, Dor, Úlcera de pressão e Estado funcional. Os conceitos de 

Fadiga, Dispneia, Náuseas, Quedas e Condições de Alta não apresentaram arquétipos 

que correspondessem a eles e, portanto, não foram selecionados para a modelagem
1
. As 

definições de todos os conceitos compreendidos pelo Catálogo em estudo encontram-se 

no Glossário. A análise dos arquétipos correspondentes a estes conceitos apresentou os 

seguintes resultados: 

 

 5.1.1. Continência urinária  

 

 O único arquétipo com o qual houve alguma correspondência em relação ao 

conceito de Continência urinária foi o arquétipo “Urination” (openEHR-EHR-

OBSERVATION.bodily_output-urination.v1.adl). Entretanto, o único ELEMENT deste 

arquétipo que poderia ser utilizado para o mapeamento com os termos correspondentes 

do Catálogo seria o ELEMENT “Description” [at0.41]. Para isto, o arquétipo teria que 

ser especializado, e os termos do Catálogo serem incluídos como uma terminologia 

externa. Esta correspondência foi considerada insuficiente para o exercício de 

modelagem proposto; assim, este conceito não foi modelado. 

 

5.1.2. Dor  

 

 Os termos do Catálogo referentes ao conceito de Dor apresentaram 

correspondência com o arquétipo “Painsymptom” (openEHR-EHR-

CLUSTER.symptom-pain.v1.adl). Neste arquétipo, o ELEMENT “Pain score” 

[at0026.1] corresponde exatamente à escala de nível de intensidade da dor para 

                                                     
1
 Embora exista um arquétipo genérico “Symptom” para o registro de sintomas, nenhum se seus 

ELEMENTs encontra correspondência com os termos do Catálogo referentes a Fadiga, Dispneia e 

Náuseas. 
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cuidados agudos do Catálogo. Por outro lado, o ELEMENT “Severity” [at0021] e o 

ELEMENT “Degree” [at0047], que apresentam correspondência inexata com a 

intensidade da dor para cuidados continuados e de longa duração, são codificados de 

acordo com uma terminologia não mapeada no Catálogo, a SNOMED.  

Isto torna pouco prática (e confusa) a modelagem do conceito de Dor a partir do 

arquétipo disponível, pois as terminologias C-HOBIC e CIPE teriam que ser 

adicionadas como terminologias externas adicionais, paralelamente à terminologia 

externa já definida (SNOMED). Os termos referentes à presença da dor e da frequência 

de queixas de dor não existem no arquétipo e deveriam ser incluídos através de 

especialização, o que é pouco prático, visto que seria uma especialização de uma 

especialização (o arquétipo “Painsymptom” já é especializado do arquétipo 

“Symptom”). Sendo assim, este conceito não foi modelado, dada a pouca 

operacionalidade na correspondência entre o conceito de Dor, como definido no 

Catálogo, e o modelo representado no arquétipo. 

 

5.1.3. Úlcera de pressão 

 

O conceito de Úlcera de pressão foi parcialmente encontrado no arquétipo 

“WaterlowScore” (openEHR-EHR-OBSERVATION.waterlow_score.v1.adl) (Anexo 

1). Este escore corresponde aos termos do Catálogo referentes à avaliação da úlcera de 

pressão para cuidados de longa duração, continuados e domiciliares, não incluindo os 

termos referentes aos cuidados agudos. 

Mesmo para a seção de cuidados crônicos, este arquétipo agrega em um único 

ELEMENT os termos do Catálogo correspondentes aos Estágios 2, 3 e 4 da úlcera de 

pressão. Sendo assim, este arquétipo representa os dados de forma mais agregada do 

que a classificação utilizada no Catálogo, o que significa que este arquétipo não 

corresponde ao modelo máximo de dados para o conceito de úlcera de pressão. Esta 

agregação ocorre no arquétipo do escore de Waterlow, porque nele se atribui aos 

Estágios 2 a 4 da úlcera de pressão o mesmo valor (igual a 2) para o cômputo final do 

escore. 

A especialização deste arquétipo, para desagregar este ELEMENT de valor 2, 

seria possível, mas não teria utilidade prática. Se um sistema utilizasse o arquétipo não 

especializado, ele poderia enviar um extrato de informação para outro sistema, que 
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utilizasse o arquétipo especializado. Entretanto, uma instância de dados, com valor 2, 

gerada pelo arquétipo mais agregado, não pode ser desagregado, pois não se saberia a 

qual valor do Estágio da úlcera ele corresponderia (2, 3 ou 4). Isto traria inconsistências 

em relação aos valores de dados desta instância compartilhados entre os dois sistemas. 

Há outro conjunto de arquétipos disponíveis no CKM para a avaliação de úlcera 

de pressão, que modelam a Escala de Braden. Esta escala tem critérios de avaliação 

diferentes para neonatos até 21 dias de vida (Escala de Braden Neonatal), crianças entre 

21 dias e menos de 5 anos de idade (Escala de Braden Modificada Q), e adultos e 

crianças de 5 anos ou mais (Escala de Braden) (Braden e Blanchard, 2007).Assim, há 3 

arquétipos disponíveis no CKM para esta Escala, respectivamente: “Neonatal 

BradenScale (NSRAS)” (openEHR-EHR-

OBSERVATION.braden_scale_neonate.v1.adl), “ModifiedBraden Q Scale” 

(openEHR-EHR-OBSERVATION.barthel.v1.adl) e “BradenScale” (openEHR-EHR-

OBSERVATION.braden_scale.v1.adl). 

Observou-se que este conjunto de escalas utiliza uma classificação e atribuição 

de escores para um conjunto de sinais de úlcera de pressão que é significativamente 

diverso e mais amplo do que os termos incluídos no Catálogo, e a Logical Observation 

Identifiers, Namesand Codes (LOINC) foi a terminologia utilizada para a codificação 

neste conjunto de arquétipos. Embora haja projetos de harmonização tanto da CIPE 

quanto da LOINC com a SNOMED-CT (Park et al.,2009; Bodenreider, 2008), este 

processo ainda não foi concluído; portanto, o mapeamento direto entre os termos e 

códigos da CIPE e da LOINC não pode ser realizado. 

 Assim, há dois aspectos que dificultam a modelagem deste conceito do 

Catálogo: em primeiro lugar, e mais importante, o fato que há várias abordagens 

diferentes, na forma de 2 escores ou escalas diferentes, para o mesmo conceito; em 

segundo lugar, a agregação dos termos é maior no Catálogo do que no arquétipo, no 

caso do escore de Waterlow (e a especialização deste arquétipo não é recomendável), 

sendo que, no caso do conjunto de escalas de Braden, as variáveis consideradas para a 

modelagem dos conceitos são mais abrangentes do que as do Catálogo. Sendo assim, 

em função da complexidade conceitual e operacional, optou-se por não modelar este 

conceito. 
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5.1.4. Estado funcional 

 

 Para o conceito de Estado funcional, obteve-se a correspondência com o 

arquétipo “Barthel Index” (Mahoney e Barthel, 1965) (openEHR-EHR-

OBSERVATION.barthel.v1.adl) (Anexo 2). Há uma correspondência entre os termos 

do Catálogo (apresentados no Anexo 4 e descritos detalhadamente no item 5.2) e 

diversos ELEMENT do arquétipo, o que possibilita a modelagem do conceito de Estado 

funcional como um arquétipo openEHR, entendido como um modelo de dados máximo 

para este conceito, como visto anteriormente. Embora nem todas as dimensões de 

Atividades da Vida Diária (AVD) listadas no Catálogo estejam incluídas neste 

arquétipo, é possível expandi-lo através de especialização ou versionamento (Beale, 

2008; Beale e Heard, 2008a). 

Desta forma, o conceito de Estado Funcional apresentou a maior similaridade, 

comparando-se o modelo de dados do Catálogo Nursing Outcomes Indicators e a 

estrutura do arquétipo correspondente. Optou-se, portanto, por modelar os conceitos 

sobre Estado Funcional que compõem este Catálogo. Esta escolha foi feita, levando-se 

igualmente em consideração que o conceito de Estado Funcional, ou de AVD, é de 

grande relevância e de uso frequente na prática de enfermagem (Minosso et al.,2010). 

Ademais, ainda é incipiente a produção científica sobre o desenvolvimento de 

aplicativos computadorizados para o registro das AVDs pelos profissionais de 

enfermagem (Lee et al.,2011; Chan et al.,2011; Oasi et al.,2008, Daly et al.,2002, 

Kovner et al.,1997), o que justifica o acréscimo de massa crítica proposta pelo presente 

estudo.  

 

5.2. Análise da modelagem do conceito de Estado Funcional no Catálogo Nursing 

Outcomes Indicators 

 

Os procedimentos de modelagem dos conceitos de Estado Funcional do 

Catálogo Nursing Outcomes Indicators iniciaram-se com a descrição dos mesmos, 

conforme apresentado a seguir. Os termos originais, da forma como estão expressos no 

Catálogo, são apresentados no Anexo 4. 
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5.2.1. Termos sobre o estado funcional (AVD) para a área de cuidados agudos 

 

Esta escala é utilizada para avaliar o desempenho do paciente nas AVDs ao 

longo das 24 horas, considerando-se todas as ocorrências das atividades consideradas, 

que são: Banho; Higiene pessoal; Deambulação; Transferência para o toalete; Uso do 

toalete; mobilidade no leito e Alimentação. 

Na terminologia C-HOBIC, são utilizados sete valores ordinais para a 

classificação dos pacientes em cada uma destas atividades, a saber: 0 = Independente; 1 

= Necessita de ajuda apenas para se ajustar; 2 = Supervisão; 3 = Assistência limitada; 4 

= Assistência intensiva; 5 = Assistência máxima e 6 = Dependência total. Na 

terminologia CIPE, esta avaliação é dicotômica, podendo assumir dois valores: 

Capacidade positiva e Capacidade negativa. O mapeamento do Catálogo associou o 

valor 0 (zero) da C-HOBIC ao valor “Capacidade positiva” da CIPE, enquanto que 

todos os demais valores da C-HOBIC foram associados ao valor “Capacidade negativa” 

da CIPE. 

A codificação adotada adicionou, ao final do código CIPE referente à cada 

“Capacidade positiva” o valor zero (0) da variável original da C-HOBIC. Por exemplo, 

para a “Capacidade positiva de tomar banho”, o código CIPE correspondente é 

10028224. Após o mapeamento com a C-HOBIC, o dígito 0 (zero) foi adicionado ao 

final do código: 10028224 + 0. 

Para os códigos referentes à “Capacidade negativa” da CIPE, associou-se o 

dígito correspondente da C-HOBIC, assumindo valores de 1 a 6. Por exemplo, para a 

“Capacidade negativa de tomar banho”, o código CIPE correspondente é 10000956. 

Após o mapeamento com a C-HOBIC, um dígito de 1 a 6 seria adicionado ao final do 

código, de acordo com o nível de dependência: 10000956 + 1, 10000956 + 2, 10000956 

+ 3, 10000956 + 4, 10000956 + 5 ou 10000956 + 6. 

 

5.2.2. Termos sobre o estado funcional (AVD) para as áreas de cuidados continuados 

complexos e cuidados de longa duração 

 

Esta escala é utilizada para avaliar o desempenho do residente nas AVDs ao 

longo de todos os plantões durante os últimos sete dias, não incluindo o ajuste. Estas 

atividades compreendem: Mobilidade no leito; Transferência; Deambular no quarto; 
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Deambular no corredor; Locomoção na unidade; Locomoção fora da unidade; Vestir-se; 

Alimentação; Uso do toalete e Higiene pessoal. 

Na terminologia C-HOBIC, são utilizados cinco valores ordinais para a 

classificação dos pacientes em cada uma destas atividades, a saber: 0 = Independente; 1 

= Supervisão; 2 = Assistência limitada; 3 = Assistência intensiva; 4 = Dependência 

total. Na terminologia CIPE, esta avaliação é dicotômica, podendo assumir dois valores: 

Capacidade positiva e Capacidade negativa. O mapeamento do Catálogo associou o 

valor 0 (zero) da C-HOBIC ao valor “Capacidade positiva” da CIPE, enquanto que 

todos os demais valores da C-HOBIC foram associados ao valor “Capacidade negativa” 

da CIPE. 

O processo de mapeamento dos códigos para este conjunto de termos seguiu a 

mesma metodologia descrita no item 5.2.1.  

 

5.2.3. Termos sobre o estado funcional (AVD) para a área de cuidado domiciliar. 

 

Esta escala é utilizada para avaliar o desempenho do residente nas AVDs ao 

longo de todos os plantões durante os últimos sete dias, não incluindo o ajuste. Estas 

atividades compreendem: Mobilidade no leito; Transferência; Locomoção em casa; 

Locomoção fora de casa; Vestir a parte superior do corpo; Vestir a parte inferior do 

corpo; Alimentação; Uso do toalete; Higiene pessoal e Banho. 

Na terminologia C-HOBIC, são utilizados sete valores ordinais para a 

classificação dos pacientes em cada uma destas atividades, a saber: 0 = Independente; 1 

= Necessita de ajuda apenas para se ajustar; 2 = Supervisão; 3 = Assistência limitada; 4 

= Assistência intensiva; 5 = Assistência máxima e 6 = Dependência total. Na 

terminologia CIPE, esta avaliação é dicotômica, podendo assumir dois valores: 

Capacidade positiva e Capacidade negativa. O mapeamento do Catálogo associou o 

valor 0 (zero) da C-HOBIC ao valor “Capacidade positiva” da CIPE, enquanto que 

todos os demais valores da C-HOBIC foram associados ao valor “Capacidade negativa” 

da CIPE. 

O processo de mapeamento dos códigos para este conjunto de termos seguiu a 

mesma metodologia descrita no item 5.2.1.  
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5.2.4 Termos sobre Atividades Instrumentais da Vida Diária (AIVD) para a área de 

cuidados domiciliares. 

 

Esta escala é utilizada para avaliar o desempenho dos clientes nas atividades 

instrumentais da vida diária (AIVD) durante os últimos sete dias. Estas atividades 

compreendem: Preparo das refeições; Trabalho doméstico habitual; Gestão de finanças; 

Gestão de medicamentos; Uso do telefone; Compras e Transporte.  

Na terminologia C-HOBIC, são utilizados quatro valores ordinais para a 

classificação dos pacientes em cada uma destas atividades, a saber: 0 = Independente – 

fez sozinha; 1 = Alguma ajuda – ajuda por algum tempo; 2 = Ajuda plena – realizada 

com ajuda durante todo o tempo; 3 = Por outros – realizada por outros. Na terminologia 

CIPE, esta avaliação é dicotômica, podendo assumir dois valores: Capacidade positiva e 

Capacidade negativa. O mapeamento do Catálogo associou o valor 0 (zero) da C-

HOBIC ao valor “Capacidade positiva” da CIPE, enquanto que todos os demais valores 

da C-HOBIC foram associados ao valor “Capacidade negativa” da CIPE. 

O processo de mapeamento dos códigos para este conjunto de termos seguiu a 

mesma metodologia descrita no item 5.2.1.  

 

5.3. Análise da modelagem do conceito de Estado Funcional no arquétipo “Barthel 

Index” 

 

 O arquétipo Barthel Index (openEHR-EHR-OBSERVATION.barthel.v1.adl) 

(Anexo 2) foi obtido no repositório global de arquétipos da Fundação openEHR, o 

Clinical Knowledge Manager. A sua representação em Mapa Mental é apresentada na 

Figura 1 e estrutura do seu código em Archetype Definition Language (ADL) é descrita 

abaixo. 
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Figura 1. Estrutura do arquétipo Barthel Index em Mapa Mental. 

 

 

5.3.1. Estrutura do cabeçalho 

 

O autor original deste arquétipo é o Dr. Sam Heard, coautor das especificações 

openEHR. Este arquétipo é de propriedade da empresa OpenEHR Fondation, o editor 

utilizado é da Ocean Informatics, tendo sido elaborado na versão 1.4 da linguagem 

ADL. A data de sua criação é 22 de março de 2006. Seu idioma original é o inglês, mas 

possui traduções nos idiomas holandês (tradutor não identificado), árabe sírio (cujo 

tradutor foi Mona Saleh) e russo (cujo tradutor foi Igor Lizunov). 

Na seção de Detalhes (details), observam-se os seguintes componentes: 

 

1. Propósito (purpose): Registrar um escore de dependência de ajuda para realizar 

atividades importantes da vida diária. O escore total é a soma das pontuações 

ordinais para cada atributo. 

2. Uso (use): Para atribuir um escore à independência das pessoas, muitas vezes em 

uma casa de repouso. 
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3. Palavras chave (keywords): “escore”, “índice”, “atividades”, “vida diária”, 

“dependência”. 

4. Mau uso (misuse): Não deve ser usado para registrar características individuais. 

 

O arquétipo encontra-se no estágio definido como “Rascunho do Autor” 

(AuthorDraft) em relação ao “status do ciclo de vida” (lifecycle_state). Os profissionais 

da empresa Ocean Informatics, Heather Leslie e Ian McNicoll, são citados como 

contribuintes (contributors) na autoria, sendo Heather Leslie identificada como editora 

do arquétipo. O artigo de Mahoney e Barthel (1965) é citado como referência 

(references), e há uma nota informando que o Maryland State Medical Society detém o 

copyright do Barthel Index, mas que o instrumento pode ser usado gratuitamente para 

propósitos não comerciais, seguidos da citação do artigo, e é requerida permissão para a 

modificação do índica ou para uso comercial. 

 

5.3.2. Estrutura da definição 

 

O arquétipo adota OBSERVATION como classe-raiz, com nó de arquétipo 

(archetype_node) [at0000]. Portanto, o propósito é o registro das observações e 

atribuições de escores feitos pelo profissional de saúde à anamnese e exame físico do 

paciente. 

No atributo ‘data’ da classe OBSERVATION, definiu-se uma restrição com a 

definição da classe HISTORY como valor deste atributo, com nó de arquétipo [at0002]. 

Em relação à classe HISTORY, no atributo ‘events’, a cardinalidade é definida 

de 1 a indeterminada, significando que o registro de que deve haver a expressão deste 

arquétipo pelo menos uma vez na interface do sistema, mas que ele pode ser expresso 

quantas vezes necessário, em diferentes telas do sistema.  

A restrição definida ao atributo ‘events’ é a classe EVENT, com nó de arquétipo 

[at0003], o que permitirá definir o evento como pontual ou periódico. Nesta classe, ao 

atributo ‘occurrences’ é atribuído o valor 0 (zero) a indefinido, o que indica que pode 

não haver nenhum registro de dados sobre o Índice de Barthel em uma determinada 

consulta do paciente, e por outro lado poderá haver quantos registros forem necessários 

em uma dada consulta. Há ainda a descrição de que os eventos podem ser de qualquer 

tipo (Anyevent), ou seja, pontuais ou periódicos. 
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O atributo ‘data’ da classe EVENT foi restringido para ter a classe ITEM_LIST 

como valor, com nó de arquétipo [at0001], indicando que as variáveis componentes do 

Índice de Barthel serão organizadas na forma de uma lista de itens. 

Para o atributo ‘items’ da classe ITEM_LIST, a cardinalidade foi definida de 0 

(zero) a indefinida, significando que nenhum item desta lista deve obrigatoriamente ser 

expresso na interface do sistema; entretanto, qualquer combinação deles, de qualquer 

tamanho, é permitida. A lista de itens é composta pelas seguintes definições de restrição 

à classe ELEMENT: 

1. Continência intestinal: definida pela classe ELEMENT com nó de arquétipo 

[at0008], cujo atributo ‘occurrences’ apresenta o valor 0 ou 1, o que significa que o 

registro de dados neste elemento é opcional. No atributo ‘value’ deste ELEMENT, é 

definido o tipo de dados DV_ORDINAL, cujos valores são associados a uma 

terminologia local, de acordo com a Tabela 1: 

 

Tabela 1. Associação entre os valores ordinais e a terminologia local do 

ELEMENT “Continência intestinal”. 

 

Valor ordinal Nó de arquétipo Valor da terminologia local 

0 [at0037] Incontinente (ou requer enema) 

1 [at0006] Acidente ocasional 

2 [at0038] Continente 

 

2. Controle da bexiga: definida pela classe ELEMENT com nó de arquétipo 

[at0004], cujo atributo ‘occurrences’ apresenta o valor 0 ou 1, o que significa que o 

registro de dados neste elemento é opcional. No atributo ‘value’ deste ELEMENT, é 

definido o tipo de dados ordinal, cujos valores são associados a uma terminologia local, 

de acordo com a Tabela 2. 
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Tabela 2. Associação entre os valores ordinais e a terminologia local do 

ELEMENT “Controle da bexiga”. 

 

Valor ordinal Nó de arquétipo Valor da terminologia local 

0 [at0005] Incontinente (ou é incapaz de manusear o cateter) 

1 [at0006] Acidente ocasional 

2 [at0007]   Continente (manuseia sozinho o cateter) 

3. Cuidado pessoal/higiene: definida pela classe ELEMENT com nó de 

arquétipo [at0034], cujo atributo ‘occurrences’ apresenta o valor 0 ou 1, o que significa 

que o registro de dados neste elemento é opcional. No atributo ‘value’ deste 

ELEMENT, é definido o tipo de dados DV_ORDINAL, cujos valores são associados a 

uma terminologia local, de acordo com a Tabela 3. 

 

Tabela 3. Associação entre os valores ordinais e a terminologia local do 

ELEMENT “Cuidado pessoal/higiene”. 

 

Valor ordinal Nó de arquétipo Valor da terminologia local 

0 [at0035] Precisa de ajuda 

1 [at0036]  Independente 

 

4. Uso do toalete: definida pela classe ELEMENT com nó de arquétipo 

[at0030], cujo atributo ‘occurrences’ apresenta o valor 0 ou 1, o que significa que o 

registro de dados neste elemento é opcional. No atributo ‘value’ deste ELEMENT, é 

definido o tipo de dados DV_ORDINAL, cujos valores são associados a uma 

terminologia local, de acordo com a Tabela 4. 
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Tabela 4. Associação entre os valores ordinais e a terminologia local do 

ELEMENT “Uso do toalete”. 

 

Valor ordinal Nó de arquétipo Valor da terminologia local 

0 [at0031] Dependente 

1 [at0032] Precisa de alguma ajuda, mas pode fazer algumas 

tarefas sozinho 

2 [at0033]  Independente (ligar e desligar, vestir-se, enxugar) 

         

5. Alimentação: definida pela classe ELEMENT com nó de arquétipo [at0026], 

cujo atributo ‘occurrences’ apresenta o valor 0 ou 1, o que significa que o registro de 

dados neste elemento é opcional. No atributo ‘value’ deste ELEMENT, é definido o tipo 

de dados DV_ORDINAL, cujos valores são associados a uma terminologia local, de 

acordo com a Tabela 5. 

 

Tabela 5. Associação entre os valores ordinais e a terminologia local do 

ELEMENT “Alimentação”. 

 

Valor ordinal Nó de arquétipo Valor da terminologia local 

0 [at0027] Incapaz de se alimentar sem ajuda 

1 [at0028] Precisa de ajuda 

2 [at0029]  Independente 

    

6. Transferência: definida pela classe ELEMENT com nó de arquétipo [at0021], 

cujo atributo ‘occurrences’ apresenta o valor 0 ou 1, o que significa que o registro de 

dados neste elemento é opcional. No atributo ‘value’ deste ELEMENT, é definido o tipo 

de dados DV_ORDINAL, cujos valores são associados a uma terminologia local, de 

acordo com a Tabela 6. 
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Tabela 6. Associação entre os valores ordinais e a terminologia local do 

ELEMENT “Transferência”. 

 

Valor ordinal Nó de arquétipo Valor da terminologia local 

0 [at0022] Incapaz 

1 [at0023] Grande ajuda 

2 [at0024] Ajuda menor 

3 [at0025]   Independente 

  

7. Mobilidade: definida pela classe ELEMENT com nó de arquétipo [at0017], 

cujo atributo ‘occurrences’ apresenta o valor 0 ou 1, o que significa que o registro de 

dados neste elemento é opcional. No atributo ‘value’ deste ELEMENT, é definido o tipo 

de dados DV_ORDINAL, cujos valores são associados a uma terminologia local, de 

acordo com a Tabela 7. 

8. Vestir-se/ despir-se: definida pela classe ELEMENT com nó de arquétipo 

[at0012], cujo atributo ‘occurrences’ apresenta o valor 0 ou 1, o que significa que o 

registro de dados neste elemento é opcional. No atributo ‘value’ deste ELEMENT, é 

definido o tipo de dados DV_ORDINAL, cujos valores são associados a uma 

terminologia local, de acordo com a Tabela 8. 

 

Tabela 7. Associação entre os valores ordinais e a terminologia local do 

ELEMENT “Mobilidade”. 

 

Valor ordinal Nó de arquétipo Valor da terminologia local 

0 [at0018] Imóvel ou < 50 metros 

1 [at0019] Cadeira de rodas independente 

2 [at0020] Caminha com ajuda 

3 [at0039]  Independente 
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Tabela 8. Associação entre os valores ordinais e a terminologia local do 

ELEMENT “Vestir-se/ despir-se”. 

 

Valor ordinal Nó de arquétipo Valor da terminologia local 

0 [at0013] Dependente 

1 [at0014] Precisa de ajuda, mas pode fazer cerca de metade 

sem ajuda 

2 [at0011]  Independente 

 

9. Escada: definida pela classe ELEMENT com nó de arquétipo [at0040], cujo 

atributo ‘occurrences’ apresenta o valor 0 ou 1, o que significa que o registro de dados 

neste elemento é opcional. No atributo ‘value’ deste ELEMENT, é definido o tipo de 

dados DV_ORDINAL, cujos valores são associados a uma terminologia local, de 

acordo com a Tabela 9. 

 

Tabela 9. Associação entre os valores ordinais e a terminologia local do 

ELEMENT “Escada”. 

 

Valor ordinal Nó de arquétipo Valor da terminologia local 

0 [at0041] Incapaz 

1 [at0042] Precisa de ajuda 

2 [at0043]  Independente 

 

10. Banho: definida pela classe ELEMENT com nó de arquétipo [at0009], cujo 

atributo ‘occurrences’ apresenta o valor 0 ou 1, o que significa que o registro de dados 

neste elemento é opcional. No atributo ‘value’ deste ELEMENT, é definido o tipo de 

dados DV_ORDINAL, cujos valores são associados a uma terminologia local, de 

acordo com a Tabela 10. 
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Tabela 10. Associação entre os valores ordinais e a terminologia local do 

ELEMENT “Banho”. 

 

Valor ordinal Nó de arquétipo Valor da terminologia local 

0 [at0010] Dependente 

1 [at0011]  Independente 

     

 O último ELEMENT da seção de definição do arquétipo, com nó de arquétipo 

[at0016] corresponde ao valor total (“Total”) do Índice de Barthel, cuja classe 

definidora do tipo de dados é DV_COUNT, indicando que, para este ELEMENT, é 

permitido o registro de dados de contagem (ou seja, números inteiros positivos, 

incluindo o zero). No atributo ‘magnitude’ da classe DV_COUNT, é definido o 

intervalo de 0 (zero) a 20 (vinte), que corresponde aos valores máximo e mínimo do 

Índice de Barthel.  

 

5.3.3. Estrutura da ontologia 

 

 Na seção ontology do arquétipo, são representadas as definições de nomes (text) 

e descrições (description) para todos os nós de arquétipos, em todos os idiomas, tanto o 

idioma original, como para todos nos quais o arquétipo foi traduzido. 

 Nota-se que, na tradução para o árabe, alguns nós de arquétipos estão 

representados no idioma holandês. Isto pode estar ocorrendo em função do estágio de 

“rascunho do autor” deste arquétipo e, portanto, esta tradução ainda não está completa. 

O fato de alguns nós de arquétipo estarem no idioma holandês e não em inglês podem 

se referir a uma versão anterior em estágio “inicial” deste arquétipo, não mais 

encontrada no CKM, na qual o idioma original do arquétipo era o holandês (Anexo 3). 

As definições de termos nos idiomas holandês, inglês e russo encontram-se completas 

na versão mais recente (Anexo 2). 
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5.4. Mapeamento do Catálogo para o arquétipo 

 

O mapeamento do Catálogo Nursing Outcomes Indicators para o do arquétipo 

“Barthel Index” produziu um seguinte relacionamento entre seus respectivos termos e 

itens que é detalhado a seguir e representado nas Tabelas A1 a A4 (Anexo 5).
2
 

É importante notar que alguns ELEMENTs serão adotados repetidas vezes para 

o mapeamento de diversos termos do Catálogo. Para realizar a diferenciação entre estes 

termos, a solução seria a definição de um template (Beale e Heard, 2009), com várias 

instâncias diferentes do mesmo nó de arquétipo, com nomes diferentes para cada 

instância, de acordo com os nomes dos termos originais do Catálogo. 

Enquanto os arquétipos definem o conteúdo com base no domínio, por exemplo, 

“pressão arterial”, os templates fornecem a maneira de usar um determinado conjunto 

de arquétipos, limitando os valores e terminologias de uma maneira específica para um 

determinado tipo de evento, como, por exemplo, “admissão do paciente diabético”. Tais 

eventos de cuidado têm quase sempre uma estrutura específica para o contexto de um 

serviço de saúde; assim, um template openEHR pode ser entendido como um nível 

adicional de restrições aos arquétipos que permite a aplicação do modelo de dados num 

contexto específico (Beale e Heard, 2009). 

 

5.4.1. Termos sobre o estado funcional (AVD) para a área de cuidados agudos 

 

Banho: O termo “Capacidade positiva para o banho” (código 10028224) 

correspondeu ao valor “Independente” [at0010] do ELEMENT “Banho” [at0009]. O 

termo “Capacidade comprometida para o banho” (código 10000956) correspondeu ao 

valor “Dependente” [at0011] do ELEMENT “Banho” [at0009]. 

Higiene pessoal: O termo “Capacidade positiva para realizar a própria higiene” 

(10028708) correspondeu ao valor “Independente” [at0036] do ELEMENT “Cuidado 

pessoal/higiene” [at0034]. O termo “Capacidade comprometida para realizar a própria 

higiene” (código 10000987) correspondeu ao valor “Precisa de ajuda” [at0035] do 

ELEMENT “Cuidado pessoal/higiene” [at0034]. 

                                                     
2
 Alguns itens do arquétipo “Barthel Index” não se relacionaram a nenhum termo do Catálogo Nursing 

Outcomes Indicators. Estes itens são apresentados na Tabela A5 (Anexo 11) 
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Deambulação: O termo “Capacidade positiva para deambular” (10028333) 

correspondeu ao valor “Independente” [at0039] do ELEMENT “Mobilidade” [at0017]. 

O termo “Capacidade comprometida para deambular” (código 10001046) correspondeu 

a três valores do ELEMENT “Mobilidade” [at0017]: “Imóvel ou < 50 metros” [at0018], 

“Cadeira de rodas independente” [at0019] e “Caminha com ajuda” [at0020]. Sendo 

assim, optou-se por realizar a correspondência deste termo com o nó de arquétipo 

[at0020] (“Caminha com ajuda”). 

Transferência para o Toalete: O termo “Capacidade positiva para transferência” 

(10028322) correspondeu ao valor “Independente” [at0025] do ELEMENT 

“Transferência” [at0021]. O termo “Capacidade comprometida para transferência” 

(código 10001005) correspondeu a três valores do ELEMENT “Transferência” 

[at0017]: “Incapaz” [at0022], “Grande ajuda” [at0023] e “ajuda menor” [at0024]. Sendo 

assim, optou-se por realizar a correspondência deste termo com o nó de arquétipo 

[at0022] (“Incapaz”). 

Uso do Toalete: O termo “Capacidade positiva para usar o toalete” (10028314) 

correspondeu ao valor “Independente” [at0033] do ELEMENT “Uso do toalete” 

[at0030]. O termo “Incapacidade de usar o toalete” (código 10000994) correspondeu a 

dois valores do ELEMENT “Uso do toalete” [at0030]: “Dependente” [at0031] e 

“Precisa de alguma ajuda, mas pode fazer algumas tarefas sozinho” [at0032]. Isto ocorre 

porque o termo “Incapacidade de usar o toalete” (código 10000994) é composto por 6 

termos originários da C-HOBIC (ver item 5.2.1). Entretanto, como no ELEMENT “Uso 

do toalete” [at0030] já existe o valor “Dependente” [at0031], este será adotado para o 

mapeamento com o termo “Incapacidade de usar o toalete” (código 10000994). 

Mobilidade no leito: O termo “Capacidade positiva para a mobilidade no leito” 

(10029240) correspondeu ao valor “Independente” [at0039] do ELEMENT 

“Mobilidade” [at0017]. O termo “Capacidade comprometida para a mobilidade no 

leito” (código 10001067) correspondeu a três valores do ELEMENT “Mobilidade” 

[at0017]: “Imóvel ou < 50 metros” [at0018], “Cadeira de rodas independente” [at0019] 

e “Caminha com ajuda” [at0020]. Sendo assim, optou-se por realizar a correspondência 

deste termo com o nó de arquétipo [at0020] (“Caminha com ajuda”).  

Alimentação: O termo “Capacidade positiva para se alimentar” (10028253) 

correspondeu ao valor “Independente” [at0029] do ELEMENT “Alimentação” [at0026]. 

O termo “Capacidade comprometida para se alimentar” (código 10000973) 
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correspondeu a dois valores do ELEMENT “Alimentação” [at0026]: “Incapaz de se 

alimentar sem ajuda” [at0027] e “Precisa de ajuda” [at0028]. Sendo assim, optou-se por 

realizar a correspondência deste termo com o nó de arquétipo [at0028] (“Precisa de 

ajuda”). 

 

5.4.2. Termos sobre o estado funcional (AVD) para as áreas de cuidados continuados 

complexos e cuidados de longa duração 

 

Mobilidade no leito: Mapeamento equivalente ao descrito para o termo 

“Mobilidade no leito” no item 5.4.1. 

Banho: Mapeamento equivalente ao descrito para o termo “Banho” no item 5.4.1 

Transferência: Mapeamento equivalente ao descrito para o termo “Transferência 

para o Toalete” no item 5.4.1 

Deambular no quarto: Mapeamento equivalente ao descrito para o termo 

“Deambulação” no item 5.4.1 

Deambular no corredor: Mapeamento equivalente ao descrito para o termo 

“Deambulação” no item 5.4.1 

Locomoção na unidade: Mapeamento equivalente ao descrito para o termo 

“Deambulação” no item 5.4.1 

Locomoção fora da unidade: Mapeamento equivalente ao descrito para o termo 

“Deambulação” no item 5.4.1 

Vestir-se: O termo “Capacidade positiva para vestir-se” (10028211) 

correspondeu ao valor “Independente” [at0011] do ELEMENT “Vestir-se/despir-se” 

[at0012]. O termo “Capacidade comprometida para vestir-se” (código 10027578) 

correspondeu a dois valores do ELEMENT “Vestir-se/despir-se” [at0012]: 

“Dependente” [at0013] e “Precisa de ajuda, mas pode fazer cerca de metade sem ajuda” 

[at0014]. Entretanto, como no ELEMENT “Vestir-se/despir-se” [at0012] já existe o 

valor “Dependente” [at0013], este será adotado para o mapeamento com o termo 

“Capacidade comprometida para vestir-se” (código 10027578). 

Alimentação: Mapeamento equivalente ao descrito para o termo “Alimentação” 

no item 5.4.1. 

Uso do Toalete: Mapeamento equivalente ao descrito para o termo “Uso do 

Toalete” no item 5.4.1. 
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Higiene pessoal: Mapeamento equivalente ao descrito para o termo “Higiene 

pessoal” no item 5.4.1  
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5.4.3. Termos sobre o estado funcional (AVD) para a área de cuidado domiciliar. 

 

Mobilidade no leito: Mapeamento equivalente ao descrito para o termo 

“Mobilidade no leito” no item 5.4.1 

Transferência: Mapeamento equivalente ao descrito para o termo “Transferência 

para o Toalete” no item 5.4.1 

Locomoção em casa: Mapeamento equivalente ao descrito para o termo 

“Locomoção na unidade” no item 5.4.2. 

Locomoção fora de casa: Mapeamento equivalente ao descrito para o termo 

“Locomoção fora da unidade” no item 5.4.2. 

Vestir a parte superior do corpo: Mapeamento equivalente ao descrito para o 

termo “Vestir-se” no item 5.4.2. 

Vestir a parte inferior do corpo: Mapeamento equivalente ao descrito para o 

termo “Vestir-se” no item 5.4.2. 

Alimentação: Mapeamento equivalente ao descrito para o termo “Alimentação” 

no item 5.4.1. 

Uso do toalete: Mapeamento equivalente ao descrito para o termo “Uso do 

Toalete” no item 5.4.1 

 Higiene pessoal: Mapeamento equivalente ao descrito para o termo “Higiene 

pessoal” no item 5.4.1. 

Banho: Mapeamento equivalente ao descrito para o termo “Banho” no item 5.4.1 

 

5.4.4. Termos sobre Atividades Instrumentais da Vida Diária (AIVD) para a área de 

cuidados domiciliares. 

 

Os termos desta seção do Catálogo não corresponderam a itens do arquétipo, 

visto que o Índice de Barthel não contempla a avaliação das Atividades Instrumentais da 

Vida Diária (AIVD). Sendo assim, elaborou-se um arquétipo específico “Instrumental 

Activities of Daily Living” (openEHR-EHR-

OBSERVATION.instrumental_activities_of_daily_living.v1.adl) para o registro dos 

dados correspondentes (Anexo 6). 
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5.5. Modelagem do arquétipo “Instrumental Activities of Daily Living” 

 

5.5.1. Estrutura do cabeçalho 

 

A autora da presente dissertação consta como autora original do arquétipo, e sua 

orientadora como colaboradora. A propriedade deste arquétipo foi definida para o 

Laboratório “Multilevel Healthcare Information Modeling” (LA-MLHIM), associado ao 

Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia – Medicina Assistida por Computação 

Científica (INCT-MACC). O arquétipo foi elaborado na versão 1.4 da linguagem ADL, 

na data de 02 de outubro de 2012. Seu idioma original é o inglês, tendo sido traduzido 

pela autora e sua orientadora para o português. 

Na seção de Detalhes (details), foram modelados os seguintes componentes: 

 

1. Propósito (purpose): Registrar o escore da capacidade de realizar importantes 

atividades instrumentais da vida diária. 

2. Uso (use): Para avaliar a independência das pessoas no cuidado domiciliar e para 

auto avaliação. 

3. Palavras chave (keywords): “Atividades da Vida Diária”, “Serviços de 

Assistência Domiciliar”, “Auto-Avaliação” (termos MeSH). 

4. Mau uso (misuse): Diversamente do texto do arquétipo Barthel Index, que 

referia como mau uso “Não deve ser usado para registrar características 

individuais”, adotou-se o critério de diferenciação entre ADL e IADL. Não 

registrar atividades que não sejam instrumentais da vida diária, que devem ser 

registrados de acordo com o arquétipo “Barthel Index”.  

 

O arquétipo encontra-se no estágio definido como “Rascunho do Autor” 

(AuthorDraft) em relação ao “status do ciclo de vida” (lifecycle_state). O Catálogo 

Nursing Outcomes Indicators foi citado como referência (references). Não foram 

definidas restrições à população alvo (subject of data unrestricted). 
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5.5.2. Estrutura da definição 

 

Para este arquétipo, adotou-se OBSERVATION, com nó de arquétipo 

(archetype_node) [at0000], como classe-raiz para o arquétipo de IADL, principalmente 

porque, de acordo com o Archetype Object Model, estas são informações derivadas da 

observação do profissional de saúde em relação a um determinado conceito que está 

sendo registrado nos dados do paciente. Secundariamente, havia o interesse em manter a 

maior similaridade possível com o arquétipo “Barthel Index”. Foram seguidas as 

definições padrão para a restrição da classe OBSERVATION, assim como o exemplo 

do arquétipo “Barthel Index”, como veremos no parágrafo a seguir.  

No atributo ‘data’ da classe OBSERVATION, definiu-se uma restrição com a 

definição da classe HISTORY como valor deste atributo, com nó de arquétipo 

[at0002].Em relação à classe HISTORY, no atributo ‘events’, a cardinalidade é definida 

de 1 a indeterminada. A restrição definida ao atributo ‘events’ é a classe EVENT, com 

nó de arquétipo [at0003], definido como de qualquer tipo (Anyevent), ou seja, pontuais 

ou periódicos. 

O atributo ‘data’ da classe EVENT foi restringido para ter a classe ITEM_TREE 

como valor, com nó de arquétipo [at0001], indicando que as variáveis componentes do 

IADL serão organizadas na forma de uma árvore de itens. Neste sentido, o arquétipo 

modelado difere do arquétipo “Barthel Index”, que assumiu a estrutura ITEM_LIST. 

Entretanto, a adoção de estruturas mais restritivas que ITEM_TREE dificultam a 

evolução do arquétipo no futuro, quando especializações forem necessárias, como foi 

visto anteriormente na especialização do arquétipo mencionado. É por isso que, no 

projeto da versão 2.x do Modelo de Referência openEHR, existem diversas propostas de 

simplificação do modelo, inclusive a remoção da classe ITEM_STRUCTURE e suas 

filhas (que incluem ITEM_TREE e ITEM_LIST) (Beale, 2012). 

Para o atributo ‘items’ da classe ITEM_TREE, a cardinalidade foi definida de 0 

(zero) a indefinida, significando que nenhum item desta lista deve obrigatoriamente de 

ser expresso na interface do sistema; entretanto, qualquer combinação deles, de 

qualquer tamanho, é permitida.  

No caso deste arquétipo, não seria recomendada a utilização da classe 

DV_ORDINAL para definir o tipo de dados, visto que, diferentemente do arquétipo 

“Barthel Index”, os termos do Catálogo Nursing Outcomes Indicators não têm 
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correspondência unívoca com os valores do escore original da C-HOBIC. De fato, 

observa-se que os termos do Catálogo relacionados à perda de capacidade funcional 

(iniciados com “Impaired”) agregam os valores 1 a 3 da C-HOBIC.  

Para a adoção de DV_ORDINAL como tipo de dados, seria necessário atribuir 

um único valor numérico para cada termo referente à perda de capacidade funcional, em 

vez de “1-3”, que não é um valor válido para a ordem de DV_ORDINAL, e resulta em 

valor “nulo” para a ordem deste termo, que não é um valor válido. 

Assim, considerou-se como mais adequado adotar a classe DV_CODED_TEXT 

para a definição do tipo de dados dos ELEMENTs deste arquétipo. A cada termo do 

Catálogo foi atribuído um nó de arquétipo, vinculado a um código interno.  

É importante ressaltar que a solução ideal seria vincular a cada ELEMENT deste 

arquétipo o termo correspondente da terminologia CIPE original; entretanto, isso não 

pôde ser realizado, dado que esta terminologia não está disponível no editor de 

arquétipos utilizado, nem pôde ser incluída com o comando “Addterminology” do 

aplicativo.  

A árvore de itens é composta pelas seguintes definições de restrição à classe 

ELEMENT: 

 

1. Preparação de refeições: definida pela classe ELEMENT com nó de 

arquétipo [at0004], cujo atributo ‘occurrences’ apresenta o valor 0 ou 1, o que significa 

que o registro de dados neste elemento é opcional. No atributo ‘value’ deste 

ELEMENT, é definido o tipo de dados DV_CODED_TEXT, cujos valores são 

associados a uma terminologia local, de acordo com a Tabela 11. 

 

Tabela 11.Associação entre os nós de arquétipos e a terminologia local do 

ELEMENT “Preparação de refeições”. 

 

Nó de arquétipo Valor da terminologia local 

[at0005] Capacidade de preparar refeições 

[at0006] Capacidade prejudicada de preparar refeições 

 

2. Trabalho doméstico habitual: definida pela classe ELEMENT com nó de 

arquétipo [at0007], cujo atributo ‘occurrences’ apresenta o valor 0 ou 1, o que significa 
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que o registro de dados neste elemento é opcional. No atributo ‘value’ deste 

ELEMENT, é definido o tipo de dados DV_CODED_TEXT, cujos valores são 

associados a uma terminologia local, de acordo com a Tabela 12. 

 

Tabela 12. Associação entre os nós de arquétipos e a terminologia local do 

ELEMENT “Trabalho doméstico habitual”. 

 

Nó de arquétipo Valor da terminologia local 

[at0008] Capacidade para trabalho doméstico habitual 

[at0009] Capacidade prejudicada para trabalho doméstico habitual 

 

3. Gestão de finanças: definida pela classe ELEMENT com nó de arquétipo 

[at0010], cujo atributo ‘occurrences’ apresenta o valor 0 ou 1, o que significa que o 

registro de dados neste elemento é opcional. No atributo ‘value’ deste ELEMENT, é 

definido o tipo de dados DV_CODED_TEXT, cujos valores são associados a uma 

terminologia local, de acordo com a Tabela 13. 

 

Tabela 13. Associação entre os nós de arquétipos e a terminologia local do 

ELEMENT “Gestão de finanças”. 

 

Nó de arquétipo Valor da terminologia local 

[at0011] Capacidade para gestão de finanças 

[at0012] Capacidade prejudicada para Gestão de finanças 

 

 

4. Gestão de medicamentos: definida pela classe ELEMENT com nó de 

arquétipo [at0013], cujo atributo ‘occurrences’ apresenta o valor 0 ou 1, o que significa 

que o registro de dados neste elemento é opcional. No atributo ‘value’ deste 

ELEMENT, é definido o tipo de dados DV_CODED_TEXT, cujos valores são 

associados a uma terminologia local, de acordo com a Tabela 14. 



67 

 

 

Tabela 14. Associação entre os nós de arquétipos e a terminologia local do 

ELEMENT “Gestão de medicamentos”. 

 

Nó de arquétipo Valor da terminologia local 

[at0014] Capacidade para gestão de medicamentos 

[at0015] Capacidade prejudicada para gestão de medicamentos 

 

5. Uso do telefone: definida pela classe ELEMENT com nó de arquétipo 

[at0016], cujo atributo ‘occurrences’ apresenta o valor 0 ou 1, o que significa que o 

registro de dados neste elemento é opcional. No atributo ‘value’ deste ELEMENT, é 

definido o tipo de dados de texto codificado, cujos valores são associados a uma 

terminologia local, de acordo com a Tabela 15. 

 

Tabela 15. Associação entre os nós de arquétipos e a terminologia local do 

ELEMENT “Uso do telefone”. 

 

Nó de arquétipo Valor da terminologia local 

[at0017] Capacidade de usar o telefone 

[at0018] Capacidade prejudicada de usar o telefone 

 

6. Compras: definida pela classe ELEMENT com nó de arquétipo [at0019], cujo 

atributo ‘occurrences’ apresenta o valor 0 ou 1, o que significa que o registro de dados 

neste elemento é opcional. No atributo ‘value’ deste ELEMENT, é definido o tipo de 

dados DV_CODED_TEXT, cujos valores são associados a uma terminologia local, de 

acordo com a Tabela 16. 

7. Transporte: definida pela classe ELEMENT com nó de arquétipo [at0022], 

cujo atributo ‘occurrences’ apresenta o valor 0 ou 1, o que significa que o registro de 

dados neste elemento é opcional. No atributo ‘value’ deste ELEMENT, é definido o tipo 

de dados de texto codificado, cujos valores são associados a uma terminologia local, de 

acordo com a Tabela 17. 
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Tabela 16. Associação entre os nós de arquétipos e a terminologia local do 

ELEMENT “Compras”. 

 

Nó de arquétipo Valor da terminologia local 

[at0020] Capacidade para compras 

[at0021] Capacidade prejudicada para compras 

 

Tabela 17.Associação entre os nós de arquétipos e a terminologia local do 

ELEMENT “Preparação de refeições”. 

 

Nó de arquétipo Valor da terminologia local 

[at0023] Acesso ao transporte 

[at0024] Ausência de transporte 

 

 

5.3.3. Estrutura da ontologia 

 

 Na seção ontology do arquétipo, são representadas as definições de nomes (text) 

e descrições (description) para todos os nós de arquétipos, no idioma inglês. O resultado 

final da modelagem desta seção do arquétipo pode ser encontrado no Anexo 6.  
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6. Discussão 

 

O presente estudo apresentou o processo de análise do modelo de dados do 

conceito de Estado Funcional do Catálogo Nursing Outcomes Indicator da CIPE, e seu 

mapeamento para as especificações openEHR de modelagem de sistemas de informação 

em saúde. 

Primeiramente, é importante ressaltar que, embora houvesse outros conceitos de 

interesse para a profissão de enfermagem no Catálogo em estudo, aquele conceito que 

se mostrou mais adequado para a modelagem na forma de arquétipos foi o Estado 

Funcional. Os conceitos de Fadiga, Dispneia, Náuseas, Quedas e Condições de Alta não 

apresentaram correspondência com nenhum arquétipo do CKM, o que não significa que 

os mesmos não poderiam ser modelados como arquétipos originais. Entretanto, 

considerou-se que o mapeamento de uma terminologia com arquétipos já existentes 

segue mais de perto as recomendações da própria Fundação openEHR em relação à 

utilização de terminologias de referência na modelagem de arquétipos, na qual o 

exemplo do Barthel Index é citado literalmente (Beale, 2010). Dentre os quatro 

conceitos que correspondiam a arquétipos, as diferenças encontradas, em termos de 

estrutura, granularidade, tipos de dados e modelo teórico entre a modelagem do 

arquétipo e a representação no Catálogo Nursing Outcomes Indicators, foram menores 

em relação ao conceito de Estado Funcional do que para os demais. Além disso, o 

arquétipo Barthel Index encontrava-se em um estágio mais maduro de seu ciclo 

evolutivo do que os demais. Todas essas razões foram levadas em consideração em 

conjunto, para tomada de decisão sobre o conceito a ser modelado, ao final deste estudo.   

Sundvall et al (2008) e Späth e Grimson (2011) concordam que modelar 

corretamente um campo a partir do banco de dados original com arquétipos no contexto 

correto pode se tornar uma tarefa muito complexa. Enquanto que, para Chen et al 

(2009), a adição de arquétipos openEHR a um sistema legado de RES pode ser realizada 

de uma maneira suave e gradual, quando se utiliza métodos lexicais e semânticos, a fim 

de obter sugestões de mapeamento automático, que não foi possível realizar no presente 

estudo, dada a complexidade observada ao longo deste mapeamento.  

Para esta autora, o mapeamento semântico utilizando o modelo openEHR 

demonstra que este é suficiente para representar a semântica dos conceitos em saúde, 

tanto em relação à estrutura quanto aos tipos de dados, assim como permite ligações 
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entre ELEMENTs e todos os tipos de terminologias de referência externas. Os achados 

do presente estudo corroboram esta afirmação, visto que todos os conceitos do Catálogo 

Nursing Outcomes Indicators referentes ao Estado Funcional do Idoso puderam ser 

modelados em arquétipos, seja pela utilização dos arquétipos na sua forma original, 

proveniente do CKM, quanto pela especialização dos mesmos (como no caso do Índice 

de Barthel), ou pela modelagem de novos arquétipos (como no caso do IADL).  

Ainda segundo Späth e Grimson (2011), atualmente, a única maneira existente 

para se descobrir se determinados elementos do banco de dados são modelados em 

arquétipos é através de uma pesquisa on-line no repositório de arquétipos openEHR, 

seja no CKM ou um outro repositório abertamente disponível, tal como o National E-

Health Transition Authority (NEHTA), ou através de busca manual, executando-se a 

digitação dos nomes dos arquétipos, na esperança de que os dados elementos analisados 

estejam em conformidade com os arquétipos nos quais o sistema de informação se 

baseia. Esta é uma questão ainda em aberto em termos técnicos nas especificações 

openEHR, dado que a Archetype Query Language (AQL) ainda não está completamente 

definida (Beale e Ma, 2012).  

Späth e Grimson (2011) durante seu estudo ao utilizarem as especificações 

openEHR para a modelagem de um sistema legado de gerenciamento de informações da 

área de biomedicina, identificaram problemas durante o mapeamento realizado quanto a 

diferenças na granularidade de documentação entre o banco de dados utilizado e os 

arquétipos existentes, o que criou problemas no mapeamento dos campos do banco de 

dados em ELEMENTs de arquétipos.  A consequência do uso de arquétipos que não 

correspondem ao mesmo nível de desagregação do banco de dados original, em 

particular quando os dados originais são mais desagregados que a definição dos 

ELEMENTs dos arquétipos, é que a informação não será registrada com precisão, 

provocando a perda de informação na camada dos arquétipos. 

O presente estudo, em diversas etapas, encontrou este tipo de dificuldade 

técnica, quando os termos do Catálogo Nursing Outcomes Indicators eram em número 

maior que os ELEMENTs do arquétipo para uma dada variável. Ou seja, neste caso, a 

cardinalidade dos termos era maior que a dos ELEMENTs dos arquétipos. Por exemplo, 

o conceito de Úlcera de pressão do Catálogo, que foi parcialmente encontrado no 

arquétipo “WaterlowScore”, sendo que este arquétipo agrega em um único ELEMENT 

os Estágios 2 a 4 da úlcera de pressão.  
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Por outro lado, o problema inverso também ocorreu, quando os ELEMENTs do 

arquétipo apresentavam mais nós de arquétipo do que o número de termos do Catálogo 

Nursing Outcomes Indicators. Isto se deu, por exemplo, quando um único termo do 

Catálogo correspondeu, em várias situações, a três valores do ELEMENT 

“Mobilidade”: “Imóvel ou < 50 metros”, “Cadeira de rodas independente” e “Caminha 

com ajuda”. Isto levou, em várias situações, a escolhas de nós do arquétipo “Barthel 

Index” que não apresentavam correspondência semântica perfeita com os termos do 

Catálogo. Como, por exemplo, na correspondência do termo “Capacidade 

comprometida para deambular” com o nó de arquétipo [at0020] (“Caminha com 

ajuda”).  

Em relação a este problema de utilização do mesmo ELEMENT para 

representação de vários termos do Catálogo (ou seja, situações de cardinalidade N:1), 

uma solução seria diferenciar várias instâncias do mesmo ELEMENT no nível do 

template. Em consequência, uma instância de dados gerada através deste ELEMENT 

deste arquétipo, para ser totalmente compreendida em termos do seu significado, teria, 

obrigatoriamente, que ser representada não apenas pela semântica contida no arquétipo, 

mas também pela diferenciação, se somente pôde ser feita ao nível do template. Desta 

forma, grande parte da semântica da terminologia ficaria restrita ao nível do template, o 

que cria uma camada adicional de complexidade na implementação de sistemas de 

informação baseados nas especificações openEHR.  

García et al (2012) encontraram, em seu estudo, deficiências da modelagem 

entre o arquétipo e a terminologia SNOMED-CT. Segundo o autor, se, por um lado, a 

falta de consenso sobre os dados de estruturação e organização durante o projeto leva a 

sobreposição de arquétipos e inconsistências na representação dos dados, por outro lado, 

a modelagem de arquétipos clínicos feita separadamente da SNOMED-CT leva a 

diferenças entre os arquétipos e esta terminologia, tais como: diferenças lexicais em 

nomes dos termos, divergências semânticas as mais variadas, ou, novamente, como 

visto acima, disparidade na granularidade da documentação. 

É importante ressaltar que a Editora-Chefe do CKM, Heather Leslie, no dia 09 

de fevereiro de 2013, postou em seu blog o relato de sua experiência, de sete anos, 

relacionada à modelagem, validação e governança de arquétipos openEHR (Leslie, 

2013). Todos os seus comentários corroboram os achados do presente estudo, 

especialmente no que tange à complexidade de se modelar “modelos de dados 
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máximos” para ecossistemas completos de sistemas de informação em saúde em larga 

escala. Entretanto, a autora afirma que arquétipos que modelam informações 

estruturadas (tais como a Escala de Braden ou a Escala de Coma de Glasgow, que são 

análogas ao Índice de Barthel em termos estruturais) são de simples modelagem. O 

presente estudo demonstrou que esta afirmativa é controversa, dados os problemas de 

granularidade e cardinalidade descritos anteriormente.  

Não obstante as dificuldades técnicas, acredita-se que o presente estudo cumpriu 

com seus objetivos originais, de selecionar os termos do catálogo Nursing Outcome 

Indicators da CIPE que correspondam aos conceitos de Estado Funcional do Idoso, 

através do mapeamento realizado entre os termos do Catálogo Nursing Outcomes 

Indicators para o conceito de Estado Funcional do Idoso e os arquétipos “Barthel 

Index” e “IADL”. Como visto anteriormente, ao final da Introdução, o desenvolvimento 

de aplicativos específicos para o registro de informações e o apoio à decisão para a área 

de cuidados continuados, na qual o Estado Funcional é um conceito central, encontra-se 

em estado incipiente, a despeito da necessidade percebida de informatização existir há 

mais de uma década.  

Assim, a modelagem do conhecimento que foi possível de ser realizada neste 

estudo apresenta um nível de complexidade que dificulta sua implementação em 

cenários reais de informatização dos serviços de saúde, dado o tempo e o trabalho 

dispendido em todo o processo. É importante notar que há três especificações de 

modelagem multinível disponíveis: o modelo dual original proposto pela Fundação 

openEHR (Kalra et al., 2005), a Norma ISO 13606 (ISO, 2008), e as especificações 

Multilevel Healthcare Information Modeling (MLHIM) (Cavalini  e Cook, 2012), neste 

estudo foi adotada as especificações openEHR por representar a proposta original de 

modelagem multinível  e por apresentarem literatura científica consolidada. Apesar 

dessas especificações estarem disponíveis abertamente, há poucos registros de 

implementações de sistemas de informação baseados em modelagem multinível 

implementados em serviços de saúde reais; a maioria deles são ainda projetos 

acadêmicos (Kalra et al., 2005) (Chen  e Klein, 2007). 

A adoção mais ampla de aplicações baseadas em modelagem multinível, em 

cenários reais de saúde, depende da definição de uma arquitetura padrão para a 

representação de conceitos do domínio. Em openEHR e ISO 13606, a solução foi dada 

pelo desenvolvimento de uma linguagem específica de domínio (Domain-Specific 
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Language – DSL) para expressar os arquétipos. Em ambos os projetos, esta DSL é a 

Archetype Definition Language (ADL) (Martinez-Costa et al., 2010). 

Embora a ADL seja a linguagem teoricamente ideal para representar conceitos 

em saúde, na prática, os benefícios evidentes da ADL têm sido ultrapassados pelos 

custos de se educar os profissionais de saúde para que estes possam usá-la para a 

modelagem do conhecimento nos projetos openEHR e ISO 13606 (Kashfi, 2011). 

Enquanto esta barreira educacional não for superada, os programadores ainda 

continuarão responsáveis por escrever, editar e analisar arquivos ADL para a 

implementações prática de aplicativos baseados em ISO 13606 e openEHR (Arikan, 

2010). Assim, a adoção de uma DSL pura em modelagem multinível tem representado 

uma barreira à entrada de programadores e analistas em cenários reais de 

implementação de larga escala, porque pressupõe a superação da curva de aprendizagem 

do ADL, e essa linguagem não é coberta nos currículos de ciência da computação. 

Há também uma característica técnica da ADL que tem consequências para a 

governança da modelagem do conhecimento em ISO 13606 e openEHR: a forma de 

identificação dos arquétipos. Dado que os identificadores dos arquétipos (os archetype 

IDs) são legíveis, isso pressupõe que exista, obrigatoriamente, uma relação biunívoca 

entre qualquer conceito clínico e seu arquétipo correspondente, apenas especializações 

ou versionamentos do mesmo arquétipo sendo permitidos em alguns casos (Beale e 

Heard, 2008a). Em consequência, o modelo de governança de arquétipos deve ser de 

cima para baixo e centralizado (Leslie, 2012). Esta escolha de um controle centralizado 

da modelagem do conhecimento foi certamente uma limitação e um incremento da 

complexidade em nosso estudo. Esta centralização pode ainda ser uma das causas para a 

adoção lenta das especificações openEHR (apesar da inquestionável qualidade técnica 

das especificações) e, certamente, se choca com a difícil obtenção de consensos, o que é 

um aspecto intrínseco do conhecimento em saúde (Grimshaw e Russell, 1993). 

Ao mesmo tempo em que a ADL foi estabelecida como a DSL para a 

modelagem de conhecimento nas especificações openEHR, as tecnologias baseadas em 

eXtensible Markup Language (XML) tornaram-se onipresentes em toda a indústria de 

informática, sendo a espinha dorsal da emergente Web Semântica (Anderson, 2012). 

Assim, há um número crescente de programadores de software que estão familiarizados 

com o uso de tecnologias XML (Chen , 1993). Tecnologias XML foram adotadas como 

soluções parciais para a normalização de dados de saúde em aplicações baseadas em 
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modelagem tradicional de um nível (Sokolowski e Dudeck, 1999) e, para sistemas 

baseados em modelagem multinível, elas apresentaram um desempenho tão bom quanto 

a ADL (Rinner et al, 2010). 

Com base nesse cenário, nas especificações MLHIM, a XML Schema Definition 

(XSD) foi a linguagem adotada. O arquivo XSD que define o conceito em saúde nas 

especificações MLHIM é denominado Concept Constraint Definition (CCD). A 

finalidade do CCD é expressar as combinações e as restrições necessárias e suficientes 

das classes do Modelo de Referência MLHIM para a representação de um dado conceito 

de saúde, sendo assim análogo aos arquétipos openEHR e ISO 13606 (Cavalini  e Cook, 

2012). 

O modelo de governança dos CCDs MLHIM é de baixo para cima e 

descentralizado, alinhado com exigências sócio-políticas globais de multilinguagem e 

multiculturalidade, uma vez que se permitem quantas implementações de CCD forem 

necessárias para o mesmo conceito. O conflito entre dois CCDs diferentes para o 

mesmo conceito é evitada pela atribuição de um Universal Unique Identifier (UUID) 

para cada CCD (Cavalini  e Cook, 2012). Embora seja previsto que, no início, haverá 

muitos CCDs para um dado conceito, ao passo que a cultura de modelagem do 

conhecimento amadureça, os melhores CCDs serão mais utilizados. Assim, 

naturalmente, estes subirão ao topo, como já se viu em muitos casos de estabelecimento 

de padrões de software livre de facto nas últimas duas décadas (Shah e Kesan, 2008). 

Desta forma, levanta-se a possibilidade, como um estudo futuro, de replicação 

da modelagem do conhecimento proposta no presente estudo, de acordo com as 

especificações MLHIM, de forma a comparar o maior ou menor grau de complexidade 

obtido pela adoção de uma outra abordagem de modelagem multinível de sistemas de 

informação em saúde, tendo sempre em vista a questão central da interoperabilidade 

semântica. Isto deverá ser realizado em paralelo ao aprofundamento da modelagem aqui 

realizada, de acordo com as especificações openEHR, incluindo a modelagem de 

templates e o desenvolvimento de protótipos. 

Assim, espera-se que os resultados aqui apresentados, e os novos caminhos 

apontados, possam servir de subsídio aos tomadores de decisões da área de tecnologia 

da informação dos órgãos gestores da saúde nos três níveis de governo, de modo a 

garantir que os SIS nacionais, no futuro, sejam interoperáveis e semanticamente 
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coerentes, assim contribuindo para a estruturação da Política Nacional de Informação e 

Informática em Saúde (Ministério da Saúde, 2012).  
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7. Conclusões 

 

O presente estudo teve por objetivo representar os conceitos sobre o Estado 

Funcional do Idoso do catálogo Nursing Outcome Indicators da Classificação 

Internacional para a Prática de Enfermagem (CIPE), de acordo com os princípios de 

modelagem multinível de sistemas de informação em saúde. 

O que se identificou, ao longo deste estudo, é que, atualmente, a informática e 

seus inúmeros recursos computacionais podem trazer muitas melhorias para o 

desempenho do enfermeiro, auxiliando o profissional na Sistematização da Assistência 

de Enfermagem (SAE) e permitindo a troca de informações com outros profissionais da 

área de saúde, buscando um melhor atendimento das necessidades de cada serviço. 

Neste sentido, a informática em enfermagem é uma iniciativa no sentido de melhor 

organizar os processos de trabalho e documentação relativos ao processo de 

enfermagem, no ensino, na pesquisa e na assistência de enfermagem. 

Ainda há desafios a serem superados em relação à incorporação de Tecnologias 

da Informação e Comunicação (TICs) nos serviços de saúde. Para alcançarmos sua 

aceitação como parte integrante dos cuidados de saúde, além de uma articulação entre as 

teorias de informação e as metodologias de desenvolvimento de aplicações com a 

experiência clínica, faz-se necessária a inserção dos profissionais e usuários do sistema 

de saúde na construção dos aplicativos e o fornecimento de uma infraestrutura que 

facilite o uso da informação pelos profissionais de saúde. 

O maior esforço de padronização das informações em enfermagem, com o 

intuito de permitir a comparação dos dados de enfermagem, tem se concentrado no 

desenvolvimento de terminologias, mas são iniciativas desarticuladas, e isto não tem 

sido suficiente para garantir interoperabilidade semântica de sistemas de informação em 

saúde, uma vez que são usadas diferentes terminologias por diferentes desenvolvedores. 

A área de informática em enfermagem deve colaborar com os esforços de 

terminologia mais gerais, para todo o espectro de cuidados de saúde. O estabelecimento 

de uma linguagem comum para as práticas de saúde poderá garantir uma troca 

satisfatória entre clínicas, populações, locais, áreas e épocas distintas.  

Os achados deste estudo, em relação ao mapeamento dos conceitos do Catálogo 

Nursing Outcomes Indicators e arquétipos openEHR, demonstrou que, para os 

conceitos de Fadiga, Dispneia, Náuseas, Quedas e Condições de Alta presentes no 
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catálogo Nursing Outcome Indicators, não se encontraram arquétipos correspondentes 

no repositório CKM. Por outro lado, O conceito de Continência Urinária encontrou 

correspondência com o arquétipo “Urination”, o conceito de Dor com o arquétipo 

“Painsymptom” e o conceito de Úlcera de Pressão com os arquétipos “WaterlowScore”, 

“BradenScale” e suas variantes, mas devido a diferenças conceituais e dificuldades de 

operacionalização, optou-se por não modelar esses conceitos, selecionando-se o 

conceito de Estado Funcional, por ter sido considerado o mais adequado para um estudo 

de caso completo, referente ao mapeamento de terminologias com arquétipos openEHR. 

A análise dos termos do Catálogo Nursing Outcome Indicators referentes ao 

Estado Funcional permitiu o mapeamento de parte dos seus termos para ELEMENTs do 

arquétipo Barthel Index, que registra um escore para Atividades da Vida Diária. Os 

termos referentes às Atividades Instrumentais da Vida Diária (IADL), vez que não eram 

parte integrante do arquétipo “Barthel Index” e não foram encontrados no CKM, foram 

modelados em um segundo arquétipo original batizado “Instrumental Activities of Daily 

Living”.  

Considerou-se que o modelo openEHR resultou suficiente para a modelagem 

dos conceitos durante o mapeamento do Catálogo Nursing Outcomes Indicators para o 

arquétipo Barthel Index. Partindo do pressuposto de que um arquétipo deve representar 

o “modelo máximo de dados” definido para o conceito clínico que está sendo modelado, 

para se chegar à representação necessária, uma estrutura já existente foi aproveitada, e 

criou-se um novo arquétipo para os dados que não apresentavam correspondência com 

nenhum arquétipo do CKM. 

Entretanto, o mapeamento entre o Catálogo Nursing Outcome Indicatorse os 

arquétipos demonstrou-se extremamente complexo e de difícil implementação em uma 

situação real de desenvolvimento de software para adoção nos serviços de saúde. 

Encontrar os termos corretos para mapear é uma tarefa difícil, e assim o processo 

acabou por ser manual e demorado, envolvendo muito trabalho de detalhamento.  

É importante ressaltar que os achados do presente estudo vão de encontro aos 

comentários recentes da Editora-Chefe do CKM, Heather Leslie, especialmente no que 

tange à complexidade de se modelar “modelos de dados máximos” para ecossistemas 

completos de sistemas de informação em saúde em larga escala. E embora a autora 

afirme que arquétipos que modelam informações estruturadas (tais como a Escala de 

Braden ou a Escala de Coma de Glasgow, que são análogas ao Índice de Barthel em 
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termos estruturais) sejam de simples modelagem. O presente estudo demonstrou que 

esta afirmativa é controversa, dados os problemas de granularidade e cardinalidade que 

foram descritos.  

Durante o mapeamento foram encontrados problemas quanto a diferenças na 

granularidade de documentação entre o Catálogo e os arquétipos existentes. Quando os 

dados originais eram mais desagregados que a definição dos ELEMENTs dos 

arquétipos, a informação não era registrada com precisão, o que gerou a perda de 

informação na camada dos arquétipos. Quando a definição dos ELEMENTs dos 

arquétipos era mais desagregada que a dos dados originais, grande parte da semântica da 

terminologia terá que ser definida ao nível do template, o que cria uma camada 

adicional de complexidade semântica e estrutural na implementação de sistemas de 

informação baseados nas especificações openEHR.  

Para o campo da saúde pública, o presente estudo contribui para o 

desenvolvimento de SIS semanticamente coerentes, que têm o potencial de aprimorar: 

(1) a produção de evidências, dado que o acesso a SIS de boa cobertura e qualidade 

aumentariam a gama de condições de saúde que poderiam ser estudadas; (2) o aumento 

da precisão, visto que a disponibilidade de informações provenientes de bons SIS tem o 

potencial de realização de estudos com maiores amostras; (3) a validade dos estudos 

epidemiológicos, pois o acesso a grandes bases de dados provenientes de tais SIS 

proveria o acesso a fatores de exposição e outras covariáveis com um mínimo de 

intervenção do entrevistador que, assim, teria menor probabilidade de ter sido 

“enviesado” na sua investigação e (4) a confiabilidade, tento em vista que a 

implementação de SIS baseados nas tecnologias abordadas no presente estudo obteriam 

maior estruturação dos métodos de registro e dos próprios fluxos de trabalho nas 

instituições. 

A implementação de SIS semanticamente interoperáveis poderiam também 

contribuir para as ações da vigilância epidemiológica, em termos de (1) incremento da 

oportunidade: SIS com sistemas de detecção de doenças de notificação compulsória 

independentes da notificação passiva dos profissionais de saúde poderiam detectar 

agregados inusitados de doenças de interesse para a vigilância epidemiológica em 

estágios mais precoces; (2) maior atualidade: caso os SIS realizassem a coleta dos dados 

no momento e no local de cuidado, seria possível obter relatórios atualizados de 

atendimento dentro da frequência desejada; (3) maior disponibilidade: grandes massas 
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de dados provenientes dos SIS proveriam os serviços de vigilância epidemiológica de 

uma maior quantidade de registros individuais que poderiam ser acessados por rotinas 

de busca predefinidas e cobertura: a cobertura da vigilância epidemiológica, em um 

cenário de implementação de SIS interoperáveis, dependeria, evidentemente, da 

cobertura de implementação dos próprios sistemas. Entretanto, em serviços não dotados 

de estrutura de vigilância epidemiológica, os SIS poderiam ser verificados remotamente 

para a detecção de condições de interesse. 

Finalmente, o potencial de contribuição da modelagem multinível para o 

aprimoramento da qualidade dos serviços prestados pelo sistema de saúde é 

significativo, a expectativa é de que suas implementações se concretizem num futuro 

próximo, dado que a tecnologia requerida já se encontra disponível nos dias atuais. 

Identificam-se, como trabalhos futuros decorrentes do presente estudo, o 

desenvolvimento e aplicação dos princípios da Enfermagem Baseada em Evidências 

(especialmente a revisão sistemática e a metanálise) para a obtenção de instrumentos de 

coleta validados que orientem a modelagem de arquétipos openEHR e seu mapeamento 

com terminologias de referência. Com isso, modelos de representação de conhecimento 

mais estáveis e com estrutura bem definida poderiam ser implementados em protótipos 

de aplicativos, com testes específicos de interoperabilidade semântica, de forma a 

produzir documentação científica que subsidie a tomada de decisão referente à 

informatização do Sistema Único de Saúde.   

  



80 

 

8. Referências  

 

Abbott PA, Coenen A. Globalization and advances in information and communication 

technologies: the impact on nursing and health. Nursing Outlook 2008; 56(5): 238-246.  

Achimugu P, Soriyan A, Oluwagbemi O, Ajayi A. Record linkage system in a complex 

relational database: MINPHIS example. Studies in Health Technology and Informatics 

2010; 160(Pt 2): 1127-1130. 

ACMI2008. 1961 eletronic medical records. Disponível em: 

http://www.youtube.com/watch?v=t-aiKlIc6uk. Acesso em 01/12/2011. 

American Nurses Association. Nursing informatics: scope and standards of practice. 

3ed. Silver Spring, Md, 2008.  American Nurses Association, 214 pp. 

Anderson T. Introducing XML. Part one: Overview. 

http://www.itwriting.com/xmlintro.php. Acesso em 06/06/2012. 

Arikan S. openEHR for practical people. http://serefarikan.com/2010/10/18/openehr-

for-practical-people. Acesso em 06/06/2012. 

Bakken S, McArthur J. Evidence-based nursing practice: a call to action for nursing 

informatics. Journal of the American Medical Informatics Association 2001; 8(3): 289-

290. 

Bakken S, Stone PW, Larson EL. A nursing informatics research agenda for 2008–18: 

contextual influences and key components. Nursing Outlook 2008; 56(5): 206-214. 

Bakken S, Warren JJ, Lundberg C, Casey A, Correia C, Konicek D , Zingo C. An 

evaluation of the usefulness of two terminology models for integrating nursing 

diagnosis concepts into SNOMED Clinical Terms. International Journal of Medical 

Informatics 2002; 68(1-3): 71-77. 

Barros ALBL. Classificações de diagnóstico e intervenção de enfermagem: NANDA-

NIC. Acta Paulista de Enfermagem 2009; 22(Especial - 70 Anos): 864-867. 

Batista EO. Sistemas de informação: o uso consciente da tecnologia para o 

gerenciamento. 3. ed. São Paulo 2006; Saraiva.  

Beal A.“Introdução à gestão de tecnologia da informação”. Disponível em: 

http://2beal.org/ti/manuais/GTI_INTRO.PDF. Acesso em 15/03/2012. 

Beale T, Heard S, Kalra D, Lloyd D. The openEHR Reference Model: EHR Information 

Model. London 2008; openEHR Foundation. 

http://www.youtube.com/watch?v=t-aiKlIc6uk


81 

 

Beale T, Heard S. Archetype Definition Language ADL 1.4. London 2008a; openEHR 

Foundation. 

Beale T, Heard S. openEHR architecture overview. London 2008b; openEHR 

Foundation. 

Beale T, Heard S. openEHR Templates. London 2009; openEHR Foundation. 

Beale T, Ma C. “Archetype Query Language Description”. Disponível em: 

http://www.openehr.org/wiki/display/spec/Archetype+Query+Language+Description. 

Acessoem 06/12/2012. 

Beale T. “openEHR 2.x RM proposals – lower information model”.Disponível em: 

http://www.openehr.org/wiki/display/spec/openEHR+2.x+RM+proposals+-

+lower+information+model. Acessoem 31/10/2012. 

Beale T. Archetype object model.London 2008; openEHR Foundation. 

Beale T. openEHR Terminology binding. Disponível em: 

http://www.openehr.org/wiki/download/attachments/5997267/openEHR_term_binding_

IHTSDO_april_2010.pdf?version=1&modificationDate=1272923195000. Acesso em 

28/01/2013. 

Bergquist-Beringer S, Gajewski BJ. Outcome and assessment information set data that 

predict pressure ulcer development in older adult home health patients. Advances in 

Skin & Wound Care 2011; 24(9): 404-414. 

Berlin A, Sorani M, Sim I.A taxonomic description of computer-based clinical decision 

support systems. Journal of Biomedical Informatics, 2006; 39(6): 656-667. 

Blobel B, Pharow P. Analysis and evaluation of EHR approaches. Methods of 

Information in Medicine 2009; 48(2): 162-169.  

Blobel B. Ontologies, knowledge representation, artificial intelligence – hype or 

prerequisites for international Health Interoperability? Studies in Health Technology 

and Informatics 2011; 165: 11-20.  

Bodenreider O. Issues in mapping LOINC laboratory tests to SNOMED CT. American 

Medical Informatics Association (AMIA) Symposium Proceedings 2008; 51-55. 

Braa J, Monteiro E, Sahay S. Networks of action: sustainable health information 

systems across developing countries. Management Information Systems Quarterly 2004; 

28(3): 337-362. 

http://www.openehr.org/wiki/display/spec/Archetype+Query+Language+Description


82 

 

Braden BJ, Blanchard S. “Risk assessment in pressure ulcer prevention”. In Krasner 

DL, Rodeheaver GT, Sibbald RG (eds.),Chronic wound care: aclinical source book for 

healthcare professionals.4.ed. Wayne 2007; HMP Communications, pp 29-36. 

Braga RMM, Cavalini LT, Cirilo CE, Cook TW, Correa BSPM, Freire SM, Gomes 

ATA, Macedo VM, Menezes A, Moraes JLC, Prado AF, Souza WL, Teixeira IM, 

Ziviani A. “Model-driven development of health care applications”. In Feijóo RA, 

Ziviani A, Blanco PJ (eds.), Scientific computing applied to medicine and healthcare. 

Petrópolis 2012; LNCC, pp. 315-354. 

Castilho NC, Ribeiro PC, Chirelli MQ. A implementação da sistematização da 

assistência de enfermagem no serviço de saúde hospitalar do Brasil. Texto&Contexto – 

Enfermagem 2009; 18(2): 280-289.  

Cavalini LT, Cook TW. Health informatics: the relevance of open source and multilevel 

modeling. IFIP Advances in Information and Communication Technology 2011; 365: 

338-347.  

Cavalini LT, Cook TW. Sistemas de informação em saúde: a importância do software 

livre e da modelagem multinível. Jornal Brasileiro de TeleSSaúde 2012; 1: 16-23.  

Chan CW, Tam W, Cheng KK, Chui YY, So WK,Mok T, Wong C, McReynolds J, 

Berry DL. Piloting electronic self-report symptom assessment - Cancer (ESRA-C) in 

Hong Kong: a mixed method approach. European Journal of Oncology Nursing 2011; 

15(4): 325-34. 

Charters K. Home telehealth electronic health information lessons learned. Studies in 

Health Technology and Informatics 2009; 146: 719.  

Chen M. Factors affecting the adoption and diffusion of XML and Web services 

standards for E-business systems. International Journal of Human-Computer Studies 

1993; 58: 259-279. 

Chen R, Klein G. The openEHR Java reference implementation project. Studies in 

Health Technology and Informatics 2007; 129: 58-62.  

Chen R, Klein GO, Sundvall E, Karlsson D, Åhlfeldt H. Archetype-based conversion of 

EHR content models: pilot experience with a regional EHR system. BMC Medical 

Informatics and Decision Making 2009; 9:33. 

Cherry BJ, Ford EW, Peterson LT. Experiences with electronic health records: early 

adopters in long-term care facilities. Health Care Management Review 2011; 36(3): 

265-274. 



83 

 

Coenen A, Kim TY. Development of terminology subsets using ICNP
®

.International 

Journal of Medical Informatics2010; 79: 530-538. 

Coenen A, Marin HF, Park H, Bakken S. Collaborative efforts for representing nursing 

concepts in computer-based systems: international perspectives. Journal of the 

American Medical Informatics Association 2001; 8(3): 202-211. 

Cohen R, Fish M, Peri H, Niv G, Kedem K, Nir E, Kagan I. “When quality and 

computers meet” - construction of a computerized nursing quality indicators' scale for 

departmental self-monitoring and improvement of quality of care. Studies in Health 

Technology and Informatics 2009; 146: 414-415. 

Correa SPM, Gonçalves B, Teixeira IM, Gomes AT, Ziviani A. AToMS: 

aubiquitousteleconsultation system for Supporting AMI patients with prehospital 

thrombolysis. International Journal of Telemedicine and Applications.2011; 

DOI=doi:10.1155/2011/560209. 

Cresswell KM, Worth A, Sheikh A. Integration of a nationally procured electronic 

health record system into user work practices. BMC Medical 

InformaticsandDecisionMaking 2012; 12: 15, DOI=10.1186/1472-6947-12-15 

Cubas MR, EgryEY.Classificação Internacional de Práticas de Enfermagem em Saúde 

Coletiva - CIPESC
®
. Revista da Escola de Enfermagem - USP2008; 42(1): 181-186. 

Cubas MR. Instrumentos de inovação tecnológica e política no trabalho em saúde e em 

enfermagem - a experiência da CIPE
®
/CIPESC

®
. RevistaBrasileira deEnfermagem, 

2009; 62(5): 745-747. 

Daly JM, Buckwalter K, Maas M. Written and computerized care plans. Organizational 

processes and effect on patient outcomes.Journal of GerontologicalNursing 2002; 

28(9): 14-23. 

De Leon S, Connelly-Flores A, Mostashari F, Shih SC. The business end of health 

information technology. Can a fully integrated electronic health record increase 

provider productivity in a large community practice? Journal of Medical Practice 

Management, 2010; 25(6): 342-349.  

Dias RD, Cook TW, Freire S. M. Modeling healthcare authorization and claim 

submissions using the openEHR dual-model approach. BioMed Central Medical 

Informatics and Decision Making 2011; 11: 60, DOI=10.1186/1472-6947-11-60. 

Eberhardt JS, Stojadinovic A, Radano TA, Epple J. Intelligent health informatics: the 

promise. Perspectives in Health Information Management2010;(Summer 2010): 1-2. 



84 

 

Effken JA, Carty B. The era of patient safety: implications for nursing informatics 

curricula. Journal of the American Medical Informatics Association 2002; 9(6): 120-

123. 

Falcão-Reis F, Correia ME. Patient empowerment by the means of citizen-managed 

Electronic Health Records: web 2.0 health digital identity scenarios. Studies in Health 

Technology and Informatics 2010; 156: 214-228. 

Fitzmaurice JM, Adams K, Eisenberg JM. Three decades of research on computer 

applications in health care: medical informatics support at the Agency for Healthcare 

Research and Quality. Journalofthe American Medical InformaticsAssociation 2002; 

9(2): 144-160.  

Fuly PSC, Leite JL, Lima SBS.Correntes de pensamento nacionais sobre sistematização 

da assistência de enfermagem. RevistaBrasileira de Enfermagem2008; 61(6): 883-887.  

García MM, Allonesa JLI, Hernández DM, Iglesias MJT, Semantic similarity-based 

alignment between clinical archetypes and SNOMED CT: an application to 

observations. International Journal of Medical Informatics 2012; 81: 566-578.  

Garde S, Chen R, Leslie H, Beale T, McNicoll I. and Heard S. Archetype-based 

knowledge management for semantic interoperability of electronic health records. 

Studies in Health Technology and Informatics 2009; 150: 1007-1011.  

Garde S, Hovenga E, Buck J, Knaup P. Expressing clinical data sets with openEHR 

archetypes: a solid basis for ubiquitous computing. International Journal of Medical 

Informatics2007; 76(Suppl 3): 334-341. 

Garde S, Knaup P, Hovenga E, Heard S. Towards semantic interoperability for 

electronic health records. Methods of Information in Medicine2007; 46(3):332-343. 

Google Inc. Google Health has been discontinued. Disponível em: 

www.google.com/health/html/about. Acesso em 28/01/2012. 

Grimshaw J, Russell I. Achieving health gain through clinical guidelines. I: Developing 

scientifically valid guidelines. Qual Health Care 1993; 2: 243-248. 

Gwadry-Sridhar F, Olabarriaga SD, van Kampen A, Bauer M, Solomonides T. Hitting 

the ground running: Healthgrid deployment and adoption. Studies in Health Technology 

and Informatics2010; 159: 40-51. 

Hardiker NR, Hoy D, Casey A. Standards for Nursing Terminology. Journal of the 

American Medical Informatics Association 2000; 7: 523-528.  

doi:10.1136/jamia.2000.0070523. 



85 

 

Harris NM, Thorpe R, Dickinson H, Rorison F, Barrett C, Williams C. Hospital and 

after: experience of patients and carers in rural and remote north Queensland, Australia. 

Rural Remote Health 2004; 4(2): 246.  

Hasman A, Haux R, Albert A. A systematic view on medical informatics.Computer 

Methods and Programs in Biomedicine 1996; 51: 131-139. 

Haux R. Medical informatics: past, present, future. International Journal of Medical 

Informatics 2010; 79: 599-610.  

HEMORIO. Protocolos de Enfermagem: Identificação de risco e prevenção de quedas. 

1ª Edição. HEMORIO – 2010.  

Hersh W. A stimulus to define informatics and health information technology.BMC 

Medical Informatics and Decision Making 2009, 9:24, DOI=10.1186/1472-6947-9-24. 

Hübner U, Giehoff C. Why continuity of care needs computing-results of a quantitative 

document analysis. Studies in Health Technology and Informatics 2002; 90: 483-487. 

Hufnagel SP. Interoperability. Military Medicine 2009; 174(5 Suppl): 43-50.  

Hyman WA. When medical devices talk to each other: the promise and challenges of 

interoperability.Biomedical Instrumentation e Technology2010; Suppl: 28-31.  

Hynes DM, Perrin RA, Rappaport S, Stevens JM, Demakis JG. Informatics resources to 

support health care quality improvement in the Veterans Health Administration. Journal 

of the American Medical Informatics Association. 2004; 11(5): 344-350. 

International Council of Nurses. International Classification for Nursing Practice 

(ICNP). Disponível em: http://www.icn.ch/pillarsprograms/vision-goals-a-benefits-of-

icnpr/. Acesso em 10/04/2013. 

International Council of Nurses. Community Nursing: International Classification for 

Nursing Practice (ICNP) Catalogue. Geneva 2011; ICN. 

International Council of Nurses. Nursing Outcome Indicators: International 

Classification for Nursing Practice (ICNP) Catalogue. Geneva 2011; ICN. 

International Standards Organization. ISO 13606-1:2008. Health informatics - 

Electronic health record communication - Part 1: Reference model. Geneva 2008; 

International Standards Organization;  

International Standards Organization. ISO 18104:2003. Health informatics- Integration 

of a reference terminology model for nursing. Geneva 2003; ISO. 

Javitt JC. How to succeed in health information technology. Health Affairs 2004; 

(Suppl Web Exclusives): 321-324. 

http://www.icn.ch/pillarsprograms/vision-goals-a-benefits-of-icnpr/
http://www.icn.ch/pillarsprograms/vision-goals-a-benefits-of-icnpr/


86 

 

Jung M, Choi M. A mechanism of institutional isomorphism in referral networks among 

hospitals in Seoul, South Korea. Health Care Manager2010; 29(2): 133-146.  

Kadry B, Sanderson IC, Macario A. Challenges that limit meaningful use of health 

information technology.Current opinion in anaesthesiology2010; 23(2): 184-192. 

Kalra D, Beale, T, Heard, S. The openEHRFoundation.Studies in Health Technology 

and Informatics 2005; 115: 153-173. 

Kalra D, Blobel BG. Semantic interoperability of EHR systems. Studies in Health 

Technology and Informatics 2007; 127: 231-245.  

Kashfi H. The intersection of clinical decision support and electronic health record: a 

literature review. In: Proceedings of the 2011 Federated Conference on Computer 

Science and Information Systems (FedCSIS); 2011; Szczecin, Poland. Piscataway: 

IEEE; 2011. p. 347-353. 

Kawamoto K, Houlihan CA, Balas EA, Lobach DF. Improving clinical practice using 

clinical decision support systems: a systematic review of trials to identify features 

critical to success.British Medical Journal 2005; 330: 765, 

DOI=10.1136/bmj.38398.500764.8F. 

Kolin K. Social informatics today and tomorrow: status, problems and prospects of 

development of complex lines in the field of science and education. Triple C2011; 9(2): 

460-465. 

Kovner C, Schuchman L, Mallard C. The application of pen-based computer technology 

to home health care.Computers in Nursing 1997; 15(5): 237-244. 

Laurindo FJB, Shimizu T, Carvalho MM, Rabechini Jr R. O papel da Tecnologia da 

Informação (TI) na estratégia das organizações. Gestão e Produção 2001; 8(2): 160-

179. 

Lee TH, Chang CH, Chang YJ, Chang KC, Chung J. Establishment of electronic chart-

based stroke registry system in a medical system in Taiwan.JournaloftheFormosan 

Medical Association 2011; 110(8): 543-547. 

Leslie H. Clinical Knowledge Repository requirements. 

http://omowizard.wordpress.com/tag/clinical-knowledge-governance. Acesso: 

12/06/2012. 

Leslie H. The archetype journey… Disponível em 

http://omowizard.wordpress.com/2013/02/09/the-archetype-



87 

 

journey/?year=2013&monthnum=02&day=09&like=1&_wpnonce=2904923a40. 

Acesso em 11/02/2013. 

Lima CLH, Nóbrega MML.Nomenclatura de intervenções de enfermagem para clínica 

médica de um hospital escola. RevistaBrasileira de Enfermagem 2009; 62(4): 570-578. 

Macêdo AML, Cerchiari EAN, Alvarenga MRM, Faccenda O, Oliveira MAC. 

Avaliação funcional de idosos com déficit cognitivo. Acta Paulista de Enfermagem 

2012; 25(3): 358-363. 

Madsen M, Leslie H, Hovenga EJ, Heard S. Sustainable clinical knowledge 

management: an archetype development life cycle. Studies in Health Technology and 

Informatics 2010; 151:115-132. 

Mahoney FI, Barthel D.  Functional evaluation: the BarthelIndex.Maryland. State 

Medical Journal 1965;14:56-61. 

Malucelli A, Otemaier KR, Bonnet M, Cubas MR, Garcia TR. Sistema de informação 

para apoio à Sistematização da Assistência de Enfermagem.RevistaBrasileira de 

Enfermagem 2010; 63(4): 629-636.  

Mangiameli R, Boseman J. Information technology: passport to the future. AAOHN 

Journal2000; 48(5): 221-228. 

Maojo V, KulikowskiC. Medical informatics and bioinformatics: integration or 

evolution through scientific crises? MethodsofInformation in Medicine2006; 45(5): 474-

482.  

Marin HF, Cunha ICKO. Perspectivas atuais em Informática em Enfermagem.Revista 

Brasileira de Enfermagem 2006; 59(3): 354-357. 

Marin HF. Prioridades para o Brasil em terminologias em saúde: terminologias em 

enfermagem. In Anais do I Simpósio de Padrões em Informática para a Saúde: Estado 

da Arte e Desafios. São Paulo, 2008. 

Marques Jr. ETA, Filho RM, August PN.Overcoming health inequity: potential benefits 

of a patient-centered open-source public health infostructure.Cadernos de Saúde 

Pública 2008; 24(3):547-557. 

Martinez-Costa C, Menarguez-Tortosa M, Fernandez-Breis JT. An approach for the 

semantic interoperability of ISO EN 13606 and OpenEHR archetypes. Journal of 

Biomedical Informatics 2010; 43: 736-746. 



88 

 

Martinez-Costa C, Menarguez-Tortosa M, Fernandez-Breis JT. Towards ISO 13606 and 

openEHR archetype-based semantic interoperability.Studies in Health Technology 

andInformatics 2009; 150: 260-264.  

Mason S, Craig D, O'Neill S, Donnelly M, Nugent C. Electronic reminding technology 

for cognitive impairment. British Journal of Nursing 2012; 21(14): 855-861. 

Mazoni SR, Rodrigues CC, Santos DS, Rossi LA, Carvalho EC. Classificação 

Internacional para a Prática de Enfermagem e a contribuição brasileira. 

RevistaBrasileira de Enfermagem 2010; 63(2): 285-289. 

McCormick KA, Delaney CJ, Brennan PF, Effken JA, Kendrick K, Murphy J, SkibaDJ, 

Warren JJ, Weaver CA, Weiner B, Westra B. Guideposts to the future: an agenda for 

nursing informatics. Journal of the American Medical Informatics Association 2007; 

14(1): 19-24. 

Metaxiotis K, Ptochos D, Psarras J. E-health in the new millennium: a research and 

practice agenda. InternationalJournalofElectronicHealthcare2004; 1(2): 165-175.  

Ministério da Saúde. Comitê de Informação e Informática em Saúde (CIINFO). Política 

Nacional de Informação e Informática em Saúde. Ministério da Saúde, 2012. 

Minosso JSM, Amendola F, Alvarenga MRM, Oliveira MAC. Validação, no Brasil, do 

Índice de Barthel em idosos atendidos em ambulatório. Acta Paulista de Enfermagem 

2010; 23(2): 218-223. 

Mishima SM, Oliveira TH, Pinto IC. O trabalho do enfermeiro na organização dos 

serviços de saúde e sua inserção no Departamento de Informática da SMS-RP. Revista 

Latino-Americana de Enfermagem 1999; 7(4):13-20. 

Moner D, Maldonado JA, Bosca D, Fernandez JT, Angulo C, Crespo P, Vivancos PJ, 

Robles M. Archetype-basedsemanticintegrationandstandardizationofclinical data. 

Proceedings of the Annual International Conference of the IEEE Engineering in 

Medicine and Biology Society2006; 1: 5141-5144. 

Moss J, Damrongsak M, Gallichio K. Representing Critical Care Data Using the 

Clinical Care Classification. AMIA Symposium Proceedings 2005; 545. 

National Health Service Media Centre. Dismantling the NHS National Programme for 

IT. Disponível em: http://mediacentre.dh.gov.uk/2011/09/22/dismantling-the-nhs-

national-programme-for-it. Acesso em 30/10/2011. 



89 

 

Nóbrega MML, Garcia TR. Perspectivas de incorporação da Classificação Internacional 

para a Prática de Enfermagem (CIPE
®

) no Brasil. RevistaBrasileira de Enfermagem 

2005; 58(2): 227-230.  

Oasi C, Maman S, Baghéri H, Folio P, BelminJ.Validation of GABI: a simplified 

computerized assessment of functional decline in geriatrics. PresseMédicale2008; 

37(9): 1195-1203. 

Ozbolt JG, Saba VK.A brief history of nursing informatics in the United States of 

America. Nursing Outlook 2008; 56(5): 199-205. 

Ozbolt JG. The Patient Care Data Set: Profile. Disponível em: 

http://www.ncvhs.hhs.gov/990518t3.pdf. Acesso em 02/10/2012.  

Palomares MLE, Marques IR. Contribuições dos sistemas computacionais na 

implantação da sistematização da assistência de enfermagem. Journal of Health 

Informatics 2010; 2(3): 78-82. 

Panniers TL, Gassert CA. “Standards of informatics.  practice and preparation for 

certification”. In Mills ME, Romano CA, Heller BR (eds.), Information Management in 

Nursing and Health Care. Springhouse, PA 1996; Springhouse Corporation, pp. 280-

287. 

Park HA, Cho I. Education, practice, and research in nursing terminology: gaps, 

challenges, and opportunities. Yearbook of Medical Informatics2009; 103-108.  

Park HA, Lundberg CB, Coenen A, Konicek DJ. Evaluation of the content coverage of 

SNOMED-CT to represent ICNP Version 1 catalogues. Studies in Health Technology 

and Informatics 2009; 146: 303-307. 

Pochciol JM, Warren JI. An information technology infrastructure to enable evidence-

based nursing practice.Nursing Administration Quarterly2009; 33(4): 317-324. 

Preker A, Harding A. The economics of hospital reform: from hierarchical to market-

based incentives. World Hospitals and Health Services2003; 39(3): 3-10, 42, 44. 

Primo CC, Leite FMC, Amorim MHC, Sipioni RM, Santos SH. Uso da Classificação 

Internacional para as Práticas de Enfermagem na assistência a mulheres 

mastectomizadas. Acta Paulista de Enfermagem 2010; 23(6): 803-810. 

Raths D. Shifting away from silos. The interoperability challenges that hospitals face 

pale in comparison to the headaches plaguing state departments. Healthcare 

Informatics, 2010; 27(1): 32-33.  



90 

 

Rezende DA. Sistemas de informações organizacionais: guia prático para projetos em 

cursos de administração, contabilidade e informática. São Paulo 2005, Atlas. 

Rinner C, Janzek-Hawlat S, Sibinovic S, Duftschmid G. Semantic validation of 

standard-based electronic health record documents with W3C XML schema. Methods of 

Information in Medicine 2010; 49: 271-280. 

Rodrigues JM, Kumar A, Bousquet C, Trombert B. Using the CEN/ISO standard for 

categorical structure to harmonise the development of WHO international 

terminologies. Studies in Health Technology andInformatics2009; 150: 255-259.  

Rodríguez EOL, Guanilo MEE, Hernandes LM, Candudo G. Informática em 

enfermagem: facilitador na comunicação e apoio para a prática. Investigación y 

Educación en Enfermería 2008; 26(2): 144-149. 

Roper N, Logan WW, Tierney AJ. (2000). The Roper-Logan-Tierney Model of 

Nursing: Based on Activities of Living. Edinburgh: Elsevier Health Sciences. ISBN 0-

443-06373-7. 

Saba V. Nursing classifications. Home Health Care Classification System (HHCC): an 

overview. Online Journal of Issues in Nursing 2002; 7(3). 

Saba VK. Nursing informatics: yesterday, today and tomorrow. International Nursing 

Review2001; 48(3): 177-187. 

Scichilone RA. eHealth information management and informatics workforce challenges 

for Europe. Studies in Health Technology and Informatics 2011; 170: 129-131. 

Seganfredo DH, Almeida MA. Validação de conteúdo de resultados de enfermagem, 

segundo a Classificação dos Resultados de Enfermagem (NOC) para pacientes clínicos, 

cirúrgicos e críticos. Revista Latino-Americana de Enfermagem 2011; 19(1): 34-41. 

Shah R, Kesan JP. An empirical examination of open standards development. In: 

Proceedings of the 41st Annual Hawaii International Conference on System Sciences; 

2008; Waikoloa, Hawaii. Piscataway: IEEE; 2008. p. 212. 

Silva CRL, Silva RCL, Viana DL. Compacto Dicionário Ilustrado de Saúde e 

Principais Legislações de Enfermagem. 4ª Edição. São Paulo 2009; Yendis, 1110 pp. 

Sittig DF, Singh H. A new sociotechnical model for studying health information 

technology in complex adaptive healthcare systems.Quality and Safety in Health 

Care2010; 19(3): 68-74.  

Smith B, Ashburner M, Rosse C, Bard J, Bug W, Ceusters W, Goldberg LJ, Eilbeck K, 

Ireland A, Mungall CJ, Leontis N, Rocca-Serra P, Ruttenberg A, Sansone SA, 



91 

 

Scheuermann RH, Shah N, Whetzel PL, Lewis S. The OBO Foundry: coordinated 

evolution of ontologies to support biomedical data integration. 

NatureBiotechnology2007; 25(11): 1251-1255. 

Sokolowski R, Dudeck J. XML and its impact on content and structure in electronic 

health care documents. In: Proceedings of the AMIA Symposium; 1999; Washington, 

DC. Philadelphia: Hanley & Belfus; 1999. p. 147-51.  

Souza RC, Freire SM, Almeida RT. Sistema de informação para integrar os dados da 

assistência oncológica ambulatorial do Sistema Único de Saúde. Cadernos de 

SaúdePública 2010; 26(6):1131-1140. 

Späth MB, Grimson J. Applying the archetype approach to the database of a biobank 

information management system. International Journal of Medical Informatics 2011; 

80: 205-226.  

Staggers N, Thompson CB. The Evolution of definitionsfornursing informatics: a 

criticalAnalysis and revised definition. Journal of the American Medical Informatics 

Association 2002; 9(3): 255-261.  

Sundvall E, Qamar R, Nyström M, Forss M, Petersson H, Karlsson D, Åhlfeldt H, 

Rector A. Integration of tools for binding archetypes to SNOMED CT. BMC Medical 

Informatics and Decision Making 2008; 8(Suppl 1):S7. 

Teich JM, Osheroff JA, Pifer EA, Sittig DF, Jenders RA, The CDS Expert Review 

Panel. Clinical decision support in electronic prescribing: recommendations and an 

action plan. Journal of the American Medical Informatics Association 2005; 12: 365-

376. 

Tian L. Improving knowledge management between primary and secondary healthcare: 

an e-referral project. Health Care and Informatics Review Online 2011; 15(1): 31-37. 

Trowbridge R, Weingarten S. “Clinical decision support systems”. In Agency for 

Healthcare Research and Quality.Making health care safer: a critical analysis of patient 

safety practices. Rockville 2001; University of California at San Francisco. 

U.S. National Library of Medicine.2011AA SNOMED CT Source 

Information.Disponível em: 

http://www.nlm.nih.gov/research/umls/sourcereleasedocs/current/SNOMEDCT. 

Acessoem: 28/12/2011. 



92 

 

Ward MM, Vartak S, Schwichtenberg T, Wakefield DS. Nurses' perceptions of how 

clinical information system implementation affects workflow and patient care. 

Computers, Informatics, Nursing 2011; 29(9): 502-511.  

Westendorf JJ. Utilizing the Perioperative Nursing Data Set in a surgical setting.Plastic 

Surgical Nursing 2007; 27(4): 181-184. 

Westra BL. National Health Information Infrastructure (NHII) and nursing: 

implementing the Omaha System in community-based practice. Care Facts Information 

Systems 2005.Disponívelem: http://www.himss.org/content/files/ 

ImplementationNursingTerminologyCommunity.pdf. Acessoem 02/10/2012. 

Zusman EE. Form facilitates function: innovations in architecture and design drive 

quality and efficiency in healthcare. Neurosurgery 2010; 66(6): N24.  

Zytkowski ME. Nursing informatics: the key to unlocking contemporary nursing 

practice. AACN Clinical Issues.2003; 14(3): 271-281. 

Zywietz C. Communication and interoperability for serial comparison in continuous 

health care: the new challenges. Studies in Health Technology andInformatics 2004; 

108: 172-180. 

 

  



93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



94 

 

Anexo 1. Arquétipo openEHR-EHR-OBSERVATION.waterlow_score.v1.adl 

  
archetype (adl_version=1.4) 

 openEHR-EHR-OBSERVATION.waterlow_score.v1 

 

concept 

 [at0000] -- Waterlow score 

language 

 original_language = <[ISO_639-1::en]> 

description 

 original_author = < 

  ["name"] = <"Dr Ian McNicoll"> 

  ["organisation"] = <"Ocean Informatics, United Kingdom"> 

  ["email"] = <"ian.mcnicoll@oceaninformatics.com"> 

  ["date"] = <"2011-08-01"> 

 > 

 details = < 

  ["en"] = < 

   language = <[ISO_639-1::en]> 

   purpose = <"To record the individual elements and overall score of the 

Waterlow Score (or Scale), for the purpose of estimating the risk of a patient developing a pressure 

sore or ulcer."> 

   use = <"Use to record details of a Waterlow score, normally in conjunction 

which a more general clinical assessment of pressure sore risk. Users and implenters should 

familiarise themselves with the Guidance Notes. 

 

For some categries of recording e.g Build - weight for height, only a single score can be selected. 

For others e.g. Skin type Visual Risk areas, more than one risk can be entered to contribute to the 

overall score.  

Some categories have overall limits e.g.  although mutiple Neurological deficits can be recorded , 

the total score for all such risks cannot exceed 6.  

Some centres expect only a total to be recorded for a whole category in which case, individual risk 

elements should not be captured."> 

   keywords = <"pressure", "ulcer", "risk", "sore", "scale", "skin"> 

   misuse = <"The Waterlow score is Copyright Protected © 2005-2007 judy-

waterlow.co.uk and should not be used outside the terms of the copyright."> 

   copyright = <"© openEHR Foundation"> 

  > 

 > 

 lifecycle_state = <"AuthorDraft"> 

 other_contributors = <> 

 other_details = < 

  ["current_contact"] = <"Dr Ian McNicoll, Ocean Informatics, United Kingdom, 

ian.mcnicoll@oceaninformatics.com"> 

  ["MD5-CAM-1.0.1"] = <"5648B8340272B1AC66E333AEFDA11A94"> 

  ["references"] = <"The Waterlow Score [Internet];[cited 2011 Aug 1] Available from: 

http://www.judy-waterlow.co.uk/waterlow_score.htm 

The Waterlow Score Card [Internet];[cited 2011 Aug 1] Available from: http://www.judy-

waterlow.co.uk/downloads/Waterlow%20Score%20Card-front.pdf 

Ferguson ML, Bauer J, Gallagher B,Capra S, Christie DRH, Mason BR. Validation of a malnutrition 

screening tool for patients receiving radiotherapy. Australasian Radiology. 1999;43:325–327"> 

 > 

 

definition 

 OBSERVATION[at0000] matches { -- Waterlow score 

  data matches { 

   HISTORY[at0001] matches { -- Event Series 

    events cardinality matches {1..*; unordered} matches { 

     EVENT[at0002] occurrences matches {0..1} matches { -- Any 

event 

      data matches { 

       ITEM_TREE[at0003] matches { -- Tree 

        items cardinality matches {0..*; 

unordered} matches { 

         ELEMENT[at0008] 

occurrences matches {0..1} matches { -- Sex 

          value matches { 

          

 1|[local::at0028],  -- Male 

          

 2|[local::at0029]   -- Female 

          } 

         } 

         ELEMENT[at0009] 

occurrences matches {0..1} matches { -- Age group 

          value matches { 

          

 0|[local::at0134],  -- Less than 14 years 

          

 1|[local::at0030],  -- 14-49 

          

 2|[local::at0031],  -- 50-64 

          

 3|[local::at0032],  -- 65-74 
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 4|[local::at0033],  -- 75-80 

          

 5|[local::at0034]   -- 80+ 

          } 

         } 

         ELEMENT[at0004] 

occurrences matches {0..1} matches { -- Build/weight for height 

          value matches { 

          

 0|[local::at0020],  -- Average 

          

 1|[local::at0021],  -- Above average 

          

 2|[local::at0022],  -- Obese 

          

 3|[local::at0023]   -- Below average 

          } 

         } 

         ELEMENT[at0005] 

occurrences matches {0..1} matches { -- Continence 

          value matches { 

          

 0|[local::at0024],  -- Complete / catheterised 

          

 1|[local::at0025],  -- Urinary incontinence 

          

 2|[local::at0026],  -- Faecal incontinence 

          

 3|[local::at0027]   -- Urinary and faecal incontinence 

          } 

         } 

         ELEMENT[at0007] 

occurrences matches {0..1} matches { -- Mobility 

          value matches { 

          

 0|[local::at0035],  -- Fully mobile 

          

 1|[local::at0036],  -- Restless/ fidgety 

          

 2|[local::at0037],  -- Apathetic 

          

 3|[local::at0038],  -- Restricted 

          

 4|[local::at0039],  -- Bedbound 

          

 5|[local::at0040]   -- Chairbound 

          } 

         } 

         CLUSTER[at0129] 

occurrences matches {0..1} matches { -- Nutritional risk 

          items 

cardinality matches {1..*; unordered} matches { 

          

 ELEMENT[at0054] occurrences matches {0..1} matches { -- Weight loss 

           

 value matches { 

            

 0|[local::at0131],  -- No recent weight loss 

            

 1|[local::at0055],  -- 0.5-5kg 

            

 2|[local::at0056],  -- 5-10kg (or Amount unsure) 

            

 3|[local::at0057],  -- 10-15kg 

            

 4|[local::at0058]   -- Over 15kg 

           

 } 

           } 

          

 ELEMENT[at0044] occurrences matches {0..1} matches { -- Appetite 

           

 value matches { 

            

 0|[local::at0045],  -- Average 

            

 1|[local::at0046]   -- Poor 

           

 } 

           } 

          

 ELEMENT[at0130] occurrences matches {0..1} matches { -- Nutritional score 

           

 value matches { 
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 DV_COUNT matches { 

            

  magnitude matches {|0..5|} 

            

 } 

           

 } 

           } 

          } 

         } 

         CLUSTER[at0066] 

occurrences matches {0..1} matches { -- Skin type visual risk areas 

          items 

cardinality matches {1..*; unordered} matches { 

          

 ELEMENT[at0116] occurrences matches {0..1} matches { -- Healthy 

           

 value matches {0|[local::at0116]}  -- Healthy 

           } 

          

 ELEMENT[at0117] occurrences matches {0..1} matches { -- Tissue-paper 

           

 value matches {1|[local::at0117]}  -- Tissue-paper 

           } 

          

 ELEMENT[at0118] occurrences matches {0..1} matches { -- Dry 

           

 value matches {1|[local::at0118]}  -- Dry 

           } 

          

 ELEMENT[at0119] occurrences matches {0..1} matches { -- Oedematous 

           

 value matches {1|[local::at0119]}  -- Oedematous 

           } 

          

 ELEMENT[at0120] occurrences matches {0..1} matches { -- Clammy, pyrexia 

           

 value matches {1|[local::at0120]}  -- Clammy, pyrexia 

           } 

          

 ELEMENT[at0121] occurrences matches {0..1} matches { -- Discoloured - Stage 1 

           

 value matches {2|[local::at0121]}  -- Discoloured - Stage 1 

           } 

          

 ELEMENT[at0122] occurrences matches {0..1} matches { -- Pressure ulcer - Stage 2-4 

           

 value matches {2|[local::at0122]}  -- Pressure ulcer - Stage 2-4 

           } 

          } 

         } 

         CLUSTER[at0070] 

occurrences matches {0..1} matches { -- Tissue malnutrition 

          items 

cardinality matches {1..*; unordered} matches { 

          

 ELEMENT[at0123] occurrences matches {0..1} matches { -- Terminal cachexia 

           

 value matches {8|[local::at0123]}  -- Terminal cachexia 

           } 

          

 ELEMENT[at0124] occurrences matches {0..1} matches { -- Single organ failure 

           

 value matches {5|[local::at0124]}  -- Single organ failure 

           } 

          

 ELEMENT[at0125] occurrences matches {0..1} matches { -- Multiple organ failure 

           

 value matches {8|[local::at0125]}  -- Multiple organ failure 

           } 

          

 ELEMENT[at0126] occurrences matches {0..1} matches { -- Peripheral vascular disease 

           

 value matches {5|[local::at0126]}  -- Peripheral vascular disease 

           } 

          

 ELEMENT[at0127] occurrences matches {0..1} matches { -- Anaemia (Hb < 8 g/dl) 

           

 value matches {2|[local::at0127]}  -- Anaemia (Hb < 8 g/dl) 

           } 

          

 ELEMENT[at0128] occurrences matches {0..1} matches { -- Smoking 

           

 value matches {1|[local::at0128]}  -- Smoking 

           } 
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          } 

         } 

         CLUSTER[at0073] 

occurrences matches {0..1} matches { -- Neurological deficit 

          items 

cardinality matches {1..*; unordered} matches { 

          

 ELEMENT[at0150] occurrences matches {0..1} matches { -- Diabetes, MS, CVA 

           

 value matches { 

            

 0|[local::at0136],  -- No neurological deficit 

            

 4|[local::at0137],  -- Mild neurological deficit 

            

 5|[local::at0138],  -- Moderate neurological deficit 

            

 6|[local::at0139]   -- Severe neurological deficit 

           

 } 

           } 

          

 ELEMENT[at0151] occurrences matches {0..1} matches { -- Motor / sensory deficit 

           

 value matches { 

            

 0|[local::at0136],  -- No neurological deficit 

            

 4|[local::at0137],  -- Mild neurological deficit 

            

 5|[local::at0138],  -- Moderate neurological deficit 

            

 6|[local::at0139]   -- Severe neurological deficit 

           

 } 

           } 

          

 ELEMENT[at0152] occurrences matches {0..1} matches { -- Paraplegia 

           

 value matches { 

            

 0|[local::at0136],  -- No neurological deficit 

            

 4|[local::at0137],  -- Mild neurological deficit 

            

 5|[local::at0138],  -- Moderate neurological deficit 

            

 6|[local::at0139]   -- Severe neurological deficit 

           

 } 

           } 

          

 ELEMENT[at0135] occurrences matches {0..1} matches { -- Combined neurological deficit 

           

 value matches { 

            

 0|[local::at0136],  -- No neurological deficit 

            

 4|[local::at0137],  -- Mild neurological deficit 

            

 5|[local::at0138],  -- Moderate neurological deficit 

            

 6|[local::at0139]   -- Severe neurological deficit 

           

 } 

           } 

          } 

         } 

         CLUSTER[at0068] 

occurrences matches {0..1} matches { -- Major surgery or trauma 

          items 

cardinality matches {1..*; unordered} matches { 

          

 ELEMENT[at0114] occurrences matches {0..1} matches { -- Orthopaedic /spinal 

           

 value matches { 

            

 0|[local::at0153],  -- No orthopaedic / spinal surgery 

            

 5|[local::at0143]   -- Orthopaedic /spinal surgery 

           

 } 

           } 

          

 ELEMENT[at0144] occurrences matches {0..1} matches { -- Duration of surgery 
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 value matches { 

            

 0|[local::at0154],  -- On table < 2 hrs or not in ast 48 hrs 

            

 5|[local::at0145],  -- On table > 2 hrs (Past 48 hrs) 

            

 8|[local::at0146]   -- On table > 6 hrs (Past 48 hrs) 

           

 } 

           } 

          } 

         } 

         CLUSTER[at0067] 

occurrences matches {0..1} matches { -- Medication 

          items 

cardinality matches {1..*; unordered} matches { 

          

 ELEMENT[at0106] occurrences matches {0..1} matches { -- Cytotoxics 

           

 value matches { 

            

 0|[local::at0141],  -- No medication risk 

            

 4|[local::at0142]   -- Significant medication risk 

           

 } 

           } 

          

 ELEMENT[at0107] occurrences matches {0..1} matches { -- Steroids 

           

 value matches { 

            

 0|[local::at0141],  -- No medication risk 

            

 4|[local::at0142]   -- Significant medication risk 

           

 } 

           } 

          

 ELEMENT[at0108] occurrences matches {0..1} matches { -- Anti-inflammatories 

           

 value matches { 

            

 0|[local::at0141],  -- No medication risk 

            

 4|[local::at0142]   -- Significant medication risk 

           

 } 

           } 

          

 ELEMENT[at0140] occurrences matches {0..1} matches { -- Combined medication risk 

           

 value matches { 

            

 0|[local::at0141],  -- No medication risk 

            

 4|[local::at0142]   -- Significant medication risk 

           

 } 

           } 

          } 

         } 

         ELEMENT[at0014] 

occurrences matches {0..1} matches { -- Waterlow score 

          value matches { 

           DV_COUNT 

matches { 

           

 magnitude matches {|>=1|} 

           } 

          } 

         } 

         ELEMENT[at0015] 

occurrences matches {0..1} matches { -- Overall risk grade 

          value matches { 

          

 10|[local::at0016],  -- 10+ At risk 

          

 15|[local::at0017],  -- 15+ High risk 

          

 20|[local::at0018]   -- 20+ Very high risk 

          } 

         } 

         ELEMENT[at0019] 

occurrences matches {0..1} matches { -- Comment 
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          value matches { 

           DV_TEXT 

matches {*} 

          } 

         } 

        } 

       } 

      } 

      state matches { 

       ITEM_TREE[at0071] matches { -- Tree 

        items cardinality matches {0..*; 

unordered} matches { 

         ELEMENT[at0072] 

occurrences matches {0..*} matches { -- Confounding factors 

          value matches { 

           DV_TEXT 

matches {*} 

          } 

         } 

        } 

       } 

      } 

     } 

    } 

   } 

  } 

  protocol matches { 

   ITEM_TREE[at0132] matches { -- Tree 

    items cardinality matches {0..*; unordered} matches { 

     ELEMENT[at0133] occurrences matches {0..1} matches {

 -- Score version 

      value matches { 

       DV_TEXT matches {*} 

      } 

     } 

    } 

   } 

  } 

 } 

 

 

ontology 

 term_definitions = < 

  ["en"] = < 

   items = < 

    ["at0000"] = < 

     text = <"Waterlow score"> 

     description = <"The Waterlow Score, Pressure Ulcer Risk 

Assessment Tool."> 

    > 

    ["at0001"] = < 

     text = <"Event Series"> 

     description = <"@ internal @"> 

    > 

    ["at0002"] = < 

     text = <"Any event"> 

     description = <"Any event."> 

    > 

    ["at0003"] = < 

     text = <"Tree"> 

     description = <"@ internal @"> 

    > 

    ["at0004"] = < 

     text = <"Build/weight for height"> 

     description = <"Risk conferred by the subject's build, 

based on a BMI calculation."> 

    > 

    ["at0005"] = < 

     text = <"Continence"> 

     description = <"Risk conferred by the subject's degree of 

continence."> 

    > 

    ["at0007"] = < 

     text = <"Mobility"> 

     description = <"Risk conferred by the mobility level of the 

subject."> 

    > 

    ["at0008"] = < 

     text = <"Sex"> 

     description = <"Risk conferred by the sex of the subject."> 

    > 

    ["at0009"] = < 

     text = <"Age group"> 

     description = <"Risk conferred by the age range of the 

subject."> 

    > 
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    ["at0014"] = < 

     text = <"Waterlow score"> 

     description = <"The total summed score of all recorded 

individual risks."> 

    > 

    ["at0015"] = < 

     text = <"Overall risk grade"> 

     description = <"Overall Waterlow Score."> 

    > 

    ["at0016"] = < 

     text = <"10+ At risk"> 

     description = <"The subject is at risk of developing a 

pressure ulcer."> 

    > 

    ["at0017"] = < 

     text = <"15+ High risk"> 

     description = <"The subject is at high risk of developing a 

pressure ulcer."> 

    > 

    ["at0018"] = < 

     text = <"20+ Very high risk"> 

     description = <"The subject is at very high risk of 

developing a pressure ulcer."> 

    > 

    ["at0019"] = < 

     text = <"Comment"> 

     description = <"Additional narrative comment about the 

Score."> 

    > 

    ["at0020"] = < 

     text = <"Average"> 

     description = <"The subject's build is average : BMI 20-

24.9 ."> 

    > 

    ["at0021"] = < 

     text = <"Above average"> 

     description = <"The subject's build is above average : BMI 

25-29.9 ."> 

    > 

    ["at0022"] = < 

     text = <"Obese"> 

     description = <"The subject is obese : BMI over 30 ."> 

    > 

    ["at0023"] = < 

     text = <"Below average"> 

     description = <"The subject's build is below average : BMI 

below 20 ."> 

    > 

    ["at0024"] = < 

     text = <"Complete / catheterised"> 

     description = <"The subject is completely continent or 

catheterised."> 

    > 

    ["at0025"] = < 

     text = <"Urinary incontinence"> 

     description = <"The subject is incontinent of urine."> 

    > 

    ["at0026"] = < 

     text = <"Faecal incontinence"> 

     description = <"The subject is incontinent of faeces."> 

    > 

    ["at0027"] = < 

     text = <"Urinary and faecal incontinence"> 

     description = <"The subject is incontinent of urine and 

faeces."> 

    > 

    ["at0028"] = < 

     text = <"Male"> 

     description = <"The subject is male."> 

    > 

    ["at0029"] = < 

     text = <"Female"> 

     description = <"The subject is female."> 

    > 

    ["at0030"] = < 

     text = <"14-49"> 

     description = <"The subject is aged between 14-49."> 

    > 

    ["at0031"] = < 

     text = <"50-64"> 

     description = <"The subject is aged between 50-64."> 

    > 

    ["at0032"] = < 

     text = <"65-74"> 

     description = <"The subject is aged between 65-74."> 

    > 
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    ["at0033"] = < 

     text = <"75-80"> 

     description = <"The subject is aged between 75-80."> 

    > 

    ["at0034"] = < 

     text = <"80+"> 

     description = <"The subject is aged over 80."> 

    > 

    ["at0035"] = < 

     text = <"Fully mobile"> 

     description = <"The subject is fully mobile."> 

    > 

    ["at0036"] = < 

     text = <"Restless/ fidgety"> 

     description = <"The subject is restless and fidgety."> 

    > 

    ["at0037"] = < 

     text = <"Apathetic"> 

     description = <"The subject is apathetic."> 

    > 

    ["at0038"] = < 

     text = <"Restricted"> 

     description = <"The subject's mobility is restricted."> 

    > 

    ["at0039"] = < 

     text = <"Bedbound"> 

     description = <"The subject is confined to bed e.g by 

traction."> 

    > 

    ["at0040"] = < 

     text = <"Chairbound"> 

     description = <"The subject is confined to a chair or 

wheelchair."> 

    > 

    ["at0044"] = < 

     text = <"Appetite"> 

     description = <"Risk conferred by the subject's appetite 

and eating habit."> 

    > 

    ["at0045"] = < 

     text = <"Average"> 

     description = <"The subject is eating normally and has a 

normal appetite."> 

    > 

    ["at0046"] = < 

     text = <"Poor"> 

     description = <"The subject is eating poorly or has a poor 

appetite."> 

    > 

    ["at0054"] = < 

     text = <"Weight loss"> 

     description = <"Risk conferred by recent weight loss."> 

    > 

    ["at0055"] = < 

     text = <"0.5-5kg"> 

     description = <"The subject has recently lost 0.5-5kg in 

weight."> 

    > 

    ["at0056"] = < 

     text = <"5-10kg (or Amount unsure)"> 

     description = <"The subject has recently lost 5-10kg in 

weight."> 

    > 

    ["at0057"] = < 

     text = <"10-15kg"> 

     description = <"The subject has recently lost 10-15kg in 

weight or the amount of weight loss is unknown."> 

    > 

    ["at0058"] = < 

     text = <"Over 15kg"> 

     description = <"The subject has recently lost  over 15kg in 

weight."> 

    > 

    ["at0066"] = < 

     text = <"Skin type visual risk areas"> 

     description = <"Category of risks assessed by skin 

inspection."> 

    > 

    ["at0067"] = < 

     text = <"Medication"> 

     description = <"Risk associated with medication.  Each 

medication can be scored between 0-4 but a total of 4 only can be given by all risks in the 

Medication category."> 

    > 

    ["at0068"] = < 

     text = <"Major surgery or trauma"> 
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     description = <"Risk associated with major surgery or 

trauma."> 

    > 

    ["at0070"] = < 

     text = <"Tissue malnutrition"> 

     description = <"Category of risks conferred by tissue 

malnutrition."> 

    > 

    ["at0071"] = < 

     text = <"Tree"> 

     description = <"@ internal @"> 

    > 

    ["at0072"] = < 

     text = <"Confounding factors"> 

     description = <"Issues that may affect interpretation of 

the score."> 

    > 

    ["at0073"] = < 

     text = <"Neurological deficit"> 

     description = <"Risk conferred by neurological deficit. 

Each identified risk can be scored between 4-6 but a maximum of 6 only can be given for the whole 

neurological deficit category."> 

    > 

    ["at0106"] = < 

     text = <"Cytotoxics"> 

     description = <"The subject is receiving cytotoxic 

medication."> 

    > 

    ["at0107"] = < 

     text = <"Steroids"> 

     description = <"The subject is receiving high-dose or long-

term steroid medication."> 

    > 

    ["at0108"] = < 

     text = <"Anti-inflammatories"> 

     description = <"The subject is receiving anti-inflammatory 

medication."> 

    > 

    ["at0114"] = < 

     text = <"Orthopaedic /spinal"> 

     description = <"Risks related to orthopaedic or spinal 

surgery."> 

    > 

    ["at0116"] = < 

     text = <"Healthy"> 

     description = <"The skin appears healthy."> 

    > 

    ["at0117"] = < 

     text = <"Tissue-paper"> 

     description = <"The skin has a tissue-paper quality."> 

    > 

    ["at0118"] = < 

     text = <"Dry"> 

     description = <"The skin is dry."> 

    > 

    ["at0119"] = < 

     text = <"Oedematous"> 

     description = <"The skin is oedematous."> 

    > 

    ["at0120"] = < 

     text = <"Clammy, pyrexia"> 

     description = <"The aptient appears clammy or pyrexic."> 

    > 

    ["at0121"] = < 

     text = <"Discoloured - Stage 1"> 

     description = <"The skin is dicoloured - Pressure sore - 

Grade 1."> 

    > 

    ["at0122"] = < 

     text = <"Pressure ulcer - Stage 2-4"> 

     description = <"The skin has a frank pressure sore - Stage 

2-4."> 

    > 

    ["at0123"] = < 

     text = <"Terminal cachexia"> 

     description = <"The subject is terminally-ill and shows 

significant weight-loss."> 

    > 

    ["at0124"] = < 

     text = <"Single organ failure"> 

     description = <"The patent has single organ/system failure 

e.g. respiratory, cardiac, liver, renal."> 

    > 

    ["at0125"] = < 

     text = <"Multiple organ failure"> 
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     description = <"The subject has multiple organ/system 

failure."> 

    > 

    ["at0126"] = < 

     text = <"Peripheral vascular disease"> 

     description = <"The subject has peripheral vascular 

disease."> 

    > 

    ["at0127"] = < 

     text = <"Anaemia (Hb < 8 g/dl)"> 

     description = <"The subject is significantly anaemic. Hb 

less than 8 mg/dl."> 

    > 

    ["at0128"] = < 

     text = <"Smoking"> 

     description = <"The subject is a smoker."> 

    > 

    ["at0129"] = < 

     text = <"Nutritional risk"> 

     description = <"An estimate of nutritional risk based on 

the MST nutritional score but can make use of another compatible nutritional score."> 

    > 

    ["at0130"] = < 

     text = <"Nutritional score"> 

     description = <"The nutritional score total, derived from 

Appetite and Weight loss scores or recorded directly from another compatible nutritional scoring 

system."> 

    > 

    ["at0131"] = < 

     text = <"No recent weight loss"> 

     description = <"The subject has not recently lost weight."> 

    > 

    ["at0132"] = < 

     text = <"Tree"> 

     description = <"@ internal @"> 

    > 

    ["at0133"] = < 

     text = <"Score version"> 

     description = <"The version of the score used, normally 

recorded as the year."> 

    > 

    ["at0134"] = < 

     text = <"Less than 14 years"> 

     description = <"The subject is under 14 years old."> 

    > 

    ["at0135"] = < 

     text = <"Combined neurological deficit"> 

     description = <"An overall estimate of neurological 

deficit. Should not be used if individual neurological deficit risks are recorded."> 

    > 

    ["at0136"] = < 

     text = <"No neurological deficit"> 

     description = <"The subject has no overall neurological 

deficit."> 

    > 

    ["at0137"] = < 

     text = <"Mild neurological deficit"> 

     description = <"The subject has a mild overall neurological 

deficit."> 

    > 

    ["at0138"] = < 

     text = <"Moderate neurological deficit"> 

     description = <"The subject has a moderate overall 

neurological deficit."> 

    > 

    ["at0139"] = < 

     text = <"Severe neurological deficit"> 

     description = <"The subject has a severe overall 

neurological deficit."> 

    > 

    ["at0140"] = < 

     text = <"Combined medication risk"> 

     description = <"Overall pressure ulcer risk related to 

medication. Should not be recorded if individual medication risks are used."> 

    > 

    ["at0141"] = < 

     text = <"No medication risk"> 

     description = <"The subject has no risk related to 

medication."> 

    > 

    ["at0142"] = < 

     text = <"Significant medication risk"> 

     description = <"The subject has significant risk related to 

medication."> 

    > 

    ["at0143"] = < 
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     text = <"Orthopaedic /spinal surgery"> 

     description = <"The subject has undergone orthopaedic or 

spinal surgery."> 

    > 

    ["at0144"] = < 

     text = <"Duration of surgery"> 

     description = <"Risks imparted by length of surgery."> 

    > 

    ["at0145"] = < 

     text = <"On table > 2 hrs (Past 48 hrs)"> 

     description = <"The subject has had surgery within the past 

48 hours lasting over 2 hours."> 

    > 

    ["at0146"] = < 

     text = <"On table > 6 hrs (Past 48 hrs)"> 

     description = <"The subject has had surgery within the past 

48 hours lasting over 6 hours."> 

    > 

    ["at0150"] = < 

     text = <"Diabetes, MS, CVA"> 

     description = <"The subject has diabetes, multiple 

sclerosis or has had a stroke."> 

    > 

    ["at0151"] = < 

     text = <"Motor / sensory deficit"> 

     description = <"The subject has a motor or sensory 

deficit."> 

    > 

    ["at0152"] = < 

     text = <"Paraplegia"> 

     description = <"The subject has a paraplegia."> 

    > 

    ["at0153"] = < 

     text = <"No orthopaedic / spinal surgery"> 

     description = <"The subject has no risk related to spinal / 

orthopaedic surgery."> 

    > 

    ["at0154"] = < 

     text = <"On table < 2 hrs or not in ast 48 hrs"> 

     description = <"The subject has had surgery more than 48 

hrs ago or lasting for less than 2 hours."> 

    > 

   > 

  > 

 > 
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Anexo 2. Arquétipo openEHR-EHR-OBSERVATION.barthel.v1.adl – versão 

Rascunho do Autor  

 
archetype (adl_version=1.4) 

 openEHR-EHR-OBSERVATION.barthel.v1 

 

concept 

 [at0000] -- Barthel Index 

language 

 original_language = <[ISO_639-1::en]> 

 translations = < 

  ["nl"] = < 

   language = <[ISO_639-1::nl]> 

   author = < 

    ["name"] = <"????"> 

   > 

  > 

  ["ar-sy"] = < 

   language = <[ISO_639-1::ar-sy]> 

   author = < 

    ["name"] = <"Mona Saleh"> 

   > 

  > 

  ["ru"] = < 

   language = <[ISO_639-1::ru]> 

   author = < 

    ["name"] = <"Igor Lizunov"> 

    ["email"] = <"i.lizunov@infinnity.ru"> 

   > 

  > 

 > 

description 

 original_author = < 

  ["name"] = <"Sam Heard"> 

  ["organisation"] = <"Ocean Informatics"> 

  ["email"] = <"sam.heard@oceaninformatics.com"> 

  ["date"] = <"2006-03-22"> 

 > 

 details = < 

  ["ar-sy"] = < 

   language = <[ISO_639-1::ar-sy]> 

   purpose = 

شطةالمهمةفيالحياةاليومية"> تمادعلىالمساعدةللقيامباألن   .لتسجيلحرزاالع

رازالترتيبيةلكلصفة ماليهومجموعاألح  <".الحرزاإلج

   use = <"شخاص الليةاأل  <".حتىفيدارالمسنين - لتجميعحرزاستق

   keywords = <"شطة" ,"المعامل" ,"الحرز تمادية" ,"الحياةاليومية" ,"األن  <"االع

   misuse = <"راد ستخدملتسجيلخصائصاألف  <".الي

   copyright = <"© openEHR Foundation"> 

  > 

  ["nl"] = < 

   language = <[ISO_639-1::nl]> 

   purpose = <"To record a score of dependency on help to undertake important 

activities of daily living. The total score is the sum of the ordinal scores for each attribute."> 

   use = <"For scoring people's independence - often in a nursing home."> 

   keywords = <"score", "index", "activities", "daily living", "dependency"> 

   misuse = <"Not to be used to record individual features."> 

   copyright = <"© openEHR Foundation"> 

  > 

  ["en"] = < 

   language = <[ISO_639-1::en]> 

   purpose = <"To record a score of dependency on help to undertake important 

activities of daily living. The total score is the sum of the ordinal scores for each attribute."> 

   use = <"For scoring people's independence - often in a nursing home. 

Note: 

The Maryland State Medical Society holds the copyright for the Barthel Index.  It may be used freely 

for non-commercial purposes with the following citation:   

Mahoney FI, Barthel D.  “Functional evaluation: the Barthel Index.”  

Maryland State Med Journal 1965;14:56-61.  Used with permission.  

 

Permission is required to modify the Barthel Index or to use it for commercial purposes."> 

   keywords = <"score", "index", "activities", "daily living", "dependency"> 

   misuse = <"Not to be used to record individual features."> 

   copyright = <"© openEHR Foundation"> 

  > 

  ["ru"] = < 

   language = <[ISO_639-1::ru]> 

   purpose = 

<"Длязаписиоценкизависимостиотпостороннейпомощивповседневнойжизни. Общаяоценка - 

суммабалловкаждогоатрибута."> 

   use = <"Дляоценкинезависимостиотпостороннейпомощи. Частовдомепрестарелых."> 

   keywords = <"баллы", "индекс", "активность", "независимость", 

"повседневнаяжизнь"> 

   misuse = <"Неиспользоватьдляописанияиндивидуальныхособенностей."> 

   copyright = <"© openEHR Foundation"> 
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  > 

 > 

 lifecycle_state = <"AuthorDraft"> 

 other_contributors = <"Heather Leslie, Ocean Informatics, Australia (Editor)", "Ian 

McNicoll, Ocean Informatics, United Kingdom (Editor)"> 

 other_details = < 

  ["MD5-CAM-1.0.1"] = <"150D442B7140E3D655217AB30559BD09"> 

  ["references"] = <"Mahoney FI, Barthel D. Functional evaluation: the Barthel Index. 

Maryland State Med Journal 1965;14:56-61."> 

 > 

 

definition 

 OBSERVATION[at0000] matches { -- Barthel Index 

  data matches { 

   HISTORY[at0002] matches { -- history 

    events cardinality matches {1..*; unordered} matches { 

     EVENT[at0003] occurrences matches {0..*} matches { -- Any 

event 

      data matches { 

       ITEM_LIST[at0001] matches { -- 

structure 

        items cardinality matches {0..*; 

ordered} matches { 

         ELEMENT[at0008] 

occurrences matches {0..1} matches { -- Continence of bowels 

          value matches { 

          

 0|[local::at0037],  -- Incontinent (or requires enemas) 

          

 1|[local::at0006],  -- Occasional accident 

          

 2|[local::at0038]   -- Continent 

          } 

         } 

         ELEMENT[at0004] 

occurrences matches {0..1} matches { -- Bladder control 

          value matches { 

          

 0|[local::at0005],  -- Incontinent (or unable to manage catheter) 

          

 1|[local::at0006],  -- Occasional accident 

          

 2|[local::at0007]   -- Continent (manages catheter alone) 

          } 

         } 

         ELEMENT[at0034] 

occurrences matches {0..1} matches { -- Personal care/hygeine 

          value matches { 

          

 0|[local::at0035],  -- Needs help 

          

 1|[local::at0036]   -- Independent 

          } 

         } 

         ELEMENT[at0030] 

occurrences matches {0..1} matches { -- Toilet use 

          value matches { 

          

 0|[local::at0031],  -- Dependent 

          

 1|[local::at0032],  -- Needs some help but can do some tasks alone 

          

 2|[local::at0033]   -- Independent (on & off, dressing, wiping) 

          } 

         } 

         ELEMENT[at0026] 

occurrences matches {0..1} matches { -- Eating 

          value matches { 

          

 0|[local::at0027],  -- Unable to eat unassisted 

          

 1|[local::at0028],  -- Needs help 

          

 2|[local::at0029]   -- Independent 

          } 

         } 

         ELEMENT[at0021] 

occurrences matches {0..1} matches { -- Transfer 

          value matches { 

          

 0|[local::at0022],  -- Unable 

          

 1|[local::at0023],  -- Major help 

          

 2|[local::at0024],  -- Minor help 
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 3|[local::at0025]   -- Independent 

          } 

         } 

         ELEMENT[at0017] 

occurrences matches {0..1} matches { -- Mobility 

          value matches { 

          

 0|[local::at0018],  -- Immobile or < 50 meters 

          

 1|[local::at0019],  -- Wheel chair independent 

          

 2|[local::at0020],  -- Walks with help 

          

 3|[local::at0039]   -- Independent 

          } 

         } 

         ELEMENT[at0012] 

occurrences matches {0..1} matches { -- Dressing/undressing 

          value matches { 

          

 0|[local::at0013],  -- Dependent 

          

 1|[local::at0014],  -- Needs help but can do about half unaided 

          

 2|[local::at0011]   -- Independent 

          } 

         } 

         ELEMENT[at0040] 

occurrences matches {0..1} matches { -- Stairs 

          value matches { 

          

 0|[local::at0041],  -- Unable 

          

 1|[local::at0042],  -- Needs help 

          

 2|[local::at0043]   -- Independent 

          } 

         } 

         ELEMENT[at0009] 

occurrences matches {0..1} matches { -- Bathing 

          value matches { 

          

 0|[local::at0010],  -- Dependent 

          

 1|[local::at0011]   -- Independent 

          } 

         } 

         ELEMENT[at0016] 

occurrences matches {0..1} matches { -- Total 

          value matches { 

           DV_COUNT 

matches { 

           

 magnitude matches {|0..20|} 

           } 

          } 

         } 

        } 

       } 

      } 

     } 

    } 

   } 

  } 

 } 

 

 

ontology 

 term_definitions = < 

  ["ar-sy"] = < 

   items = < 

    ["at0000"] = < 

     text = <"معاملبارثل"> 

     description = <"*"> 

    > 

    ["at0001"] = < 

     text = <"*structure(nl)"> 

     description = <"*@ internal @(nl)"> 

    > 

    ["at0002"] = < 

     text = <"*history(nl)"> 

     description = <"*@ internal @(nl)"> 

    > 

    ["at0003"] = < 

     text = <"إحدىالوقائع"> 
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     description = <"*"> 

    > 

    ["at0004"] = < 

     text = <"*Darm(nl)"> 

     description = <"*Voorgaande week: Indien klysma 

noodzakelijk is dan wordt dit aangemerkt als 'incontinent'. Af en toe = 1 keer per week.(nl)"> 

    > 

    ["at0005"] = < 

     text = <"*Incontinent of catheter(nl)"> 

     description = <"**(nl)"> 

    > 

    ["at0006"] = < 

     text = <"*Af en toe een ongelukje (max. 1 keer per 24 

uur)(nl)"> 

     description = <"**(nl)"> 

    > 

    ["at0007"] = < 

     text = <"*Continent (gedurende meer dan 7 dagen)(nl)"> 

     description = <"**(nl)"> 

    > 

    ["at0008"] = < 

     text = <"*Blaas(nl)"> 

     description = <"*Voorgaande week: Af en toe = 1 keer per 

dagEen patiÃ«nt die zijn catheter zelf kan verzorgen wordt aangemerkt als 'continent'.(nl)"> 

    > 

    ["at0009"] = < 

     text = <"*Baden/douche(nl)"> 

     description = <"*Onafhankelijk = zonder toezicht of hulp in 

en uit bad stappen en zichzelf wassen.(nl)"> 

    > 

    ["at0010"] = < 

     text = <"*Afhankelijk(nl)"> 

     description = <"**(nl)"> 

    > 

    ["at0011"] = < 

     text = <"*Onafinankelik(nl)"> 

     description = <"**(nl)"> 

    > 

    ["at0012"] = < 

     text = <"*Aan - en uitkleden(nl)"> 

     description = <"*De helft  = alleen hulp bij knopen, 

ritssluitingen enz; kan enkele kledingstukken zelf aandoen. Onafhankelijk = in staat kleren te kiezen 

en aan te doen.(nl)"> 

    > 

    ["at0013"] = < 

     text = <"*Afhankelijk(nl)"> 

     description = <"**(nl)"> 

    > 

    ["at0014"] = < 

     text = <"*Heeft hulp nodig maar kan oeveer de helft 

zelf(nl)"> 

     description = <"**(nl)"> 

    > 

    ["at0016"] = < 

     text = <"*Totaal(nl)"> 

     description = <"*Totaal Barthel-index voorbeeld.(nl)"> 

    > 

    ["at0017"] = < 

     text = <"*Mobiliteit(nl)"> 

     description = <"*Hulp = een ongetraind persoon, incl. 

toezicht en morele steun.Onafhankelijk = kan zich verplaatsen in huis of op afdeling; hulpmiddel mag 

worden gebruikt. Een patiÃ«nt in rolstoel moet zonder hulp met hoeken en deuren kunnen omgaan.(nl)"> 

    > 

    ["at0018"] = < 

     text = <"*Kan zich niet verplaatsen(nl)"> 

     description = <"**(nl)"> 

    > 

    ["at0019"] = < 

     text = <"*Onafhankelijk, maar maakt gebruik van rolstoel, 

incl. hoeken enz(nl)"> 

     description = <"**(nl)"> 

    > 

    ["at0020"] = < 

     text = <"*Loopt met hulp van 1 persoon (hulp van woorden of 

lichamelijk)(nl)"> 

     description = <"**(nl)"> 

    > 

    ["at0021"] = < 

     text = <"*Transfer (van bed naar stoel en terug)(nl)"> 

     description = <"*Afhankelijk = niet in staat om te zitten; 

er wordt gebruik gemaakt van tillift. Veel hulp = een sterk, getraind persoon of 2 gewone personen; 

patiÃ«nt kan rechtop zitten.Weinig hulp = een persoon voor toezicht of enige hulp.(nl)"> 

    > 

    ["at0022"] = < 

     text = <"*Niet in staat(nl)"> 

     description = <"**(nl)"> 
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    > 

    ["at0023"] = < 

     text = <"*Veel hulp (1-2 mensen lichamelijk)(nl)"> 

     description = <"**(nl)"> 

    > 

    ["at0024"] = < 

     text = <"*Weinig hulp (met hulp van woorden of 

lichamelijk)(nl)"> 

     description = <"**(nl)"> 

    > 

    ["at0025"] = < 

     text = <"*Onafhankelijk(nl)"> 

     description = <"**(nl)"> 

    > 

    ["at0026"] = < 

     text = <"*Eten(nl)"> 

     description = <"*Hulp = voedsel wordt fijngemaakt; patiÃ«nt 

eet zelf.In staat om normaal voedsel (ook hard voedsel) te eten. (Het eten mag gekookt en geserveerd 

worden door anderen maar mag niet worden fijngemaakt).(nl)"> 

    > 

    ["at0027"] = < 

     text = <"*Niet in staat(nl)"> 

     description = <"**(nl)"> 

    > 

    ["at0028"] = < 

     text = <"*Heeft hulp nodig bij snijden, smeren van boter, 

enz.(nl)"> 

     description = <"**(nl)"> 

    > 

    ["at0029"] = < 

     text = <"*Onafhankelijk(nl)"> 

     description = <"**(nl)"> 

    > 

    ["at0030"] = < 

     text = <"*Toiletgebruik(nl)"> 

     description = <"*Met hulp = kan zich afvegen en enige van 

bovenstaande handelingen uitvoeren.Onafhankelijk = in staat om naar toilet te gaan, zich voldoende 

uit te kleden, schoon te maken, aan te kleden en weg te gaan.(nl)"> 

    > 

    ["at0031"] = < 

     text = <"*Afhankelijk(nl)"> 

     description = <"**(nl)"> 

    > 

    ["at0032"] = < 

     text = <"*Heeft enige hulp nodig maar kan sommige dingen 

zelf(nl)"> 

     description = <"**(nl)"> 

    > 

    ["at0033"] = < 

     text = <"*Onafhankelijk (op en af, uit- en aankleden, 

afvegen)(nl)"> 

     description = <"**(nl)"> 

    > 

    ["at0034"] = < 

     text = <"*Uiterlijke verzorging(nl)"> 

     description = <"*Voorgaande 24-48 uur: Verwijst naar 

persoonlijke hygiÃ«ne zoals tandenpoetsen, scheren en wassen. Hierbij benodigde attributen mogen 

worden aangereikt.(nl)"> 

    > 

    ["at0035"] = < 

     text = <"*Heeft hulp nodig(nl)"> 

     description = <"**(nl)"> 

    > 

    ["at0036"] = < 

     text = <"*Onafhankelijk (gezicht, haar, tanden, 

scheren)(nl)"> 

     description = <"**(nl)"> 

    > 

    ["at0037"] = < 

     text = <"*Incontinent(nl)"> 

     description = <"**(nl)"> 

    > 

    ["at0038"] = < 

     text = <"*Continent(nl)"> 

     description = <"**(nl)"> 

    > 

    ["at0039"] = < 

     text = <"*Onafhankelijk(nl)"> 

     description = <"**(nl)"> 

    > 

    ["at0040"] = < 

     text = <"*Trappen(nl)"> 

     description = <"*Trappen.(nl)"> 

    > 

    ["at0041"] = < 

     text = <"*Neit in staat(nl)"> 
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     description = <"**(nl)"> 

    > 

    ["at0042"] = < 

     text = <"*Heeft hulp nodig (woorden, lichamelijk of 

hulpmiddel)(nl)"> 

     description = <"**(nl)"> 

    > 

    ["at0043"] = < 

     text = <"*Onafhankelijk naar boven en naar beneden(nl)"> 

     description = <"**(nl)"> 

    > 

   > 

  > 

  ["nl"] = < 

   items = < 

    ["at0000"] = < 

     text = <"Barthel Index"> 

     description = <"Een valide en betrouwbare manier te kunnen 

vastleggen en volgen van activiteiten van het dagelijks leven van patiënten, vooral de mate van 

afhankelijk zijn van hulp."> 

    > 

    ["at0001"] = < 

     text = <"List"> 

     description = <"@ internal @"> 

    > 

    ["at0002"] = < 

     text = <"History"> 

     description = <"@ internal @"> 

    > 

    ["at0003"] = < 

     text = <"Any event"> 

     description = <"*"> 

    > 

    ["at0004"] = < 

     text = <"Darm"> 

     description = <"Voorgaande week: Indien klysma noodzakelijk 

is dan wordt dit aangemerkt als 'incontinent'. Af en toe = 1 keer per week."> 

    > 

    ["at0005"] = < 

     text = <"Incontinent of catheter"> 

     description = <"*"> 

    > 

    ["at0006"] = < 

     text = <"Af en toe een ongelukje (max. 1 keer per 24 uur)"> 

     description = <"*"> 

    > 

    ["at0007"] = < 

     text = <"Continent (gedurende meer dan 7 dagen)"> 

     description = <"*"> 

    > 

    ["at0008"] = < 

     text = <"Blaas"> 

     description = <"Voorgaande week: Af en toe = 1 keer per 

dagEen patiÃ«nt die zijn catheter zelf kan verzorgen wordt aangemerkt als 'continent'."> 

    > 

    ["at0009"] = < 

     text = <"Baden/douche"> 

     description = <"Onafhankelijk = zonder toezicht of hulp in 

en uit bad stappen en zichzelf wassen."> 

    > 

    ["at0010"] = < 

     text = <"Afhankelijk"> 

     description = <"*"> 

    > 

    ["at0011"] = < 

     text = <"Onafinankelik"> 

     description = <"*"> 

    > 

    ["at0012"] = < 

     text = <"Aan - en uitkleden"> 

     description = <"De helft  = alleen hulp bij knopen, 

ritssluitingen enz; kan enkele kledingstukken zelf aandoen. Onafhankelijk = in staat kleren te kiezen 

en aan te doen."> 

    > 

    ["at0013"] = < 

     text = <"Afhankelijk"> 

     description = <"*"> 

    > 

    ["at0014"] = < 

     text = <"Heeft hulp nodig maar kan oeveer de helft zelf"> 

     description = <"*"> 

    > 

    ["at0016"] = < 

     text = <"Totaal"> 

     description = <"Totaal Barthel-index voorbeeld."> 

    > 
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    ["at0017"] = < 

     text = <"Mobiliteit"> 

     description = <"Hulp = een ongetraind persoon, incl. 

toezicht en morele steun.Onafhankelijk = kan zich verplaatsen in huis of op afdeling; hulpmiddel mag 

worden gebruikt. Een patiÃ«nt in rolstoel moet zonder hulp met hoeken en deuren kunnen omgaan."> 

    > 

    ["at0018"] = < 

     text = <"Kan zich niet verplaatsen"> 

     description = <"*"> 

    > 

    ["at0019"] = < 

     text = <"Onafhankelijk, maar maakt gebruik van rolstoel, 

incl. hoeken enz"> 

     description = <"*"> 

    > 

    ["at0020"] = < 

     text = <"Loopt met hulp van 1 persoon (hulp van woorden of 

lichamelijk)"> 

     description = <"*"> 

    > 

    ["at0021"] = < 

     text = <"Transfer (van bed naar stoel en terug)"> 

     description = <"Afhankelijk = niet in staat om te zitten; 

er wordt gebruik gemaakt van tillift. Veel hulp = een sterk, getraind persoon of 2 gewone personen; 

patiÃ«nt kan rechtop zitten.Weinig hulp = een persoon voor toezicht of enige hulp."> 

    > 

    ["at0022"] = < 

     text = <"Niet in staat"> 

     description = <"*"> 

    > 

    ["at0023"] = < 

     text = <"Veel hulp (1-2 mensen lichamelijk)"> 

     description = <"*"> 

    > 

    ["at0024"] = < 

     text = <"Weinig hulp (met hulp van woorden of 

lichamelijk)"> 

     description = <"*"> 

    > 

    ["at0025"] = < 

     text = <"Onafhankelijk"> 

     description = <"*"> 

    > 

    ["at0026"] = < 

     text = <"Eten"> 

     description = <"Hulp = voedsel wordt fijngemaakt; patiÃ«nt 

eet zelf.In staat om normaal voedsel (ook hard voedsel) te eten. (Het eten mag gekookt en geserveerd 

worden door anderen maar mag niet worden fijngemaakt)."> 

    > 

    ["at0027"] = < 

     text = <"Niet in staat"> 

     description = <"*"> 

    > 

    ["at0028"] = < 

     text = <"Heeft hulp nodig bij snijden, smeren van boter, 

enz."> 

     description = <"*"> 

    > 

    ["at0029"] = < 

     text = <"Onafhankelijk"> 

     description = <"*"> 

    > 

    ["at0030"] = < 

     text = <"Toiletgebruik"> 

     description = <"Met hulp = kan zich afvegen en enige van 

bovenstaande handelingen uitvoeren.Onafhankelijk = in staat om naar toilet te gaan, zich voldoende 

uit te kleden, schoon te maken, aan te kleden en weg te gaan."> 

    > 

    ["at0031"] = < 

     text = <"Afhankelijk"> 

     description = <"*"> 

    > 

    ["at0032"] = < 

     text = <"Heeft enige hulp nodig maar kan sommige dingen 

zelf"> 

     description = <"*"> 

    > 

    ["at0033"] = < 

     text = <"Onafhankelijk (op en af, uit- en aankleden, 

afvegen)"> 

     description = <"*"> 

    > 

    ["at0034"] = < 

     text = <"Uiterlijke verzorging"> 
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     description = <"Voorgaande 24-48 uur: Verwijst naar 

persoonlijke hygiÃ«ne zoals tandenpoetsen, scheren en wassen. Hierbij benodigde attributen mogen 

worden aangereikt."> 

    > 

    ["at0035"] = < 

     text = <"Heeft hulp nodig"> 

     description = <"*"> 

    > 

    ["at0036"] = < 

     text = <"Onafhankelijk (gezicht, haar, tanden, scheren)"> 

     description = <"*"> 

    > 

    ["at0037"] = < 

     text = <"Incontinent"> 

     description = <"*"> 

    > 

    ["at0038"] = < 

     text = <"Continent"> 

     description = <"*"> 

    > 

    ["at0039"] = < 

     text = <"Onafhankelijk"> 

     description = <"*"> 

    > 

    ["at0040"] = < 

     text = <"Trappen"> 

     description = <"Trappen."> 

    > 

    ["at0041"] = < 

     text = <"Neit in staat"> 

     description = <"*"> 

    > 

    ["at0042"] = < 

     text = <"Heeft hulp nodig (woorden, lichamelijk of 

hulpmiddel)"> 

     description = <"*"> 

    > 

    ["at0043"] = < 

     text = <"Onafhankelijk naar boven en naar beneden"> 

     description = <"*"> 

    > 

   > 

  > 

  ["en"] = < 

   items = < 

    ["at0000"] = < 

     text = <"Barthel Index"> 

     description = <"Barthel index of dependency in activities 

of daily living."> 

    > 

    ["at0001"] = < 

     text = <"List"> 

     description = <"@ internal @"> 

    > 

    ["at0002"] = < 

     text = <"History"> 

     description = <"@ internal @"> 

    > 

    ["at0003"] = < 

     text = <"Any event"> 

     description = <"Any timing point."> 

    > 

    ["at0004"] = < 

     text = <"Bladder control"> 

     description = <"Assessment of urinary control over the 

previous week, occasional accident <= 1 time per week."> 

    > 

    ["at0005"] = < 

     text = <"Incontinent (or unable to manage catheter)"> 

     description = <"Incontinent of urine or catheterised."> 

    > 

    ["at0006"] = < 

     text = <"Occasional accident"> 

     description = <"Less than or equal to once per week."> 

    > 

    ["at0007"] = < 

     text = <"Continent (manages catheter alone)"> 

     description = <"Continent includes self management of 

catheter."> 

    > 

    ["at0008"] = < 

     text = <"Continence of bowels"> 

     description = <"Over the previous week, occasional accident 

is once per week."> 

    > 

    ["at0009"] = < 
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     text = <"Bathing"> 

     description = <"Independent = without supervision or help 

when getting in and out of the bath and when washing."> 

    > 

    ["at0010"] = < 

     text = <"Dependent"> 

     description = <"Needs assistance with baths or showers."> 

    > 

    ["at0011"] = < 

     text = <"Independent"> 

     description = <"No help required when getting in and out of 

the bath or when washing."> 

    > 

    ["at0012"] = < 

     text = <"Dressing/undressing"> 

     description = <"Ability to choose clothes, put them on and 

fasten them."> 

    > 

    ["at0013"] = < 

     text = <"Dependent"> 

     description = <"Requires assistance choosing and putting on 

clothes."> 

    > 

    ["at0014"] = < 

     text = <"Needs help but can do about half unaided"> 

     description = <"Needs help only with buttons, zippers but 

can put on clothes unaided."> 

    > 

    ["at0016"] = < 

     text = <"Total"> 

     description = <"Total score of the 10 elements of the 

Bartel index. A score of 0-9 indicates high dependency, 10-19 moderate dependency and 20 is 

independent."> 

    > 

    ["at0017"] = < 

     text = <"Mobility"> 

     description = <"Ability to get about the house or 

institution."> 

    > 

    ["at0018"] = < 

     text = <"Immobile or < 50 meters"> 

     description = <"Person can get less than 50 metres in 

wheelchair."> 

    > 

    ["at0019"] = < 

     text = <"Wheel chair independent"> 

     description = <"Person can negotiate corners and cover 

distances of greater than 50 meters."> 

    > 

    ["at0020"] = < 

     text = <"Walks with help"> 

     description = <"Person walks with assistance of one 

(untrained person) with physical or verbal assistance."> 

    > 

    ["at0021"] = < 

     text = <"Transfer"> 

     description = <"Ability to get up from a bed or chair."> 

    > 

    ["at0022"] = < 

     text = <"Unable"> 

     description = <"No sitting balance, a lifting device is 

used."> 

    > 

    ["at0023"] = < 

     text = <"Major help"> 

     description = <"A strong trained person or 2 people 

required, patient can sit straight."> 

    > 

    ["at0024"] = < 

     text = <"Minor help"> 

     description = <"A person is required for supervision or 

some help."> 

    > 

    ["at0025"] = < 

     text = <"Independent"> 

     description = <"Person can move from bed to chair  

independently."> 

    > 

    ["at0026"] = < 

     text = <"Eating"> 

     description = <"Ability to eat food."> 

    > 

    ["at0027"] = < 

     text = <"Unable to eat unassisted"> 

     description = <"Requires manual feeding."> 

    > 
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    ["at0028"] = < 

     text = <"Needs help"> 

     description = <"Requires help cutting, spreading butter or 

requires modified diet - able to eat alone."> 

    > 

    ["at0029"] = < 

     text = <"Independent"> 

     description = <"Able to eat alone."> 

    > 

    ["at0030"] = < 

     text = <"Toilet use"> 

     description = <"Ability to use toilet over the previous 48 

hours."> 

    > 

    ["at0031"] = < 

     text = <"Dependent"> 

     description = <"Person is completely dependent of others to 

use the toilet."> 

    > 

    ["at0032"] = < 

     text = <"Needs some help but can do some tasks alone"> 

     description = <"Person is self-supporting in some toileting 

tasks."> 

    > 

    ["at0033"] = < 

     text = <"Independent (on & off, dressing, wiping)"> 

     description = <"Person is fully self-supporting in all 

toileting tasks."> 

    > 

    ["at0034"] = < 

     text = <"Personal care/hygeine"> 

     description = <"Ability over the previous 24-48 hours to 

attend to personal hygiene such as brushing teeth, shaving and washing."> 

    > 

    ["at0035"] = < 

     text = <"Needs help"> 

     description = <"Needs help with personal care."> 

    > 

    ["at0036"] = < 

     text = <"Independent"> 

     description = <"Able to brush teeth, hair, wash face, 

shave."> 

    > 

    ["at0037"] = < 

     text = <"Incontinent (or requires enemas)"> 

     description = <"Incontinent of faeces or requires enemas."> 

    > 

    ["at0038"] = < 

     text = <"Continent"> 

     description = <"Continent of faeces."> 

    > 

    ["at0039"] = < 

     text = <"Independent"> 

     description = <"Person can use any aid (not wheelchair) 

around the house or ward."> 

    > 

    ["at0040"] = < 

     text = <"Stairs"> 

     description = <"Ability to negotiate stairs."> 

    > 

    ["at0041"] = < 

     text = <"Unable"> 

     description = <"Unable to use stairs."> 

    > 

    ["at0042"] = < 

     text = <"Needs help"> 

     description = <"Verbal, physical or other assistance."> 

    > 

    ["at0043"] = < 

     text = <"Independent"> 

     description = <"Can carry aid alone if required."> 

    > 

   > 

  > 

  ["ru"] = < 

   items = < 

    ["at0000"] = < 

     text = <"ИндексБартеля"> 

     description = 

<"Действующийинадежныйспособрегистрациииконтролядеятельностиповседневнойжизнипациентов, 

особенностепенизависитотвнешнейпомощи."> 

    > 

    ["at0001"] = < 

     text = <"Структура"> 

     description = <"Внутреннийэлемент."> 

    > 
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    ["at0002"] = < 

     text = <"История"> 

     description = <"Внутреннийэлемент."> 

    > 

    ["at0003"] = < 

     text = <"Любоесобытие"> 

     description = <"*"> 

    > 

    ["at0004"] = < 

     text = <"Контрольстула"> 

     description = <"Порезультатампредыдущейнедели. 

Еслинеобходимаклизма - отмечатькакнедержание."> 

    > 

    ["at0005"] = < 

     text = <"Недержаниеиликалоприёмник"> 

     description = <"*"> 

    > 

    ["at0006"] = < 

     text = <"Иногдааварии (макс. 1 разв 24 часа)"> 

     description = <"*"> 

    > 

    ["at0007"] = < 

     text = <"Запор (задержкастулаболее 7 дней)"> 

     description = <"*"> 

    > 

    ["at0008"] = < 

     text = <"Контрольмочеиспускания"> 

     description = 

<"Порезультатампредыдущейнедели.Катетеропределяетсякакнедержание."> 

    > 

    ["at0009"] = < 

     text = <"Пользованиеванной/душем"> 

     description = <"Самостоятельно: 

безприсмотраипомощиможетдойтидованнойисамостоятельномоется."> 

    > 

    ["at0010"] = < 

     text = <"Невозможно"> 

     description = <"*"> 

    > 

    ["at0011"] = < 

     text = <"Самостоятельно"> 

     description = <"*"> 

    > 

    ["at0012"] = < 

     text = <"Одеваниеираздевание"> 

     description = <"Спомощью - нужнапомощьскнопками, 

пуговицами, молниями."> 

    > 

    ["at0013"] = < 

     text = <"Невозможно"> 

     description = <"*"> 

    > 

    ["at0014"] = < 

     text = <"Нужнапомощьскнопками, пуговицами, молниями"> 

     description = <"*"> 

    > 

    ["at0016"] = < 

     text = <"Общий"> 

     description = <"ОбщийиндексБартеля - значение."> 

    > 

    ["at0017"] = < 

     text = <"Подвижность"> 

     description = <"Прогулки, понеровнойповерхности."> 

    > 

    ["at0018"] = < 

     text = <"Непередвигается"> 

     description = <"*"> 

    > 

    ["at0019"] = < 

     text = <"Самостоятельно, 

сиспользованиеминвалидногокреслаилисопоройнастены"> 

     description = <"Можетсамостоятельновернутьсяспрогулки."> 

    > 

    ["at0020"] = < 

     text = <"Передвигаетсяспомощью 1 

человекаприсловеснойилифизическойподдержке"> 

     description = <"Помощьможетбытьотпостороннихлиц, 

словесная."> 

    > 

    ["at0021"] = < 

     text = <"Передвижениепокомнате (откроватидостулаиобратно)"> 

     description = <"Еслипациентневсостояниисидеть - отметить 

\"невозможно\"."> 

    > 

    ["at0022"] = < 

     text = <"Невозможно"> 
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     description = <"*"> 

    > 

    ["at0023"] = < 

     text = <"Сфизическойпомощью 1-2 человек"> 

     description = <"*"> 

    > 

    ["at0024"] = < 

     text = <"Снезначительнойфизическойилисловеснойпомощью"> 

     description = <"*"> 

    > 

    ["at0025"] = < 

     text = <"Самостоятельно"> 

     description = <"*"> 

    > 

    ["at0026"] = < 

     text = <"Питание"> 

     description = <"Питание: пациентможетестьнормальнуюпищу, 

дажефастфуд, безпредварительногоизмельчения."> 

    > 

    ["at0027"] = < 

     text = <"Невозможно"> 

     description = <"*"> 

    > 

    ["at0028"] = < 

     text = <"Нужнапомощь: нарезать, намазатьмаслоит.д."> 

     description = <"*"> 

    > 

    ["at0029"] = < 

     text = <"Самостоятельно"> 

     description = <"*"> 

    > 

    ["at0030"] = < 

     text = <"Пользованиетуалетом"> 

     description = <"Самостоятельно - можетсампойтивтуалет, 

достаточнораздеться, соблюстичистоту, одетьсяиуйти."> 

    > 

    ["at0031"] = < 

     text = <"Невозможно"> 

     description = <"*"> 

    > 

    ["at0032"] = < 

     text = <"Спостороннейпомощью, некоторыедействия - 

самостоятельно"> 

     description = <"*"> 

    > 

    ["at0033"] = < 

     text = <"Независимый (включенияивыключения, 

одеванияираздевания, вытирания"> 

     description = <"*"> 

    > 

    ["at0034"] = < 

     text = <"Навыкиопрятности"> 

     description = <"Предыдущие 24-48 часов: 

Относитсякдействиямличнойгигиены, такихкакчиститьзубы, бритьсяиумываться."> 

    > 

    ["at0035"] = < 

     text = <"Требуетсяпомощь"> 

     description = <"*"> 

    > 

    ["at0036"] = < 

     text = <"Полностьюсамостоятельно (мытьёлица, волос, бритьё, 

чистказубов)"> 

     description = <"*"> 

    > 

    ["at0037"] = < 

     text = <"Недержание"> 

     description = <"*"> 

    > 

    ["at0038"] = < 

     text = <"Задержка"> 

     description = <"*"> 

    > 

    ["at0039"] = < 

     text = <"Самостоятельно"> 

     description = <"*"> 

    > 

    ["at0040"] = < 

     text = <"Лестницы"> 

     description = <"Лестницы."> 

    > 

    ["at0041"] = < 

     text = <"Невозможно"> 

     description = <"*"> 

    > 

    ["at0042"] = < 

     text = <"Спомощьюсловилиподдерживающихустройств"> 
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     description = <"*"> 

    > 

    ["at0043"] = < 

     text = <"Самостоятельноподнимаетсяиопускается"> 

     description = <"*"> 

    > 

   > 

  > 

 >  
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Anexo 3. Arquétipo openEHR-EHR-OBSERVATION.barthel.v1.adl – versão 

Inicial  

 
archetype (adl_version=1.4) 

 openEHR-EHR-OBSERVATION.barthel.v1 

 

concept 

 [at0000] -- Barthel Index 

language 

 original_language = <[ISO_639-1::nl]> 

 translations = < 

  ["en"] = < 

   language = <[ISO_639-1::en]> 

   author = < 

    ["name"] = <"????"> 

   > 

  > 

 > 

description 

 original_author = < 

  ["name"] = <"Sam Heard"> 

  ["organisation"] = <"Ocean Informatics"> 

  ["email"] = <"sam.heard@oceaninformatics.com"> 

  ["date"] = <"22/03/2006"> 

 > 

 details = < 

  ["nl"] = < 

   language = <[ISO_639-1::nl]> 

   purpose = <"To record a score of dependency on help to undertake important 

activities of daily living. The total score is the sum of the ordinal scores for each attribute."> 

   use = <"For scoring people's independence - often in a nursing home."> 

   keywords = <"score", "index", "activities", "daily living", "dependency"> 

   misuse = <"Not to be used to record individual features."> 

   copyright = <"© openEHR Foundation"> 

  > 

  ["en"] = < 

   language = <[ISO_639-1::en]> 

   purpose = <"To record a score of dependency on help to undertake important 

activities of daily living. The total score is the sum of the ordinal scores for each attribute."> 

   use = <"For scoring people's independence - often in a nursing home. 

 

Note: 

The Maryland State Medical Society holds the copyright for the Barthel Index.  It may be used freely 

for non-commercial purposes with the following citation:   

Mahoney FI, Barthel D.  “Functional evaluation: the Barthel Index.”  

Maryland State Med Journal 1965;14:56-61.  Used with permission.  

 

Permission is required to modify the Barthel Index or to use it for commercial purposes."> 

   keywords = <"score", "index", "activities", "daily living", "dependency"> 

   misuse = <"Not to be used to record individual features."> 

   copyright = <"© openEHR Foundation"> 

  > 

 > 

 lifecycle_state = <"Initial"> 

 other_contributors = <> 

 other_details = < 

  ["MD5-CAM-1.0.1"] = <"5D131961862468DC5837B7CB7D527865"> 

  ["references"] = <"Mahoney FI, Barthel D. Functional evaluation: the Barthel Index. 

Maryland State Med Journal 1965;14:56-61."> 

 > 

 

definition 

 OBSERVATION[at0000] matches { -- Barthel Index 

  data matches { 

   HISTORY[at0002] matches { -- history 

    events cardinality matches {1..*; unordered} matches { 

     EVENT[at0003] occurrences matches {0..*} matches { -- Any 

event 

      data matches { 

       ITEM_LIST[at0001] matches { -- 

structure 

        items cardinality matches {0..*; 

ordered} matches { 

         ELEMENT[at0008] 

occurrences matches {0..1} matches { -- Continence of bowels 

          value matches { 

          

 0|[local::at0037],  -- Incontinent (or requires enemas) 

          

 1|[local::at0006],  -- Occasional accident 

          

 2|[local::at0038]   -- Continent 

          } 

         } 
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         ELEMENT[at0004] 

occurrences matches {0..1} matches { -- Bladder control 

          value matches { 

          

 0|[local::at0005],  -- Incontinent (or unable to manage catheter) 

          

 1|[local::at0006],  -- Occasional accident 

          

 2|[local::at0007]   -- Continent (manages catheter alone) 

          } 

         } 

         ELEMENT[at0034] 

occurrences matches {0..1} matches { -- Personal care/hygeine 

          value matches { 

          

 0|[local::at0035],  -- Needs help 

          

 1|[local::at0036]   -- Independent 

          } 

         } 

         ELEMENT[at0030] 

occurrences matches {0..1} matches { -- Toilet use 

          value matches { 

          

 0|[local::at0031],  -- Dependent 

          

 1|[local::at0032],  -- Needs some help but can do some tasks alone 

          

 2|[local::at0033]   -- Independent (on & off, dressing, wiping) 

          } 

         } 

         ELEMENT[at0026] 

occurrences matches {0..1} matches { -- Eating 

          value matches { 

          

 0|[local::at0027],  -- Unable to eat unassisted 

          

 1|[local::at0028],  -- Needs help 

          

 2|[local::at0029]   -- Independent 

          } 

         } 

         ELEMENT[at0021] 

occurrences matches {0..1} matches { -- Transfer 

          value matches { 

          

 0|[local::at0022],  -- Unable 

          

 1|[local::at0023],  -- Major help 

          

 2|[local::at0024],  -- Minor help 

          

 3|[local::at0025]   -- Independent 

          } 

         } 

         ELEMENT[at0017] 

occurrences matches {0..1} matches { -- Mobility 

          value matches { 

          

 0|[local::at0018],  -- Immobile or < 50 meters 

          

 1|[local::at0019],  -- Wheel chair independent 

          

 2|[local::at0020],  -- Walks with help 

          

 3|[local::at0039]   -- Independent 

          } 

         } 

         ELEMENT[at0012] 

occurrences matches {0..1} matches { -- Dressing/undressing 

          value matches { 

          

 0|[local::at0013],  -- Dependent 

          

 1|[local::at0014],  -- Needs help but can do about half unaided 

          

 2|[local::at0011]   -- Independent 

          } 

         } 

         ELEMENT[at0040] 

occurrences matches {0..1} matches { -- Stairs 

          value matches { 

          

 0|[local::at0041],  -- Unable 

          

 1|[local::at0042],  -- Needs help 
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 2|[local::at0043]   -- Independent 

          } 

         } 

         ELEMENT[at0009] 

occurrences matches {0..1} matches { -- Bathing 

          value matches { 

          

 0|[local::at0010],  -- Dependent 

          

 1|[local::at0011]   -- Independent 

          } 

         } 

         ELEMENT[at0016] 

occurrences matches {0..1} matches { -- Total 

          value matches { 

           DV_COUNT 

matches { 

           

 magnitude matches {|0..20|} 

           } 

          } 

         } 

        } 

       } 

      } 

     } 

    } 

   } 

  } 

 } 

 

 

ontology 

 term_definitions = < 

  ["nl"] = < 

   items = < 

    ["at0000"] = < 

     text = <"Barthel Index"> 

     description = <"Een valide en betrouwbare manier te kunnen 

vastleggen en volgen van activiteiten van het dagelijks leven van patiënten, vooral de mate van 

afhankelijk zijn van hulp."> 

    > 

    ["at0001"] = < 

     text = <"structure"> 

     description = <"@ internal @"> 

    > 

    ["at0002"] = < 

     text = <"history"> 

     description = <"@ internal @"> 

    > 

    ["at0003"] = < 

     text = <"Any event"> 

     description = <"*"> 

    > 

    ["at0004"] = < 

     text = <"Darm"> 

     description = <"Voorgaande week: Indien klysma noodzakelijk 

is dan wordt dit aangemerkt als 'incontinent'. Af en toe = 1 keer per week."> 

    > 

    ["at0005"] = < 

     text = <"Incontinent of catheter"> 

     description = <"*"> 

    > 

    ["at0006"] = < 

     text = <"Af en toe een ongelukje (max. 1 keer per 24 uur)"> 

     description = <"*"> 

    > 

    ["at0007"] = < 

     text = <"Continent (gedurende meer dan 7 dagen)"> 

     description = <"*"> 

    > 

    ["at0008"] = < 

     text = <"Blaas"> 

     description = <"Voorgaande week: Af en toe = 1 keer per 

dagEen patiÃ«nt die zijn catheter zelf kan verzorgen wordt aangemerkt als 'continent'."> 

    > 

    ["at0009"] = < 

     text = <"Baden/douche"> 

     description = <"Onafhankelijk = zonder toezicht of hulp in 

en uit bad stappen en zichzelf wassen."> 

    > 

    ["at0010"] = < 

     text = <"Afhankelijk"> 

     description = <"*"> 

    > 
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    ["at0011"] = < 

     text = <"Onafinankelik"> 

     description = <"*"> 

    > 

    ["at0012"] = < 

     text = <"Aan - en uitkleden"> 

     description = <"De helft  = alleen hulp bij knopen, 

ritssluitingen enz; kan enkele kledingstukken zelf aandoen. Onafhankelijk = in staat kleren te kiezen 

en aan te doen."> 

    > 

    ["at0013"] = < 

     text = <"Afhankelijk"> 

     description = <"*"> 

    > 

    ["at0014"] = < 

     text = <"Heeft hulp nodig maar kan oeveer de helft zelf"> 

     description = <"*"> 

    > 

    ["at0016"] = < 

     text = <"Totaal"> 

     description = <"Totaal Barthel-index voorbeeld."> 

    > 

    ["at0017"] = < 

     text = <"Mobiliteit"> 

     description = <"Hulp = een ongetraind persoon, incl. 

toezicht en morele steun.Onafhankelijk = kan zich verplaatsen in huis of op afdeling; hulpmiddel mag 

worden gebruikt. Een patiÃ«nt in rolstoel moet zonder hulp met hoeken en deuren kunnen omgaan."> 

    > 

    ["at0018"] = < 

     text = <"Kan zich niet verplaatsen"> 

     description = <"*"> 

    > 

    ["at0019"] = < 

     text = <"Onafhankelijk, maar maakt gebruik van rolstoel, 

incl. hoeken enz"> 

     description = <"*"> 

    > 

    ["at0020"] = < 

     text = <"Loopt met hulp van 1 persoon (hulp van woorden of 

lichamelijk)"> 

     description = <"*"> 

    > 

    ["at0021"] = < 

     text = <"Transfer (van bed naar stoel en terug)"> 

     description = <"Afhankelijk = niet in staat om te zitten; 

er wordt gebruik gemaakt van tillift. Veel hulp = een sterk, getraind persoon of 2 gewone personen; 

patiÃ«nt kan rechtop zitten.Weinig hulp = een persoon voor toezicht of enige hulp."> 

    > 

    ["at0022"] = < 

     text = <"Niet in staat"> 

     description = <"*"> 

    > 

    ["at0023"] = < 

     text = <"Veel hulp (1-2 mensen lichamelijk)"> 

     description = <"*"> 

    > 

    ["at0024"] = < 

     text = <"Weinig hulp (met hulp van woorden of 

lichamelijk)"> 

     description = <"*"> 

    > 

    ["at0025"] = < 

     text = <"Onafhankelijk"> 

     description = <"*"> 

    > 

    ["at0026"] = < 

     text = <"Eten"> 

     description = <"Hulp = voedsel wordt fijngemaakt; patiÃ«nt 

eet zelf.In staat om normaal voedsel (ook hard voedsel) te eten. (Het eten mag gekookt en geserveerd 

worden door anderen maar mag niet worden fijngemaakt)."> 

    > 

    ["at0027"] = < 

     text = <"Niet in staat"> 

     description = <"*"> 

    > 

    ["at0028"] = < 

     text = <"Heeft hulp nodig bij snijden, smeren van boter, 

enz."> 

     description = <"*"> 

    > 

    ["at0029"] = < 

     text = <"Onafhankelijk"> 

     description = <"*"> 

    > 

    ["at0030"] = < 

     text = <"Toiletgebruik"> 
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     description = <"Met hulp = kan zich afvegen en enige van 

bovenstaande handelingen uitvoeren.Onafhankelijk = in staat om naar toilet te gaan, zich voldoende 

uit te kleden, schoon te maken, aan te kleden en weg te gaan."> 

    > 

    ["at0031"] = < 

     text = <"Afhankelijk"> 

     description = <"*"> 

    > 

    ["at0032"] = < 

     text = <"Heeft enige hulp nodig maar kan sommige dingen 

zelf"> 

     description = <"*"> 

    > 

    ["at0033"] = < 

     text = <"Onafhankelijk (op en af, uit- en aankleden, 

afvegen)"> 

     description = <"*"> 

    > 

    ["at0034"] = < 

     text = <"Uiterlijke verzorging"> 

     description = <"Voorgaande 24-48 uur: Verwijst naar 

persoonlijke hygiÃ«ne zoals tandenpoetsen, scheren en wassen. Hierbij benodigde attributen mogen 

worden aangereikt."> 

    > 

    ["at0035"] = < 

     text = <"Heeft hulp nodig"> 

     description = <"*"> 

    > 

    ["at0036"] = < 

     text = <"Onafhankelijk (gezicht, haar, tanden, scheren)"> 

     description = <"*"> 

    > 

    ["at0037"] = < 

     text = <"Incontinent"> 

     description = <"*"> 

    > 

    ["at0038"] = < 

     text = <"Continent"> 

     description = <"*"> 

    > 

    ["at0039"] = < 

     text = <"Onafhankelijk"> 

     description = <"*"> 

    > 

    ["at0040"] = < 

     text = <"Trappen"> 

     description = <"Trappen."> 

    > 

    ["at0041"] = < 

     text = <"Neit in staat"> 

     description = <"*"> 

    > 

    ["at0042"] = < 

     text = <"Heeft hulp nodig (woorden, lichamelijk of 

hulpmiddel)"> 

     description = <"*"> 

    > 

    ["at0043"] = < 

     text = <"Onafhankelijk naar boven en naar beneden"> 

     description = <"*"> 

    > 

   > 

  > 

  ["en"] = < 

   items = < 

    ["at0000"] = < 

     text = <"Barthel Index"> 

     description = <"Barthel index of dependency in activities 

of daily living."> 

    > 

    ["at0001"] = < 

     text = <"structure"> 

     description = <"**@ internal @"> 

    > 

    ["at0002"] = < 

     text = <"history"> 

     description = <"**@ internal @"> 

    > 

    ["at0003"] = < 

     text = <"Any event"> 

     description = <"Any timing point"> 

    > 

    ["at0004"] = < 

     text = <"Bladder control"> 

     description = <"Assessment of urinary control over the 

previous week, occasional accident <= 1 time per week."> 
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    > 

    ["at0005"] = < 

     text = <"Incontinent (or unable to manage catheter)"> 

     description = <"Incontinent of urine or catheterised."> 

    > 

    ["at0006"] = < 

     text = <"Occasional accident"> 

     description = <"Less than or equal to once per week."> 

    > 

    ["at0007"] = < 

     text = <"Continent (manages catheter alone)"> 

     description = <"Continent includes self management of 

catheter."> 

    > 

    ["at0008"] = < 

     text = <"Continence of bowels"> 

     description = <"Over the previous week, occasional accident 

is once per week."> 

    > 

    ["at0009"] = < 

     text = <"Bathing"> 

     description = <"Independent = without supervision or help 

when getting in and out of the bath and when washing."> 

    > 

    ["at0010"] = < 

     text = <"Dependent"> 

     description = <"Needs assistance with baths or showers."> 

    > 

    ["at0011"] = < 

     text = <"Independent"> 

     description = <"No help required when getting in and out of 

the bath or when washing."> 

    > 

    ["at0012"] = < 

     text = <"Dressing/undressing"> 

     description = <"Ability to choose clothes, put them on and 

fasten them."> 

    > 

    ["at0013"] = < 

     text = <"Dependent"> 

     description = <"Requires assistance choosing and putting on 

clothes."> 

    > 

    ["at0014"] = < 

     text = <"Needs help but can do about half unaided"> 

     description = <"Needs help only with buttons, zippers but 

can put on clothes unaided."> 

    > 

    ["at0016"] = < 

     text = <"Total"> 

     description = <"Total score of the 10 elements of the 

Bartel index. A score of 0-9 indicates high dependency, 10-19 moderate dependency and 20 is 

independent."> 

    > 

    ["at0017"] = < 

     text = <"Mobility"> 

     description = <"Ability to get about the house or 

institution."> 

    > 

    ["at0018"] = < 

     text = <"Immobile or < 50 meters"> 

     description = <"Person can get less than 50 metres in 

wheelchair."> 

    > 

    ["at0019"] = < 

     text = <"Wheel chair independent"> 

     description = <"Person can negotiate corners and cover 

distances of greater than 50 meters."> 

    > 

    ["at0020"] = < 

     text = <"Walks with help"> 

     description = <"Person walks with assistance of one 

(untrained person) with physical or verbal assistance."> 

    > 

    ["at0021"] = < 

     text = <"Transfer"> 

     description = <"Ability to get up from a bed or chair."> 

    > 

    ["at0022"] = < 

     text = <"Unable"> 

     description = <"No sitting balance, a lifting device is 

used."> 

    > 

    ["at0023"] = < 

     text = <"Major help"> 
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     description = <"A strong trained person or 2 people 

required, patient can sit straight."> 

    > 

    ["at0024"] = < 

     text = <"Minor help"> 

     description = <"A person is required for supervision or 

some help."> 

    > 

    ["at0025"] = < 

     text = <"Independent"> 

     description = <"*"> 

    > 

    ["at0026"] = < 

     text = <"Eating"> 

     description = <"Ability to eat food."> 

    > 

    ["at0027"] = < 

     text = <"Unable to eat unassisted"> 

     description = <"Requires manual feeding."> 

    > 

    ["at0028"] = < 

     text = <"Needs help"> 

     description = <"Requires help cutting, spreading butter or 

requires modified diet - able to eat alone."> 

    > 

    ["at0029"] = < 

     text = <"Independent"> 

     description = <"Able to eat alone."> 

    > 

    ["at0030"] = < 

     text = <"Toilet use"> 

     description = <"Ability to use toilet over the previous 48 

hours."> 

    > 

    ["at0031"] = < 

     text = <"Dependent"> 

     description = <"*"> 

    > 

    ["at0032"] = < 

     text = <"Needs some help but can do some tasks alone"> 

     description = <"*"> 

    > 

    ["at0033"] = < 

     text = <"Independent (on & off, dressing, wiping)"> 

     description = <"*"> 

    > 

    ["at0034"] = < 

     text = <"Personal care/hygeine"> 

     description = <"Ability over the previous 24-48 hours to 

attend to personal hygiene such as brushing teeth, shaving and washing."> 

    > 

    ["at0035"] = < 

     text = <"Needs help"> 

     description = <"Needs help with personal care."> 

    > 

    ["at0036"] = < 

     text = <"Independent"> 

     description = <"Able to brush teeth, hair, wash face, 

shave."> 

    > 

    ["at0037"] = < 

     text = <"Incontinent (or requires enemas)"> 

     description = <"Incontinent of faeces or requires enemas."> 

    > 

    ["at0038"] = < 

     text = <"Continent"> 

     description = <"Continent of faeces."> 

    > 

    ["at0039"] = < 

     text = <"Independent"> 

     description = <"Person can use any aid (not wheelchair) 

around the house or ward."> 

    > 

    ["at0040"] = < 

     text = <"Stairs"> 

     description = <"Ability to negotiate stairs."> 

    > 

    ["at0041"] = < 

     text = <"Unable"> 

     description = <"Unable to use stairs."> 

    > 

    ["at0042"] = < 

     text = <"Needs help"> 

     description = <"Verbal, physical or other assistance."> 

    > 

    ["at0043"] = < 
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     text = <"Independent"> 

     description = <"Can carry aid alone if required."> 

    > 

   > 

  > 

 >  
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Anexo 4. Termos do Catálogo Nursing Outcomes Indicators para o Estado 

Funcional 
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Anexo 5. Mapeamento do Catálogo NursingOutcomesIndicators para o arquétipo “Barthel Index”  

 

Tabela A1. Relacionamento entre os termos do Catálogo Nursing Outcomes Indicators e o arquétipo “Barthel Index” para o estado funcional (AVD) na 

área de cuidados agudos. 

 

Termo (código) ELEMENT [nó de arquétipo] Avaliação do mapeamento realizado 

Capacidade positiva para Banho (10028224) Banho [at0009] + Independente [at0010] Correspondência perfeita 

Capacidade comprometida para banho 

(10000956) 

Banho [at0009] + Dependente [at0011] Correspondência perfeita 

Capacidade positiva para realizar a própria 

higiene (10028708) 

Cuidado pessoal/higiene [at0034] + 

Independente [at0036] 

Correspondência perfeita 

Capacidade comprometida para realizar a 

própria higiene (10000987) 

Cuidado pessoal/higiene [at0034] +Precisa de 

ajuda [at0035] 

Correspondência perfeita 

Capacidade positiva para deambular 

(10028333) 

Mobilidade [at0017] + Independente [at0039] Correspondência perfeita 

Capacidade comprometida para deambular 

(10001046) 

Mobilidade [at0017] + Imóvel ou < 50 metros 

[at0018] ou Cadeira de rodas independente 

[at0019] ou Caminha com ajuda [at0020] 

Correspondência com [at0020] (Caminha com 

ajuda) 

Capacidade positiva para transferência para o 

Toalete (10028322) 

Transferência [at0021] + Independente 

[at0025] 

Correspondência perfeita 

Capacidade comprometida para transferência 

para o Toalete (10001005) 

Transferência [at0021] + Incapaz [at0022] ou 

Grande ajuda [at0023] ou ajuda menor 

[at0024]  

Correspondência com [at0022] (Incapaz) 

Capacidade positiva para usar o Toalete 

(10028314) 

Uso do toalete [at0030] + Independente 

[at0033] 

Correspondência perfeita 

Capacidade comprometida para usar o Toalete 

(10000994) 

Uso do toalete [at0030] + Dependente 

[at0031] ou Precisa de alguma ajuda, mas 

pode fazer algumas tarefas sozinho [at0032]  

Correspondência com [at0031] (Dependente) 
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Tabela A1. Relacionamento entre os termos do Catálogo Nursing Outcomes Indicators e o arquétipo “Barthel Index” para o estado funcional (AVD) na 

área de cuidados agudos (continuação). 

 

Termo (código) ELEMENT [nó de arquétipo] Avaliação do mapeamento realizado 

Capacidade positiva para mobilidade na cama 

(10029240) 

Mobilidade [at0017] + Independente [at0039] Criar uma segunda instância do ELEMENT 

[at0017] (Mobilidade) no nível do template, 

dado que este já foi adotado para o 

mapeamento com os termos para 

“Deambulação”.  

Capacidade comprometida para mobilidade na 

cama (10001067) 

Mobilidade [at0017] + Imóvel ou < 50 metros 

[at0018] ou Cadeira de rodas independente 

[at0019] ou Caminha com ajuda [at0020] 

Correspondência com [at0020] (Caminha com 

ajuda), modificando o nome do nó de 

arquétipo no nível do template. 

Capacidade positiva para se alimentar 

(10028253) 

Alimentação [at0026] + Independente [at0029] Correspondência perfeita 

Capacidade comprometida para se alimentar 

(10000973) 

Alimentação [at0026] + Incapaz de se 

alimentar sem ajuda [at0027] ou Precisa de 

ajuda [at0028] 

Correspondência com [at0028] (Precisa de 

ajuda) 
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Tabela A2. Relacionamento entre os termos do Catálogo Nursing Outcomes Indicators e o arquétipo “Barthel Index” para o estado funcional (AVD) para 

as áreas de cuidados continuados complexos e cuidados de longa duração. 

 

Termo (código) ELEMENT [nó de arquétipo] Avaliação do mapeamento realizado 

Capacidade positiva para mobilidade no leito 

(10029240) 

Mobilidade [at0017] + Independente [at0039] Correspondência perfeita 

Capacidade comprometida para mobilidade no 

leito (10001067) 

Mobilidade [at0017] + Imóvel ou < 50 metros 

[at0018] ou Cadeira de rodas independente 

[at0019] ou Caminha com ajuda [at0020] 

Correspondência com [at0020] (Caminha com 

ajuda) 

Capacidade positiva para transferência 

(10028322) 

Transferência [at0021] + Independente 

[at0025] 

Correspondência perfeita 

Capacidade comprometida para transferência 

(10001005) 

Transferência [at0021] + Incapaz [at0022] ou 

Grande ajuda [at0023] ou [at0024] ajuda 

menor 

Correspondência com [at0022] (Incapaz) 

Capacidade positiva para deambular no quarto 

(10028333) 

Mobilidade [at0017] + Independente [at0039] Correspondência perfeita 

Capacidade comprometida para deambular no 

quarto (10001046) 

Mobilidade [at0017] + Imóvel ou < 50 metros 

[at0018] ou Cadeira de rodas independente 

[at0019] ou Caminha com ajuda [at0020] 

Correspondência com [at0020] (Caminha com 

ajuda) 

Capacidade positiva para deambular no 

corredor (10028333) 

Mobilidade [at0017] + Independente [at0039] Correspondência perfeita 

Capacidade comprometida para deambular no 

corredor (10001046) 

Mobilidade [at0017] + Imóvel ou < 50 metros 

[at0018] ou Cadeira de rodas independente 

[at0019] ou Caminha com ajuda [at0020] 

Correspondência com [at0020] (Caminha com 

ajuda) 

Capacidade positiva para locomoção na 

unidade (10028461) 

Mobilidade [at0017] + Independente [at0039] Correspondência perfeita 

Capacidade comprometida para locomoção na 

unidade (10001219) 

Mobilidade [at0017] + Imóvel ou < 50 metros 

[at0018] ou Cadeira de rodas independente 

[at0019] ou Caminha com ajuda [at0020] 

Correspondência com [at0020] (Caminha com 

ajuda) 
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Tabela A2. Relacionamento entre os termos do Catálogo Nursing Outcomes Indicators e o arquétipo “Barthel Index” para o estado funcional (AVD) para 

as áreas de cuidados continuados complexos e cuidados de longa duração (continuação). 

 

Termo (código) ELEMENT [nó de arquétipo] Avaliação do mapeamento realizado 

Capacidade positiva para locomoção fora da 

unidade (10028461) 

Mobilidade [at0017] + Independente [at0039] Correspondência perfeita 

Capacidade comprometida para locomoção 

fora da unidade (10001219) 

Mobilidade [at0017] + Imóvel ou < 50 metros 

[at0018] ou Cadeira de rodas independente 

[at0019] ou Caminha com ajuda [at0020] 

Correspondência com [at0020] (Caminha com 

ajuda) 

Capacidade positiva para vestir-se (10028211) Vestir-se/ despir-se [at0012] + Independente 

[at0011] 

Correspondência perfeita 

Capacidade comprometida para vestir-se 

(10027578) 

Vestir-se/ despir-se [at0012] + Dependente 

[at0013] ou Precisa de ajuda, mas pode fazer 

cerca de metade sem ajuda [at0014] 

O valor “Dependente” [at0013] existente no 

ELEMENT “Vestir-se/despir-se” [at0012] será 

adotado para o mapeamento com o termo 

“Capacidade comprometida para vestir-se” 

(código 10027578). 

Capacidade positiva para se alimentar 

(10028253) 

Alimentação [at0026] + Independente [at0029] Correspondência perfeita 

Capacidade comprometida para se alimentar 

(10000973) 

Alimentação [at0026] + Incapaz de se 

alimentar sem ajuda [at0027] ou Precisa de 

ajuda [at0026] 

Correspondência com [at0026] (Precisa de 

ajuda) 

Capacidade positiva para usar o toalete 

(10028314) 

Uso do toalete [at 0030] + Independente [at 

0033] 

Correspondência perfeita 

Capacidade comprometida para usar o toalete 

(10000994) 

Uso do toalete [at 0030] + Dependente [at 

0031] ou Precisa de alguma ajuda, mas pode 

fazer algumas tarefas sozinho [at 0032]  

O valor “Dependente” [at0031] existente no 

ELEMENT “Uso do toalete” [at0030] será 

adotado para o mapeamento com o termo 

“Incapacidade de usar o toalete” (código 

10000994). 
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Tabela A2. Relacionamento entre os termos do Catálogo Nursing Outcomes Indicators e o arquétipo “Barthel Index” para o estado funcional (AVD) para 

as áreas de cuidados continuados complexos e cuidados de longa duração (continuação). 

 

Termo (código) ELEMENT [nó de arquétipo] Avaliação do mapeamento realizado 

Capacidade positiva para realizar a própria 

higiene (10028708) 

Cuidado pessoal/higiene [at0034] + 

Independente [at0036] 

Correspondência perfeita 

Capacidade comprometida para realizar a 

própria higiene (10000987) 

Cuidado pessoal/higiene [at0034] +Precisa de 

ajuda [at0035] 

Correspondência perfeita 
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Tabela A3. Relacionamento entre os termos do Catálogo Nursing Outcomes Indicators e o arquétipo “Barthel Index” para o estado funcional (AVD) para 

a área de cuidado domiciliar. 

 

Termo (código) ELEMENT [nó de arquétipo] Avaliação do mapeamento realizado 

Capacidade positiva para mobilidade no leito 

(10029240) 

Mobilidade [at0017] + Independente [at0039] Correspondência perfeita 

Capacidade comprometida para mobilidade no 

leito (10001067) 

Mobilidade [at0017] + Imóvel ou < 50 metros 

[at0018] ou Cadeira de rodas independente 

[at0019] ou Caminha com ajuda [at0020] 

Correspondência com [at0020] (Caminha com 

ajuda) 

Capacidade positiva para transferência 

(10028322) 

Transferência [at0021] + Independente 

[at0025] 

Correspondência perfeita 

Capacidade comprometida para transferência 

(10001005) 

Transferência [at0021] + Incapaz [at0022] ou 

Grande ajuda [at0023] ou [at0024] ajuda 

menor 

Correspondência com [at0022] (Incapaz) 

Capacidade positiva para locomoção em casa 

(10028461) 

Mobilidade [at0017] + Imóvel ou < 50 metros 

[at0018] ou Cadeira de rodas independente 

[at0019] ou Caminha com ajuda [at0020] 

Correspondência com [at0020] (Caminha com 

ajuda) 

Capacidade comprometida para locomoção em 

casa (10001219) 

Transferência [at0021] + Independente 

[at0025] 

Correspondência perfeita 

Capacidade positiva para locomoção fora de 

casa (10028461) 

Mobilidade [at0017] + Imóvel ou < 50 metros 

[at0018] ou Cadeira de rodas independente 

[at0019] ou Caminha com ajuda [at0020] 

Correspondência com [at0020] (Caminha com 

ajuda) 

Capacidade comprometida para locomoção 

fora de casa (10001219) 

Transferência [at0021] + Independente 

[at0025] 

Correspondência perfeita 

Capacidade positiva para vestir-se (10028211) 

+ parte superior do corpo (10029293) 

Vestir-se/ despir-se [at0012] + Independente 

[at0011] 

Correspondência perfeita 
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Tabela A3. Relacionamento entre os termos do Catálogo Nursing Outcomes Indicators e o arquétipo “Barthel Index” para o estado funcional (AVD) para 

a área de cuidado domiciliar (continuação). 

 

Termo (código) ELEMENT [nó de arquétipo] Avaliação do mapeamento realizado 

Capacidade comprometida para vestir-se 

(10027578) + parte superior do corpo 

(10029293) 

Vestir-se/ despir-se [at0012] + Dependente 

[at0013] ou Precisa de ajuda, mas pode fazer 

cerca de metade sem ajuda [at0014] 

O valor “Dependente” [at0013] existente no 

ELEMENT “Vestir-se/despir-se” [at0012] será 

adotado para o mapeamento com o termo 

“Capacidade comprometida para vestir-se” 

(código 10027578). 

Capacidade positiva para vestir-se (10028211) 

+ parte inferior do corpo (10029303) 

Vestir-se/ despir-se [at0012] + Independente 

[at0011] 

Correspondência perfeita 

Capacidade comprometida para vestir-se 

(10027578) + parte inferior do corpo 

(10029303) 

Vestir-se/ despir-se [at0012] + Dependente 

[at0013] ou Precisa de ajuda, mas pode fazer 

cerca de metade sem ajuda [at0014] 

O valor “Dependente” [at0013] existente no 

ELEMENT “Vestir-se/despir-se” [at0012] será 

adotado para o mapeamento com o termo 

“Capacidade comprometida para vestir-se” 

(código 10027578). 

Capacidade positiva para se alimentar 

(10028253) 

Alimentação [at0026] + Independente [at0029] Correspondência perfeita 

Capacidade comprometida para se alimentar 

(10000973) 

Alimentação [at0026] + Incapaz de se 

alimentar sem ajuda [at0027] ou Precisa de 

ajuda [at0026] 

Correspondência com [at0026] (Precisa de 

ajuda) 

Capacidade positiva para usar o toalete 

(10028314) 

Uso do toalete [at 0030] + Independente [at 

0033] 

Correspondência perfeita 

Capacidade comprometida para usar o toalete 

(10000994) 

Uso do toalete [at 0030] + Dependente [at 

0031] ou Precisa de alguma ajuda, mas pode 

fazer algumas tarefas sozinho [at 0032]  

O valor “Dependente” [at0031] existente no 

ELEMENT “Uso do toalete” [at0030] será 

adotado para o mapeamento com o termo 

“Incapacidade de usar o toalete” (código 

10000994). 
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Tabela A3. Relacionamento entre os termos do Catálogo Nursing Outcomes Indicators e o arquétipo “Barthel Index” para o estado funcional (AVD) para 

a área de cuidado domiciliar (continuação). 

 

Termo (código) ELEMENT [nó de arquétipo] Avaliação do mapeamento realizado 

Capacidade positiva para realizar a própria 

higiene (10028708) 

Cuidado pessoal/higiene [at0034] + 

Independente [at0036] 

Correspondência perfeita 

Capacidade comprometida para realizar a 

própria higiene (10000987) 

Cuidado pessoal/higiene [at0034] +Precisa de 

ajuda [at0035] 

Correspondência perfeita 

Capacidade positiva para Banho (10028224) Banho [at0009] + Independente [at0010] Correspondência perfeita 

Capacidade comprometida para banho 

(10000956) 

Banho [at0009] + Dependente [at0011] Correspondência perfeita 

 

 

 



 

 

Tabela A4. Itens do arquétipo “BarthelIndex”que não encontraram 

correspondência com termos do Catálogo NursingOutcomesIndicators.  

 

ELEMENT Valores 

Continência intestinal 

[at0008] 

Continente [at0038] 

Incontinente (ou requer enema) [at0037] 

Acidente ocasional [at0006] 

Controle da bexiga 

[at0004] 

Continente (manuseia sozinho o cateter) [at0007] 

Incontinente (ou é incapaz de manusear o cateter)[at0005] 

Acidente ocasional [at0006] 

Escada [at0040] Independente [at0043] 

Incapaz [at0041] 

Precisa de ajuda [at0042] 

 

 

Quadro 1.Termos do Catálogo NursingOutcomesIndicators para as Atividades 

Instrumentais da Vida Diária (AIVD) na área de cuidados domiciliares que não 

encontraram correspondência no arquétipo “Barthel Index”. 

Termo (código) 

Capacidade para o preparo das refeições (10030137) 

Capacidade comprometida para o preparo das refeições (10029650) 

Capacidade para as trabalho doméstico habitual (10028248) 

Capacidade comprometida para trabalho doméstico habitual (10000925) 

Capacidade para a gestão de finanças (10034547) 

Capacidade comprometida para a gestão de finanças (10034552) 

Capacidade para a gestão de medicamentos (10029272) 

Capacidade comprometida para a gestão de medicamentos (10022635) 

Capacidade para comunicação + telefone (10025025 + 10019539) 

Capacidade comprometida para comunicação + telefone (10023370 + 10019539) 

Capacidade para compras (10034575) 

Capacidade comprometida para compras (10034581) 

Acesso ao transporte (10034599) 

Ausência de transporte (100228522) 
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Anexo 6. Arquétipo openEHR-EHR-

OBSERVATION.instrumental_activities_of_daily_living.v1.adl  

 
archetype (adl_version=1.4) 

 openEHR-EHR-OBSERVATION.instrumental_activities_of_daily_living.v1 

 

concept 

 [at0000] -- Instrumental activities of daily living 

language 

 original_language = <[ISO_639-1::pt]> 

description 

 original_author = < 

  ["name"] = <"Joyce Rocha de Matos Nogueira"> 

  ["organisation"] = <"\"Multilevel Healthcare Information Modeling\" (LA-MLHIM) 

Asociate Laboratory"> 

  ["email"] = <"joyce.nogueira@gmail.com"> 

  ["date"] = <"2/10/2012"> 

 > 

 details = < 

  ["pt"] = < 

   language = <[ISO_639-1::pt]> 

   purpose = <"To record a score of ability to undertake important 

instrumental activities of daily living."> 

   use = <"For evaluating people's independence for home care and self 

assessment."> 

   keywords = <"Activities of Daily Living", "Home Care Services", "Self-

Assessment"> 

   misuse = <"Not to record non-instrumental activities of daily living, which 

should be recorded according to the Barthel Index archetype."> 

   copyright = <"\"Multilevel Healthcare Information Modeling\" (LA-MLHIM) 

Asociate Laboratory"> 

  > 

 > 

 lifecycle_state = <"Initial"> 

 other_contributors = <"Luciana Tricai Cavalini", ...> 

 other_details = < 

  ["references"] = <"International Council of Nurses. Nursing Outcome Indicators: 

International Classification for Nursing Practice (ICNP) Catalogue. Geneva 2011; ICN."> 

  ["MD5-CAM-1.0.1"] = <"89994358FFA3A8EE862FE8E58F838C38"> 

 > 

 

definition 

 OBSERVATION[at0000] matches { -- Instrumental activities of daily living 

  data matches { 

   HISTORY[at0001] matches { -- Event Series 

    events cardinality matches {1..*; unordered} matches { 

     EVENT[at0002] occurrences matches {0..1} matches { -- Any 

event 

      data matches { 

       ITEM_TREE[at0003] matches { -- Tree 

        items cardinality matches {0..*; 

unordered} matches { 

         ELEMENT[at0004] 

occurrences matches {0..1} matches { -- Meal preparation 

          value matches { 

          

 DV_CODED_TEXT matches { 

           

 defining_code matches { 

            

 [local:: 

            

 at0005,  -- Ability to prepare meal 

            

 at0006] -- Impaired ability to prepare meal 

           

 } 

           } 

          } 

         } 

         ELEMENT[at0007] 

occurrences matches {0..1} matches { -- Ordinary housework 

          value matches { 

          

 DV_CODED_TEXT matches { 

           

 defining_code matches { 

            

 [local:: 

            

 at0008,  -- Ability to perform homemaking 

            

 at0009] -- Impaired homemaking 
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 } 

           } 

          } 

         } 

         ELEMENT[at0010] 

occurrences matches {0..1} matches { -- Managing finances 

          value matches { 

          

 DV_CODED_TEXT matches { 

           

 defining_code matches { 

            

 [local:: 

            

 at0011,  -- Ability to manage finances 

            

 at0012] -- Impaired ability to manage finances 

           

 } 

           } 

          } 

         } 

         ELEMENT[at0013] 

occurrences matches {0..1} matches { -- Managing medications 

          value matches { 

          

 DV_CODED_TEXT matches { 

           

 defining_code matches { 

            

 [local:: 

            

 at0014,  -- Ability to manage medications 

            

 at0015] -- Impaired ability to manage medications 

           

 } 

           } 

          } 

         } 

         ELEMENT[at0016] 

occurrences matches {0..1} matches { -- Phone use 

          value matches { 

          

 DV_CODED_TEXT matches { 

           

 defining_code matches { 

            

 [local:: 

            

 at0017,  -- Ability to communicate + telephone 

            

 at0018] -- Impaired communication + telephone 

           

 } 

           } 

          } 

         } 

         ELEMENT[at0019] 

occurrences matches {0..1} matches { -- Shopping 

          value matches { 

          

 DV_CODED_TEXT matches { 

           

 defining_code matches { 

            

 [local:: 

            

 at0020,  -- Ability to perform shopping 

            

 at0021] -- Impaired ability to perform shopping 

           

 } 

           } 

          } 

         } 

         ELEMENT[at0022] 

occurrences matches {0..1} matches { -- Transportation 

          value matches { 

          

 DV_CODED_TEXT matches { 

           

 defining_code matches { 

            

 [local:: 
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 at0023,  -- Access to transportation 

            

 at0024] -- Lack to transportation 

           

 } 

           } 

          } 

         } 

        } 

       } 

      } 

     } 

    } 

   } 

  } 

 } 

 

ontology 

 term_definitions = < 

  ["pt"] = < 

   items = < 

    ["at0000"] = < 

     text = <"Instrumental activities of daily living"> 

     description = <"Instrumental Activities of Daily Living 

(IADL) for home care and IADL self-performance - assess for client's performance during last 7 days"> 

    > 

    ["at0001"] = < 

     text = <"Event Series"> 

     description = <"@ internal @"> 

    > 

    ["at0002"] = < 

     text = <"Any event"> 

     description = <"*"> 

    > 

    ["at0003"] = < 

     text = <"Tree"> 

     description = <"@ internal @"> 

    > 

    ["at0004"] = < 

     text = <"Meal preparation"> 

     description = <"Level of ability to prepare meal"> 

    > 

    ["at0005"] = < 

     text = <"Ability to prepare meal"> 

     description = <"Ability to prepare meal"> 

    > 

    ["at0006"] = < 

     text = <"Impaired ability to prepare meal"> 

     description = <"Impaired ability to prepare meal"> 

    > 

    ["at0007"] = < 

     text = <"Ordinary housework"> 

     description = <"Level of ability to perform homemaking"> 

    > 

    ["at0008"] = < 

     text = <"Ability to perform homemaking"> 

     description = <"Ability to perform homemaking"> 

    > 

    ["at0009"] = < 

     text = <"Impaired homemaking"> 

     description = <"Impaired homemaking"> 

    > 

    ["at0010"] = < 

     text = <"Managing finances"> 

     description = <"Level of ability to manage finances"> 

    > 

    ["at0011"] = < 

     text = <"Ability to manage finances"> 

     description = <"Ability to manage finances"> 

    > 

    ["at0012"] = < 

     text = <"Impaired ability to manage finances"> 

     description = <"Impaired ability to manage finances"> 

    > 

    ["at0013"] = < 

     text = <"Managing medications"> 

     description = <"Level of ability to manage medications"> 

    > 

    ["at0014"] = < 

     text = <"Ability to manage medications"> 

     description = <"Ability to manage medications"> 

    > 

    ["at0015"] = < 

     text = <"Impaired ability to manage medications"> 

     description = <"Impaired ability to manage medications"> 
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    > 

    ["at0016"] = < 

     text = <"Phone use"> 

     description = <"Level of ability to communication + 

telephone"> 

    > 

    ["at0017"] = < 

     text = <"Ability to communicate + telephone"> 

     description = <"Ability to communicate + telephone"> 

    > 

    ["at0018"] = < 

     text = <"Impaired communication + telephone"> 

     description = <"Impaired communication + telephone"> 

    > 

    ["at0019"] = < 

     text = <"Shopping"> 

     description = <"Level of ability to perform shopping"> 

    > 

    ["at0020"] = < 

     text = <"Ability to perform shopping"> 

     description = <"Ability to perform shopping"> 

    > 

    ["at0021"] = < 

     text = <"Impaired ability to perform shopping"> 

     description = <"Impaired ability to perform shopping"> 

    > 

    ["at0022"] = < 

     text = <"Transportation"> 

     description = <"Level of access to transportation"> 

    > 

    ["at0023"] = < 

     text = <"Access to transportation"> 

     description = <"Access to transportation"> 

    > 

    ["at0024"] = < 

     text = <"Lack to transportation"> 

     description = <"Lack to transportation"> 

    > 

   > 

  > 

 > 

 


